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In het afstudeerverslag wordt een autonome windenergiecentrale

beschreven. Hierbij wordt via een omzetter een autonoom

draaistroomnet gevoed door een synchrone machine die door een

windturbine wordt aangedreven. In de omzetter wordt een

driefasendiodenbrug, een chopper, een driefasenbrugmutator en

een tweede synchrone machine gebruikt. Deze laatste synchrone

machine levert het blindvermogen voor het draaistroomnet en

de als wisselrichter werkende mutator. Tevens bestaat de

mogelijkheid om deze machine met behulp van een diesel motor

·aan te drijven in het geval er onvoldoende wind is.

Het door de windturbine geleverde vermogen zal in het

algemeen niet in overeenstemming zijn met het door het

autonome net gevraagde vermogen. Het verschil dient

gecompenseerd te kunnen worden. Daarom zijn de mogelijkheden

onderzocht om een energiebuffer toe te passen.

Een tweede reden om een energiebuffer toe te passen is de

mogelijkheid om brandstof te besparen en de slijtage aan de

dieselmotor te beperken, omdat de dieselmotor gedurende langere

tijd losgekoppeld en uitgeschakeld kan worden dan zonder de

energiebuffer.

De autonome windenergiecentrale is nagebootst met een

proefopstelling waarin als energiebuffer een accubatterij

opgenomen is. Met behulp van een chopper kan het te

transporteren vermogen ingesteld worden. De accubatterij neemt

het overschot op of vult het tekort aan.

Indien het getransporteerde vermogen afwijkt van het

gevraaqde vermogen, zal een ongewenste frekwentieafwijking van

de netspanning ontstaan. Met behulp van een frekwentiemeet

schakeling en een PID-regelaar wordt de choppersturing zodanig

beinvloed, dat de frekwentieafwijking zo gering mogelijk is.

Door middel van metingen, waarbij het door de windturbine

geleverde vermogen gevarieerd werd en een bepaalde netbelasting

in- en uitgeschakeld werd, is aangetoond dat de frekwentieafwijking

gering en slechts ~an korte duur is. Ook is aangetoond dat
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het in de praktijk mogelijk zal zijn om de accubatterij als

energiebuffer te gebruiken.
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In this report an autonomous wind energy power system is

described. By means of a converter an autonomous three phase

grid is supplied by a synchronous machine~ driven by a wind

turbine. The converter consists of a three phase diode bridge,

a chopper~ a three phase machine commutated current fed bridge

inverter and a second synchronous machine. The latter machine

supplies the reactive power needed by the load of the

autonomous grid and the inverter. It is also possible to

drive this machine by a diesel engine in case of shortage of

wind power.

Mostly the power supplied by the wind turbine does not match

the power needed by the autonomous grid. The difference has to

be compensated. For that reason the possibilities are e>:amined

to apply an energy buffer.

A second reason to apply an energy buffer is the possibility

of fuel saving and limitation of engine wear~ because in this

situation the diesel engine can be disconnected and switched off

for a longer time than without an energy buffer.

The autonomous wind energy power plant is simulated in an

experimental set-up in which a battery bank is used as an energy

buffer. By means of a chopper the power that has to be transpor

ted can be controlled. The battery bank takes the surplus or

supplies the shortage.

If the power that has to be transported~ differs from the

power demand an undesirable grid frequency deviation will appear.

By means of a frequency measurement circuit and a PID-controller

the chopper is influenced in such a way that the frequency

deviation is as small as possible.

During the measurements the power of the wind turbine was

varied and a certain load was switched off and on. Hereby the

frequency deviations were small and of short duration.

The results of this research prove that it is possible to

apply a battery bank as an energy buffer in a wind energy plant.
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Bij mijn afstudeerwerkzaamheden heb ik me verdiept in

verschillende facetten van de elektrotechniek. Het

afstudeeronderwerp maakte dat ook mogelijk. Het was hierbij

zelfs gewenst. Oat dit zo is, moge blijken uit de diverse

onderwerpen die in dit verslag aan de orde komen.

In de inleidende hoofdstukken wordt een beschrijving

gegeven van een autonoom windenergiesysteem en waarom het

wenselijk is om hierin een energiebuffer op te nemen. Vervolgens

wordt, uitgaande van de praktijksituatie op het testveld te

Petten, een geschikte spanning en capaciteit voor deze buffer

bepaald. Oak de konsekwenties hiervan voor het werkgebied van

de windturbine en de generator komen aan de orde. Daarna

worden twee typen omzetters (de chopper en de wisselrichter)

en de sturing hiervoor beschreven.

Omdat het door de windturbine(s) geleverde vermogen en het

door de verbruikers gevraagde vermogen in het algemeen niet

aan elkaar gelijk zijn en ook niet constant zijn, wordt

een vermogensregeling toegepast. Oeze wordt gerealiseerd met

behulp van een frekwentiemeetschakeling en een PID-regelaar.

De invloed van de vermogensvariaties op het systeem en de

werking van de PIO-regelaar komen in hoofdstuk 5 en 6 aan de

orde. In de afsluitende hoofdstukken worden de meetresultaten

en de belangrijkste conclusies en aanbevelingen vermeld.

Verder zijn nog een aantal bijlagen toegevoegd waarin op de

diverse onderwerpen nog nader ingegaan wordt.

Ik heb het onderzoek als zeer boeiend ervaren. Mede dankzij

de hulp van mijn afstudeerhoogleraar prof. ira J.A. Schot en

mijn begeleiders ira W.J. de Zeeuw en ira J.A.N. de Bonte

zijn vele moeilijkheden overwonnen en was het mogelijk een

goed funktionerende proefopstelling te realiseren. Ook bij

het schrijven van dit verslag kwamen hun adviezen en kritiek

geed van pas. Een woord van dank is hier zeker op zijn plaats.

Verder wil ik ook nog mijn dank betuigen aan mej. dr.

W. Visscher van de afdeling Technologie en dhr. ing B. Breman
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die met behulp van vele raadgevingen het onderzoek ook in de

goede richting stuurden. Tevens bedank ik ook nog aIle andere

medewerkers van de vakgroep Elektromechanica en

Vermogenselektronica voor hun medewerking.

Tot slot wil ik nog benadrukken dat ik kan terugblikken op

een leerzame en plezierige tijd.

w. G. Traa.

Eindhoven~ feb. 1985.
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Hoofdstuk 1.

Beschrijving van een autono_e windenergiecentrale.

Afgelegen plaatsen kunnen meestal om economische en/of

technische redenen niet aangesloten worden op een openbaar

elektriciteitsnet. Indien men op deze plaatsen toch over

elektrische energie wil beschikken moet deze over het

algemeen ter plaatse met behulp van bijvoorbeeld een

dieselaggregaat opgewekt worden. De prijs van de hiervoor

benodigde brandstof is de laatse jaren sterk gestegen en zal

soms voor deze afgelegen gebieden nog extra verhoogd worden

door de (eveneens sterk gestegen) transportkosten. Voor

verbruikers in windrijke gebieden die niet op het openbare

elektriciteitsnet aangesloten kunnen worden, zou het daarom

rendabel kunnen zijn om de elektrische energie zo veel mogelijk

met behulp van windenergie op te wekken.

De met behulp van een windturbine uit de bewegende lucht

onttrokken kinetische energie kan (eventueel via een

tandwielkast) met behulp van een elektrische mathine omgezet

worden in elektrische energie. Deze energie kan vervolgens aan

het (autonome) elektriciteitsnet geleverd worden.

Indien een windturbine met een omzetter aan het openbare

elektriciteitsnet gekoppeld is (zie fig. 1.1.1)
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WIND
TURBINE
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QWind

VERBRUlKERS

OPENBAAR
NET

Fig. 1.1.1

Een voorbeeld van een windturbinesysteem dat gekoppeld is aan

het openbare elektriciteitsnet.

zullen de vermogensfluktuaties ten gevolge van de varierende

windsnelheid door het openbare net "opgevangen" worden. De

vermogensbalans ziet er dan als voIgt uit:

arbeidsvermogen: + ~ tne = fbe' . (1.1>

bl indvermogen: Q.,.,jnd + Qnet = Qbel <1.2)

Al s PWind ). Pbel ' dan zal Pnet < 0, dus het

net neemt het overschot aan vermogen op. Al s Pwind < P
bel

'

dan zal ~et > 0, dus het net levert het tekort aan

vermogen.

Bij veel omzetters zal QWind negatief zijn. Bij

toepassi ng van een asynct'irone machi ne zal Qwlnd mi nder

varieren dan bij toepassing van een synchro~e machine. Een

Een wisselrichter die gevoed wordt uit een synchrone

machine via een gelijkrichter, heeft (bij ~en vaste ontsteekhoek)

een constante arbeidsfaktor. Bestaat de omzetter uit een

rechtstreeks met het net gekoppelde synchrone machine, dan

is de omzetter in staat om zowel blindvermogen op te nemen
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als te leveren.

Als de windturbines via een sterke verbinding met het

openbare net gekoppeld zijn, dan zullen de netfrekwentie

en de netspanning nauwelijks varieren ten gevolge van de

fluktuaties van het door de windturbines geleverde vermogen.

Indien men met behulp van een windturbine elektrische

energie wil opwekken zonder de hUlp van het openbare

elektriciteitsnet, dus bij de zogenaamde autonome

windenergiesystemen, dan zal met andere middelen de

vermogensbalans in evenwicht gehouden moeten worden en de

frekwentie en netspanning op de gewpnste waarden gehouden

moeten worden.

Het autonome windenergiesysteem wordt als voIgt

gedefinieerd: autonome windenergiesystemen zijn systemen die

tot doel hebben de voeding van een onafhankelijk (autonoom)

driefasennet te verzorgen met behulp van een of meer

windturbines die elektrische generatoren aandrijven, al dan

niet in combinatie met een of meer brandstofunits en/of

opslagunits. De spanning en de frekwentie dienen nagenoeg

constant te zijn. Omdat het door de verbruikers gevraagde

vermogen en het door de windturbine(s) geleverde vermogen

zullen fluktueren, dienen er voorzieningen getroffen te zijn

zodat het tekort aan vermogen aangevuld kan worden en een

overschot aan vermogen opgenomen kan worden.

Een autonoom windenergiesysteem bestaande uit een of

meer windturbines, een of meer dieselaggregaten en een of

meer opslagunits wordt een autonoom wind/dieselsysteem

(A.W.D.S.) genoemd.

In tegenstelling tot de situatie waarbij de omzetter aan

het openbare net gekoppeld is, kunnen in geval van koppeling

aan een autonoom net de spanning en frekwentie weI varieren

als gevolg van fluktuaties in het door de windturbines geleverde

vermogen en/of het belastingsvermogen. De invloed van

fluktuaties van het blindvermogen op de spanning (indien een

spanningsregelaar is toegepast) en frekwentie is gering en

wordt hier buiten beschouwing gelaten. Omdat er door andere

energiebronnen niet aan het autonome net gevoed wordt (zoals
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bij het openbare elektriciteitsnet) kan er via dit net

geen energieoverschot opgenomen of een energietekort geleverd

worden. In fig. 1.1.2 is het principe afgebeeld van een autonoom

wind/dieselsysteem (zander opslagunits), waarbij voor de

brandstofunit een dieselaggregaat genomen is.

t---il~~ YERBRUIKERS

AUTONOOM
NET

SPANNINGS
REGELING

OMZETTER

WIND
TURBINE

DIESEL
MOTOR

Fig. 1.1.2.

Het principe van een autonoom wind/dieselsysteem.

Omdat verandering van de kinetische energie van de

roterende delen van het dieselaggregaat oak een aandeel heeft

in de energiehuishouding, ziet de vermogensbalans er nu als

voIgt uit:

arbeidsvermogen: ~ind + ~ggr

Jc.Jn1 d~'dt
+ Pyer' +

<1.3)

bl indvermogen: QWind + Glaggr <1.4)

Hierbij is de term J~.d~/dt de verandering per tijdseenheid

van de kinetische energie van de rotor van de meedraaiende

synchrone machine en aIle hiermee mechanisch verbonden

roterende delen (de koppeling bepaald het aantal roterende
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del en) met traaghei dsmoment J en Pverl het

verliesvermogen van de synchrone machine. ~el bevat

tevens de verandering per tijdseenheid van de kinetische

energie van de roterende delen van de machines die tot de

verbruikersbelasting behoren voor zover deze van invloed zijn

vol gt al s Pwind(1. 3) + ~ = e + p
899r bel veri

dat de term J"ln- dC.TJ'dt ;l!: 0, met andere woorden het

toerental en dus ook de netfrekwentie is dan niet constant.

op fbel

Uit

Deze situatie treedt in de praktijk aIleen op als ~ind )- F{,el

+ ~erl • Hi erbi j gaat men ervanui t dat de di esel motor

geen energie gedurende lange tijd mag opnemen omdat er dan

mechanische problemen kunnen ontstaan. Om de frekwentie

constant te houden dient de term J~.d~dt gelijk te zijn aan O.

Men kan de vermogensbalans in evenwicht brengen zonder dat de

frekwentie verandert door:

zodani 9 te vergroten dat ~erl

Jc.Jnr dc.J.,( d t) •

te vergroten zijn:

1. fbeJ
F';"ind

2. F';"ind

Py"jnd

Enkele

0i; 99r - = 0 = JWmdc.lm' dt )

zodanig te verkleinen dat PVeri

(~ggr = () =

met hoden om fbe'

+ fbel =

=

la. door middel van een extra belasting, waarmee het

overschot aan vermogen vernietigd kan worden, bijvoorbeeld

door dissipatie in weerstanden

lb. door middel van een extra regelbare belasting, waarmee

"verbruikers" gevoed kunnen" worden die geen behoefte

hebben aan continue energie, maar die weI te allen tijde

energie kunnen opnemen zoals voor verwarming, koeling,

oppompen van drinkwater, ontzilten etc.

lc. door middel van opslag van energie in bijvoorbeeld een

vliegwiel of accu's, zodat het op momenten van een tekort

weer teruggewonnen kan worden.

De tweede methode van regeling van de vermogensbalans

(aanpassen van F,;,ind ) is ni et zo el egant omdat dan de

windturbine niet optimaal benut zal worden. Enkele

mogelijkheden zijn:

2a. door middel van aanpassing van de belasting van de
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windturbine met behulp van de regeling van de omzetter,

zodat de windturbine niet meer in de optimale

bedrijfspunten werkt

2b. door middel van regeling van de windturbine bijvoorbeeld

met behulp van bladhoekverstelling, remkleppen of uit de

wind draaien van de windturbine.

Als de windturbine te weinig vermogen levert zal dit tekort

door het dieselaggregaat aangevuld worden. De

toerentalregeling van de dieselmotor (regulateur) zorgt

ervoor dat het toe~ental nagenoeg onafhankelijk is (vaak

wordt een bepaalde statiek toelaatbaar geacht) van het

afgegeven vermogen Pwind

Ook (1.4) moet gelden. Als de omzetter en/of de belasting

blindvermogen vragen moet dat door het dieselaggregaat

geleverd worden. Als de omzetter een synchrone machine is kan

deze ook blindvermogen leveren ten bate van de belasting. Ook

is het mogelijk een extra blindvermogensbron (bijvoorbeeeid een

condensatorbatterij of een synchrone condensator) in het

driefasennet op te nemen.

De spanning van het autonome net kan geregeld worden met

behulp van de spanningsregeling van de synchrone machine van

het dieselaggregaat of met behulp van de spanningsregeling

van de synchrone machine van het windturbinesysteem (indien deze

toegepast wordt en direkt met het autonome net gekoppeld is).
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Modelopstelling van een autonoom wind/dieselsysteem.

2.1 Beschrijving van een autonome windenergjecentrale

In [L3J is een aantal mogelijkheden beschreven hoe de

energieomzetting tussen de windturbine-as en het (eventueel

autonome> net kan plaatsvinden. Ook de voor- en nadelen van

de diverse systemen worden hierin vermeld. Hierin wordt ook

melding gemaakt van het aan de T.H.E. ontwikkelde windenergie

systeem. Bij dit systeem wordt gebruik gemaakt van een

synchrone machine die via een gelijkrichter en een

wisselrichter aan het autonome net gekoppeld is. Aan dit

omzettingssysteem zi3n verder nog een dieselaggregaat en een

extra regelbare belasting toegevoegd die het verschil tussen

DIESEL
MOTOR

WIND
TURBINE

1 : n

GELlJKRICHTER

EXTRA

L

R

Fig. 2.1.1.

Pextra
•

Het autonome wind/dieselsysteem van de T.H.E.

het door de windturbine<s> geleverde vermogen en het door de
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verbruikers gevraagde vermogen (incl. het verliesvermogen)

kunnen compenseren. Dit aan de T.H.E. ontwikkelde systeem is

afgebeeld in fig. 2.1.1.

De rotor van de windturbine drijft via een tandwielkast de

synchrone machine SM 1 aan. De elektrische omzetter is

opgebouwd Llit een gelijkrichter en een wisselrichter die met

elkaar gekoppeld zijn via een smoorspoel. Ais gelijkrichter

wordt een driefasendiodenbrug gebrLlikt. Ais wisselrichter

wordt een driefasenthyristorbrug gebruikt. Deze wordt

verderop nader besproken. Een combinatie van een

driefasenthyristorbrug met een ohms(indLlktteve) belasting

dient als extra regelbare belasting. De regeling van deze

extra regelbare belasting geschiedt door middel van variatie

van de ontsteekhoek ~. Het dieselaggregaat bestaat Llit een

dieselmotor die via een Llitschakelbare koppeling de synchrone

machine 8M 2 aandrijft. Dit systeem wordt momenteel op het

testveld van het E.C.N. te Petten beproefd. Hierbij worden

echter 2 windturbines toegepast.

Bij het hierboven vermelde systeem is een extra regelbare

belasting aangesloten op het autonome net. Deze extra

regelbare belasting dient om een eventueel vermogensoverschot

op te nemen. Indien er een vermogenstekort is, wordt dit door

het dieselaggregaat aangevLlld. In [Lll, [L21 en [L41 worden

enkele methoden beschreven hoe met een extra regelbare

belasting bij constante frekwentie en netspanning de

vermogensbalans in evenwicht gehouden kan worden. Het doel van

het in dit verslag beschreven onderzoek is om na te gaan of

accLl's als energiebLlffer gebruikt kLlnnen worden zoals bij lc-

in hoofdstLlk 1 wordt aangedLlid. Een belangrijk voordeel van dit

systeem is dat als er een overschot aan vermogen is, dan de

dieselmotor in principe losgekoppeld en uitgeschakeld kan

worden. Dit is echter pas zinvol als de motor voor lange tijd

uitgeschakeld kan worden. Ais het minimaal door de windturbine(s)

geleverde vermogen kleiner is dan het gevraagde vermogen, zal

bij voldoende opslagcapaciteit van de buffer de dieselmotor

langdLlrig losgekoppeld en Llitgeschakeld kLlnnen blijven

(zolang de bLlffer het tekort kan aanvullen). Dit zal dan een
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extra brandstofbesparing opleveren t.o.v. de andere

mogelijkheden waarbij slechts een extra regelbare belasting

toegepast wordt en de dieselmotor pas uitgeschakeld kan worden

als het minimale door de windturbine(s) geleverde vermogen

groter is dan het gevraagde vermogen. Aangezien het door de

windturbine(s) geleverde vermogen een grillig verloop heeft,

zal de dieselmotor in de praktijk pas gestopt kunnen worden

als het qemiddelde van het door de windturbine(s) geleverde

vermogen veel groter is dan het gevraagde vermogen. Door het

grillige verloop van het door de windturbine(s) geleverde

vermogen is het niet eenvoudig het moment van starten en

stoppen van de diesel motor op een verantwoorde wijze te bepalen.

Indien men echter een energiebuffer (bijvoorbeeld een vliegwiel

of een accubatterij) met een geschikte opslagcapacitiet in het

systeem opneemt, dan kan een eventueel overschot aan energie

hierin opgeslagen worden en een tekort hieruit onttrokken

worden. Zolang als deze buffer nog voldoende energie bevat

kan de diesel motor in principe uitgeschakeld zijn. De capaciteit

moet dan zodanig gekozen zijn dat uitschakelen van de

dieselmotor mogelijk en zinvol is en dat de besparing aan

brandstof dan duidelijk groter is dan de extra Kosten. In

plaats van de extra regelbare belasting zal in het systeem van

fig. 2.1.1 een accubatterij als energiebuffer opgenomen worden.
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Om een goede systeemkeuze te maken zullen een aantal

mogelijkheden onderzocht worden. Hierbij kan men de voor- en

nadelen van deze mogelijkheden tegen elkaar afwegen en

vervolgens de meest geschikte mogelijkheid bepalen.

De accubatterij als extra regelbare belasting kan op het

autonome net aangesloten worden, op de generator van de

windturbine of op de gelijkstroomtussentrap. Het terugleveren

van de opgeslagen energie kan dan oak op een van deze drie

plaatsen geschieden. Het aantal mogelijkheden bedraagt dus 9.

Uit [L1J, [L2J en [L4J voigt dat een extra regelbare

belasting bij voorkeur of op de gelijkstroomtussentrap of op

het autonome net aangesloten dient te worden. Tevens is het

niet zinvol om de opgeslagen energie aan de windturbinezijde

weer in te voeden vanwege het grote aantal benodigde omzetters

dat doorlopen moet worden. Er resteren dus nog 4 zinvolle

mogelijkheden die bruikbaar kunnen zijn. Deze zullen

achtereenvolgens beschreven worden. Zie ook fig. 2.2.1 a-d.

Veronderstel dat de buffer voldoende energie bevat en dat de

dieselmotor losgekoppeld en uitgeschakeld is. Het door de

wi ndturbi ne gel everde vermogen PWi"d zal echter in de

regel ni et gel i j k z i j n aan het gevraagde vermogen ~erl

Al s ~ind

aan vermogen F~ver

+ PYerl ' di ent het overschot

dat door de windturbine geleverd wordt,

in de buffer opgeslagen te worden. Ais Pw' d . < Pb + P
In el veri

dient het tekort aan vermogen Ftekort aan de, buffer

onttrokken te worden. De windturbine levert dus het vermogen

F~ind = Fbel + ~ver + ~erl . - F'fekort

(F~ver en Fiekort kunnen niet negatief zijn).

Tevens geldt hierbij dat als ~vl:fr ;:: 0, is Ftekort = 0 en

en als P.t k t ~ 0, is F:: = (I met behoud van hete or over

vermogensevenwicht.
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De 4 bruikbare mogelijkheden van de toepassing van een

accubatterij als energiebuffer in een autonoom

wind/dieselsysteem.

Systeem a

Het overschot aan energie wordt via het autonome net met

behulp van een ac-+dc-omzetter opgeslagen en het tekort wordt

met behulp van een dc-+dc-omzetter aan de

gelijkstroomtussentrap toegevoegd. Enkele nadelen zijn:

1. er zijn 2 regelingen benodigd nl. voor ~v~r en voor

Ptekort

2. extra netvervuiling vanwege de ac~dc-omzetter

3. minstens 2 omzetters extra nodig voor het opslaan van

P over en het leveren van Ftekort

4. voordat Fover benut kan worden is het mi nstens 5

vermogenselektronische omzetters gepasseerd (het rendement

daalt als het aantal omzettingen toeneemt)

5. als de ac~dc-omzetter een wisselrichter is dan zal de

meedraaiende synchrone machine 5M
2

blind~ermogen moeten

leveren of opnemen (afhankelijk van het type

wisselrichter) hetgeen in een toename van PVerl kan

resulteren
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6. de ae~de-omzetter kan de werking van mLltator B nadelig

belnvloeden

7. bij asymmetrisehe belasting van het aLltonome net bij een

maximaal leverbaar windvermogen kan de stroom in een fase

van 8M2 te hoog oplopen (met name als de

ae~de-omzetter een lage arbeidsfaktor heeft).

Systeem b

Het oversehotvermogen wordt via de gelijkstroomtussentrap

met behulp van een de~de-omzetter opgeslagen en het tekort

wordt met behulp van een de~ae-omzetter aan het autonome net

toegevoegd. Enkele nadelen zijn:

1. dezelfde nadelen als 1, 2, 3, 5, 6 en 7 van systeem a

terwijl de ae~de-zetter vervangen is door een

de~ae-omzetter

4. er zijn minstens 3 vermogenselektronisehe omzetters nodig

voordat ~Yer benut kan worden.

Systeem c.

Het oversehotvermogen wordt met behulp van een

de ~ ae-omzetter (deze omzetter kan het vermogen in 2

riehtingen transporteren) vanLlit het autonome net opgeslagen.

Met behulp van dezelfde omzetter wordt het tekort aan het

autonome net toegevoegd. Enkele voordelen ten opziehte van

systeem a en/of b zijn:

1. men kan met 1 regeling volstaan voor de re~eling van

Foyer en P';ekort

2. er is minstens 1 omzetter extra nodig voor het opslaan van

~iler en het 1everen van Ftekort in

tegenstelling tot minstens 2 omzetters voor systeem a en b.

Enkele nadelen zijn:

1. dezelfde nadelen 2, 5, 6 en 7 als van systeem a waarbij

dan de ae~e-omzetter vervangen is door een

ae ~ de-omzetter

2. er moeten minstens 4 vermogenselektronisehe omzetters

"gepasseerd II worden voordat Po yer benLlt kan worden.
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Systeem d ..

Het overschotvermogen wordt met behulp van een

dc ~ dc-omzetter (deze omzetter kan het vermogen in 2

richtingen transporteren) vanuit de gelijkstroomtussentrap

opgeslagen. Het tekort wordt met dezelfde omzetter aan de

gelijkstroomtussentrap toegevoegd. Enkele voordelen ten

opzichte van systeem a en/of b zijn:

1. men kan met 1 regeling volstaan voor de regeling van

~Yer en ~ekort (i n tegenstell i ng tot 2 voor

systeem a of b)

2. indien de zelfinduktie van de spoel Lw groot genoeg

is, zal de netvervuiling die door de dc ~dc-omzetter

veroorzaakt wordt geringer zijn dan bij systeem a of b

3. er is minstens 1 omzetter extra nodig voor het opsl~an van

Poyer en het 1 everen van Ptekort i • t. t. 2

omzetters die extra benodigd zijn voor systeem a of b

4. voordat Fbyer . benut kan worden is di t vermogen

minstens 4 vermogenselektronische omzetters "gepasseerd"

i.t.t. 5 omzetters in systeem a

5. door de meedraaiende synchrone machine 5M2 hoeft geen

extra blindvermogen opgenomen of geleverd te worden

(afhankelijk van het type omzetter) omdat er geen extra

omzetters aan het autonome net aangesloten zijn ten bate

van de vermogensregeling

6. de dc ~ dc-omzetter zal de werl<i ng van mutator 8

nauwelijks negatief be~nvloeden als Lw groot genoeg

is

7. nadeel 7 van systeem a komt te vervallen.

Enkele voordelen ten opzichte van systeem c zijn:

1. de nadelen 2, 6 en 7 van systeem a die ook voor systeem c

gelden komen te vervallen.

Systeem d heeft ook nadelen, maar deze zijn afhankelijk

van de Lli tvoeringsvorm van de dc!... dc-omzetter.

Gelet op bovenstaande gaat de voorkeur uit naar

toepassing van systeem d omdat dit systeem de minste nadelen

c.q. de meeste voordelen heeft. Twee niet al te

gecompliceerde methoden om systeem d te realiseren zijn in
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fig. 2.2.2 afgebeeld

WIND
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WtND
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Fig. 2.2.2.
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Twee mogelijke uitvoeringsvormen van systeem d om het

windvermogen naar het autonome net te transporteren.

Bij mogelijkheid a heeft mutator Been vaste ontsteekhoek

(die zo dicht mogelijk in de buurt van 1800 ligt i.v.m. het

blindvermogen). In de gelijkstroomtuss~ntrapis een

hoog-laag chopper opgenomen. Als P. d constant is enwin

de relatieve intijd T IT van de chopper neemt toe, dan
In

stijgt de gemiddelde uitgangsspanning van de chopper UCh

waardoor P en P zullen toenemen. Deze
accu net

spanningsstijging is gering en dient slechts ter compensatie

van de spanningsverliezen. Bij een afnemende relatieve intijd

treedt het omgekeerde effekt op. Bij mogelijkheid b wordt het

vermogen naar het autonome net ~et geregeld door het
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varieren van de ontsteekhoek a van mutator B. Door het varieren

van a verandert de gemiddelde gelijkspanning van de mutator u •
G

Als F~ind constant is en deze gelijkspanning daalt, dan zal

~ccu en F~et toenemen. Bi j een toenemende

gelijkspanning treedt het omgekeerde effekt op.

Enkele voordelen van mogelijkheid a zijn:

1. De extra omzetter (chopper) in de gelijkstroomtussentrap

kan de accustroom begrenzen als bijvoorbeeld mutator B

kipt

2. mutator B heeft een vaste ontsteekhoek die zo dicht

mogelijk in de buurt van 1800 ligt zodat er slechts weinig

blindvermogen door mutator B gevraagd wordt (of,

afhankelijk van het type mutator, geleverd wordt)

3. ten gevolge van de vaste ontsteekhoek ligt de positie van

het commutatieverschijnsel vast

4. de gemiddelde uitgangssspanning van de chopper UCh

is nagenoeg evenredig met het produkt van de relatieve

intijd van de chopper T IT en de accuspanning
In

waarbij de accuspanning_nagenoeg constant verondersteld wordt.

Enkele nadelen van mogelijkheid a zijn:

1. (geringe ) daling van het rendement bij vol vermogen omdat

er een extra omzetter toegepast wordt

2. duurder in verband met de extra omzetter

3. er wordt een extra rimpel op de gelijkstroom in de

gelijkstroomtussentrap gesuperponeerd (waardoor de

netvervuiling en P toe nemen).
veri

Enkele voordelen van mogelijkheid b zijn:

1. de nadelen van mogelijkheid a komen te vervallen

2. eenvoudig.

Enkele nadelen van mogelijkheid b zijn:

1. de gemiddelde gelijkspanning uG van mutator B

verloopt niet evenredig met de ontsteekhoek a (hetgeen

ongunstig kan zijn voor de vermogensregeling)

2. een stroombegrenzende schakeling en/of kipbeveiliging is

noodzakelijk omdat de accu nauwelijks een

stroombegrenzende werking heeft (in tegenstelling tot de

generator van de windturbine)
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3. het commutatieverschijnsel varieert omdat de gelijkstroom

en de ontsteekhoek zullen varieren

4. het door mutator B opgenomen blindvermogen (of,

afhankelijk van het type mutator, afgegegeven

blindvermogen) kan aanzienlijk toenemen waardoor het

verliesvermogen P I groter wordtver

5. de kans op kippen van mutator B neemt toe omdat de

ontsteekhoek variabel is

6. de meedraaiende synchrone generator 5M2 moet in

verb and met de mogelijkheid tot het leveren (of eventueel

opnemen) van veel blindvermogen groter gedimensioneerd

worden.

Indien men de nadelen van mogelijkheid a afweegt tegen die

van mogelijkheid b dan wegen die van a minder zwaar om

de volgende redenen:

1. een goed ontworpen omzetter heeft een hoog rendement

2. de extra omzetter van mogelijkheid a kan duurder zijn

dan de stroombegrenzende schakeling en/of kipbeveiliging

voor mogelijkheid b, maa: het verliesvermogen van

mogelijkheid a zal geringer zijn en de meedraaiende

synchrone machine kan Kleiner gedimensioneerd worden

3. de rimpel op de gelijkstroom in de gelijkstroomtussentrap

kan gereduceerd worden door de chopfrekwentie te verhogen

en /of de de zelfinduktie van de spoel Lw te

vergroten

4. de bezwaren van mogelijkheid b kunnen misschien verminderd

worden door het toepassen van een betere omzetter dan

mutator B, maar dat zal veel gecompliceerder en tevens ook

duurder zijn.

Daarom zal mogelijkheid a nader onderzocht en beproefd

worden.
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2.3 De laboratoriumopstelli"g waarmee es" autongom

wi"d/dieselsysteem met een accubatterij als energiebuffer

gesimuleerd wordt.

Aangezien er in het laboratorium van de vakgroep

elektromechanica en vermogenselektronica geen dieselmotor en

windturbine voor hande zijn en omdat die tevens een aantal

praktische bezwaren met zich mee zouden brengen, zullen de

diesel motor en de winturbine gesimuleerd worden door resp. een

asynchrone machine en een gelijkstroommachine. Met behulp van

deze gelijkstroommachine kan eenvoudig het windvermogen

gevarieerd worden. De asynchrone machine dient slechts om (in

autonoom bedrijf) de meedraaaiende synchrone machine op gang

te brengen. De laboratoriumopstelling ziet er dan als voIgt

uit <zie fig. 2.3.1>.

,-=;:::..::..:.;:..,---' GELIJKRICHTER

S
0---:-:

LOKALE 0---1--
NET '

0-----t""-',
r\

v
• 01 ESELMOTOR •

WISSELRICHTER

Fig. 2.3.1.

De laboratoriumopstelling voor een autonoom

wind/dieselsysteem met een accubatterij als energiebuffer.
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De gelijkstroommachine GM wordt gevoed met behulp van een

variabele (gelijk)spanningsbron en bekrachtigd met de stroom If.

Deze gelijkstroommachine simuleert de windturbine en wordt

daarom met "windturbine" aangeduid. De "windturbine" drijft

de windturbinegenerator 8M, aan. Ais dit een synchrone

generator is die bekrachtigd wordt met een stroom van 1 A,

dan wordt de windturbine optimaal belast (zie CL6]). De

spanning van 8M, wordt met een driefasenbruggelijkrichter

bestaande uit dioden, gelijkgericht. De smoorspoel Lg

dient om leemtevrij bedrijf van 8M, mogelijk te maken.

De chopper met een regelbare relatieve intijd T. IT
In

dient voor de vermogensregeling. De accu's worden direkt

vanuit de "windturbine" gel aden en via een chopper

en een wisselrichter (in dit geval een driefasenbrugmutator

met een vaste ontsteekhoek ~) ontladen. Hierbij dient

smoorspoel L w om leemtevrij bedrijf mogelijk te maken.

Deze spoel verkleint tevens de rimpel op de gelijkstroom

die door de chopper en de mutator veroorzaakt wordt.

De vrijloopdiode Dy zorgt ervoor dat de stroom

door Lw een vrijloopmogelijkheid heeft als de chopper in

de uittoestand is. De "dieselmotor" die uit een

induktieregelaar en een asynchrone machine bestaat en uit het

lokale net gevoed wordt~ simuleert de diesel motor. Deze

"dieselmotor" drijft de meedraaiende synchrone machine 8M

aan. Op de koppelingsas van de synchrone en asynchrone

machine bevindt zich een vliegwiel hetgeen bevorderlijk is

voor de frekwentiestabiliteit. In autonoom bedrijf is

schakelaar 8 uit en draait 8M2 mee in nullast. Het

traagheidsmoment J wordt bepaald door dat van de rotoren van

de 2 machines en dat van het vliegwiel.

De vermogensbalans ziet er als voIgt uit:

P
Wind

+ ~ + Paggr = Pyerl + P bel + J(.).d",/dt (2.1)accu m m

met Pwind het door de "windturbine" geleverde vermogen

Paccu het door de accubatterij geleverde
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vermogen

F'a9gr : het door de "di esel motor" gel everde vermogen

(F' = () als de "dieselmotor"8ggr •

losgekoppeld is van het lokale net)

F~erl : de mechanische en elektrische verliezen

in de meedraaiende synchrone machine

F'bel de verbrLli kersbel asti ng

J het totale traagheidsmoment van de beide

rotoren en het vliegwiel.

~ de hoeksnelheid van de rotoras.
m
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Hoofdstuk 3.

De accubatterij als energiebuffer.

3.1 Enkele belangrijke aspekten met betrekking tat toepassing

van een accubatterij als energiebuffer in &en autooogm

wind/dieselsysteem.

Een energiebuffer zal het beste voldoen als deze ideaal is.

De belangrijkste eigenschappen van een ideale elektrische

energiebuffer (in dit geval een lood/zwavel-accu) zouden moeten

zijn:

1. onbeperkte levensduur

2. constante klemspanning (d.w.2. geen inwendige impedantie

en de klemspanning is onafhankelijk van de

(ont)ladingsgraad)

3. energetisch rendement is 100% zowel bij laden als bij

ontladen

4. bereikbare (ont)ladingsgraad is onafhankelijk van de

ontlaadstroom, temperatuur en ouderdom

5. volledige hoeveelneid opgeslagen energie staat in deze

situatie ter beschikking.

Zo'n buffer is echter niet voor hande. De toe te passen

energiebuffer zal in meerdere of mindere mate van de

eigenschappen van de ideale buffer afwijken. Ais Yoorbeeld

zal de als ideaal veronderstelde energiebuffer vergeleken

worden met een lood-accu.

De gewone (niet ideale) accu wijkt af van

de ideale elektrische energiebuffer wat de bovenstaande

eigenschappen betreft. Om een indruk te krijgen over deze

afwijkingen wordt verwezen naar bijlage 1 waarin de

belangrijkste elektrische eigenschappen van de lood-accu

beschreven worden. Indien men een accubatterij als

energiebuffer wil toepassen in een autonoom

wind/dieselsysteem (A.W.D.S.) dient men rekening te houden
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met deze afwijkingen. De diverse regelingen dienen hierop

aangepast te zijn en de toepassingsmogelijkheden worden

hierdoor eveneens beperkt. De konsekwenties van het afwijken

van de ideale eigenschappen worden hieronder puntsgewijs

beschouwd.

ad 1.

De levensduur van de accu is beperkt. Deze wordt bepaald

door het aantal laad- en ontlaadcycli, waarbij het aantal ook

weer afhankelijk is van de diepte van de ontladingen. De

levensduur wordt aanzienlijk verkort als de accu~s gedurende

lange tijd in ongeladen toestand verkeren of als er tiJdens

het laden gasontwikkeling optreedt. Er dient daarom een

voorziening aanwezig te zijn die voorkomt dat de celspanning

de gasspanning te lang overschrijdt en die voorkomt dat de

accu's te ver ontladen worden en te lang in ongeladen

toestand verkeren.

De levensduur zal positief beinvloed worden als de accu's

geregeld helemaal gel aden worden.

ad 2.

De klemspanning van de accu is niet constant maar o.a.

afhankelijk van de (ont)laadstroom c.q. inwendige weerstand,

ontladingsgraad en temperatuur. BiJ het laden bedraagt de

klemspanning maximaal 2,4 V per eel. Bij het ontladen

bedraagt de celspanning (afhankelijk van de stoom) 1,9••• 2,1 V

als de accu geheel geladen is en 1,6••• 1,8 V op het einde van

de ontlading. Deze variaties in de klemspanning hebben een

belangrijke invloed op de diverse regelingen in het

A.W.D.S. met name op de vermogens-en frekwentieregeling. De

bovengenoemde afhankelijkheden zijn verschillend voor de

diverse typen accu's (buisjesplaat-, roosterplaat-,

pantserplaataccu en allerlei modificaties hiervan) en

beinvloeden dus mede de accukeuze.

ad 3.

Ten gevolge van de windsnelheidsfluktuaties kan er
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afwisselend een tekort of een overschot aan elektrische

energie zijn. Indien er een overschot aan energie is, dient

dit opgeslagen te worden in de accubatterij: de accu's worden

gel aden. In geval van een tekort aan energie dient er

energie uit de accubatterij opgenomen te worden: de accu's

worden ontladen. Het laadproces verloopt met een bepaald

energetisch rendement evenals het ontlaadproces. Het is dus

van belang dat zowel bij het laden als het ontladen het

energetisch rendement zo hoog mogelijk is. Oit rendement is

vooral afhankelijk van de inwendige weerstand van de accu.

Oe inwendige verliezen dienen dus zo klein mogelijk te zijn

en het systeem dient zodanig ontworpen te zijn dat de

genormeerde stroom (dit is de verhouding van de gemeten

stroom en de stroom waarbij de capaciteit bepaald wordt) door

de accu zo gering mogelijk is. Oit kan men realiseren door de

batterijspanning en de capaciteit zo groot mogelijk te kiezen.

Ook bij gasontwikkeling daalt het energetisch rendement

aanzienlijk. Oit moet dus zo veel mogelijk voorkomen worden (ook

i.v.m. de levensduur).

ad 4.

Bij grote ontlaadstromen is de bereikbare ontladingsgraad

(dit is tie verhouding van de de hoeveelheid lading die bij

een bepaalde ontlaadstroom ontnomen kan worden en de

capaciteit) lager dan bij kleine ontlaadstromen (bij

dezelfde accu). Bovendien neemt de bereikbare ontladingsgraad

aanzienlijk af als de temperatuur afneemt en als de accu

ouder wordt. Bij de accubewaking dient men er dus rekening

mee te houden dat de bereikbare ontladingsgraad van deze

faktoren afhankelijk is, zodat voorkomen kan worden dat de

accu overbelast wordt en daardoor zijn levensduur

verkort wordt.

Hetzelfde geldt voor de bereikbare ladingsgraad.

ad.5

Bij een bepaalde accu is bij grote laad-en ontlaadstromen de
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hoeveelheid energie die opgeslagen resp. ontnomen kan worden

geringer dan bij kleine laad-en ontlaadstromen. De hoeveelheid

een bepaalde stroom) opgeslagen of ontnomen kan worden wordt

voornamelijk door de accucapaciteit en het type accu bepaald.

Tevens zal hierdoor bij een lage capaciteit het aantal laad-en

ontlaadcycli (waarbij diep ontladen wordt) per tijdseenheid

bij grote (ont)laadstromen extra groot zijn (met een korte levensdL

als gevolg). Bij toepassing van accu's als energiebuffer in

een A.W.D.S dient men hier dus rekening mee te houden. Een

geschikte keuze van de capaciteit en het type accu is dus van

groot belang voor een lange levensduur en een grote

bedrijfszekerheid.
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3.2 Keuze van he~ ~ype accu.

Een veelvuldig toegepaste methode om elektrische energie op

te slaan is deze op zodanige wijze'om te zetten in chemische

energie dat deze energie weer in elektrische energie omgezet

kan worden. Deze werkwijze is mogelijk met de zogenaamde

secundaire batterijen. Er bestaan ook zogenaamde primaire

batterijen, maar deze kunnen aIleen chemische energie in

elektrische energie omzetten. Een bekend voorbeeld hiervan is

de batterij die in zaklantaarns en transistor-radio's etc.

wordt gebruikt. In [L7] worden verschillende primaire en

secundaire batterijen beschreven.

De meest bekende secundaire batterijen zijn de

lood-accu, de nikkel/cadmium-accu en de nikkel/ijzer-accu.

Of schoon de lood-accu vele nadelen heeft ten opzichte van

sommige andere typen accu's (o.a. laag rendement,

vloeibare elektrolyt, kwetsbaar, lage verhouding

energie-inhoud/gewicht, waterstof- en zuurstofontwikkeling

tijdens het laden, geringe levensduur) wordt deze tot nu toe

indien er een grote opslagcapaciteit gewenst is, het meest

toegepast omdat deze accu een gunstige

capaciteit/prijs-verhouding heeft en praktisch zeer goed

toepasbaar is. Voor de werking en de elektrische eigenschappen van

de lood-accu wordt naar bijlage 1 verwezen.

De lood-accu is onder te verdelen in 3 typen (zie [L7]) nl.

de starter-accu, de traktie-accu en de stationaire accu. In

de onderstaande tabel worden deze typen globaal met elkaar

vergeleken.
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Starter-accu

ToepassinQsgebied

starten van ver-

brandingsmotoren

Werktemperatuur (OC)

-40 - +55

Traktie-accu

voeden van elek

trische voertl'i

tl'igen

-20 - +40

Stationaire accu

telecomml'nicatie

systemen, noodstroom

voorziening, langdurige

energieopslag

-10 - +40

Energiedichtheid (kWh/kg)

35

Levensduur (j)

3 - 6

25

6

10 - 20

18 - 25

keling

lage energie-

dichtheid, wa

terstofontwik-

Aantal laad/ontlaadcycli

200 - 700 1500

afhankelijk van

de ontlaadstroom

Vgordelen

lage inwendige

weerstand, goede

eigenschappen bij

hoge en lage tem

peratl'ren

Nadel en

weinig cycli moge-

lijk, beperkte

energiedicht

heid, hol'dt la

ding slecht vast,

waterstofontwikkeling

Geschatte prijs ($/kWb) (zonder korting)

wordt niet vaak

geheel ontladen

waterstofont

wikkeling, minder

geschikt voor la

ge temperaturen,

lage energiedichtheid

50 70

Tabel 3.2.1

100

Globale vergelijking van 3 typen lood-accl'.
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Uit deze tabel voIgt dat de starter-accu niet geschikt

is voor toepassing in een autonoom wind/dieselsysteem vanwege

de geringe levensduur c.q. het geringe aantal mogelijke

laad/ontlaadcycli. Daar komt nog bij dat deze niet' ontworpen

is om veel cycli waarbij langdurig grote ontlaadstromen

optreden, te doorstaan. De levensduur wordt hierdoor

aanzienlijk verkort. De traktie-accu's en stationaire accu's

zijn hiervoor beter geschikt. Deze zijn tevens robuuster.

Sommige fabrikanten produceren speciale stationaire accu's

voor bijvoorbeeld toepassing in zonne- en

windenergiecentrales. De prijs van deze accu's en tevens die

van traktie-accu's is echter beduidend hoger dan die van

starter-accu's (ook vanwege het onduidelijke kortingbeleid dat

speciaal voor starteraccu's wordt toegepast>. Een alternatief

is daarom gezocht in de semi-traktie-accu. Dit is een soort

starter-accu die uitgevooerd is met dikkere platen en speciale

separatoren. Hierdoor is de levensduur bij langdurig ontladen

met een grote stroom aanzienlijk langer dan bij de

starter-accu. Deze semi-traktie-accu's worden veelvuldig

toegepast voor verlichtingsdoeleinden op schepen. De

capaciteit/prijsverhouding komt overeen met die van

starter-accu·s. De levensduur is echter aanzienlijk geringer

dan die van traktie-accu·s. De traktie-accu's gaan ongeveer

drie keer zolang mee, maar blijken in de praktijk (door

een bepaald kortingbeleid) ook drie keer zo duur te zijn.

Omdat het hier bij dit onderzoek slechts een tijdelijk

experiment betreft, zullen deze accu'~ wellicht gedurende

deze periode voldoen.



....
Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der Elektrotechniek
Vakgroep Elektromechanica en Vermogenseleklronica

biz. 28
rapport nr. EMV 85-01

3.3 Vereenvoudigde bepaling van de capaciteit van de

accubatterij en het aantal accups.

Uit de schaars beschikbare geraadpleegde literatuur (zie

[L8] - [L12]) was het niet mogelijk een methode te destilleren

volgens welke de optimale benodigde capaciteit van de

energiebuffer bepaald kon worden. In deze literatuur treft

men geen duidelijke omschrijving aan van de methoden die

daarin toegepast zijn om de optimale capaciteit te bepalen.

Ook wordt slechts summier vermeld met welke faktoren bij het

beschreven onderzoek rekening is gehouden. Bij de bepaling

van de capaciteit dient men allerlei economische overwegingen

in ogenschouw te nemen en rekening te houden met de technische

haalbaarheid. Bij een kleine capaciteit is de hoeveelheid

energie die opgeslagen kan worden gering. Men zal dan slechts

gedurende Korte tijd over deze energiebuffer kunnen beschikken

als er een tekort aan windvermogen is. Een grote capaciteit

biedt technisch meer mogelijkheden.

Hieronder worden ter vergelijking enkele voor- en

nadelen beschreven die aan een autonoom wind/dieselsysteem

verbonden zijn waarbij een energiebuffer toegepast wordt met

een Kleine (A) of een grote (B) capaciteit.

A. Kleine capaciteit.

Nadelen:

er kan slechts weinig energie opgeslagen worden

omdat niet al het overschot aan windenergie over een lange

termijn opgeslagen kan worden~ is er een extra regelbare

belasting nodig en een gecompliceerd regelsysteem; hierdoor

zal de kans op instabiliteit kunnen toenemen.

de levensduur is beperkt omdat de accu's vaak diep ontladen

worden

de dieselmotor moet vaker gestart worden dan bij B

er is een extra voorziening nodig zodat de accu's opgeladen

kunnen worden als de windturbine niet voldoende vermogen

levert.
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Voordelen:

- het starten van de diesel motor is voorspelbaar aan de hand

van de laadtoestand van de accu's

Toelichting.

Ais er geen accubatterij toegepast wordt, kan de dieselmotor

pas uitgeschakeld worden als op een bepaald moment het door

de windturbine geleverde vermogen groter is dan het door de

verbruikers gevraagde vermogen (vermeerderd met het

verliesvermogen). Dit moment is moeilijk te voorspellen omdat

het windturbinevermogen een grillig verloop heeft en

nauwelijks voorspelbaar is en omdat ook de verbruikersbelasting

zal varieren. Het moment waarop de dieselmotor weer gestart

dient te worden is dan eveneens moeilijk te voorspellen. Indien

een accubatterij als energiebuffer toegepast wordt, worden

deze fluktuaties in het door de windturbine geleverde

vermogen "opgevangen". Aan de hand van de laadtoestand van de

accubatterij kan men vervolgens bepalen of de hoeveelheid

opgeslagen energie nog toereikend is en of de dieselmotor

ingeschakeld dient te worden.

- het gegarandeerde vermogen is groter dan zonder

accubatterij (zie fig. 3.3.1).

p . t
wind

p . d
Win min

Fig. 3.3.1.

Toelichting.

Veronderstel dat er geen verliezen zijn en dat het

gevraagde vermogen gelijk is aan het. over een bepaalde tijd

gemiddelde door de windturbine geleverde vermogen.

Veronderstel tevens dat de capaciteit toereikend is om

gedurende deze tijd aIle fluktuatie in het door de
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windtLlrbine geleverde vermogen "op te vangen". In fig. 3.3.1

is een mogelijk verloop van het windturbinevermogen afgebeeld

met:

III de energi€ die door de accubatterij wordt opgenomen

\\\ de energie die door de accubatterij wordt afgegeven

Het gegarandeerde vermogen (mits de capaciteit van de

accubatterij toereikend is) bedraagt op de verliezen in de

accLlbatterij na, het gemiddelde van het windtLlrbinevermogen.

Zonder deze bLlffer zou het gegarandeerde vermogen gelijk zijn

aan het minimum van het turbinevermogen.

B. Grote capaciteit.

Nadelen:

het gegarandeerde vermogen wordt niet groter dan bij A

terwijl de prijs weI hoger is

als de aCCLl's vol zijn moet de molen bijgeregeld worden

omdat er geen extra regelbare belasting is, of men moet

extra verbruikers of een dLlmpbelasting inschakelen

hoge investerings- en onderhoLldskosten die echter door

het vervallen van de extra regelbare belasting

(gedeeltelijk ) gecompenseerd ZLlllen worden

Voordelen:

er kan meer energie opgeslagen worden dan bij A

regelbare belasting kan komen te vervallen

- de klemspanning van de accubatterij is constanter

de dieselmotor hoeft niet zo vaak gestart en gestopt te

worden

het starten van de diesel motor is beter voorspelbaar dan

bij A

de kans dat de aCCLl's door een extra voorziening gel aden

moeten worden is kleiner; hierdoor kan deze voorziening

eenvoudiger Llitgevoerd worden

~- grotere laad- en ontlaadstroom mogelijk, d.w.z een groter

regelbereik dan bij A

de kans dat de accLl's te ver ontladen worden is Kleiner
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- het aantal keren per tijdseenheid dat de accu's diep

ontladen worden is geringer dan bij A

Voor de testopstelling in Petten die een nominaal vermogen

van 50 kW kan leveren, kan het benodigde aantal cellen en

de benodigde capaciteit als voIgt (met een sterk vereenvoudigde

berekeningsmethode) bepaald worden. Uit experimenten en verdere

berekeningen zal dan blijken of voor het aantal cellen en

voor de capaciteit de juiste waarde gekozen is.

Omdat voor de bepaling van de capaciteit de minimale en maximale

accuspanning bekend dienen te zijn, worden deze eerst bepaald.

Veronderstel dat de gemiddelde belasting (van de testopstelling

te Petten) 25 kW bedraagt en dat de accubatterij deze gemiddelde

belasting gedurende 1 uur moet kunnen leveren (waarbij dan

het geleverde windvermogen nihil is). Om de berekening te

vereenvoudigen wordt aangenomen dat de belasting P
bel

continu 25 kW bedraagt en dat de klemspanning lineair verloopt

met de ontladingsgraad (zie fig. b1.4.1 in bijlage 1). Indien

men de spannings-en vermogensverliezen buiten beschouwing laat,

dan bedraagt bij een ontsteekhoek van 1500 de gemiddelde

gelijkspanning aan de gelijkspanningszijde van de wisselrichter

uG =-3/lT. Ci.J3cos150 0 = 446 V (zie fig. 3.3.2a>, waarbij

Ci = 22().-l2.

Fig. 3.3.2a

Een model van het systeem waarbij aIleen de accubatterij

energie levert aan de verbruikers (F~ind = (I).
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Als de klemspanning van de accubatterij tijdens Met ontladen

gedaald is tot deze waarde, dan kunnen de accu's niet verder

ontladen worden. Dit is de minimale accuspanning. Tijdens

het laden zal de klemspanning stijgen. Veronderstel dat de

maximale celspanning 2,35 V (zie bijlage 1) bedraagt. De

nominale gelijkspanning van de turbinegenerator gekoppeld aan

een driefasenbruggelijkrichter bedraagt 3/w.unom~2 = 513 V

(waarbij u = 380 V). Indien een spanningsverhogingnom
van 10% toelaatbaar geacht wordt, dan voIgt hieruit dat de

maximale klemspanning van de accubatterij 513.1,1 = 564 V zal

bedragen. Deze spanning is gelijk aan het produkt van de

maximale celspanning en Met aantal cellen waaruit de

accubatterij opgebouwd dient te worden. Dit aantal bedraagt

dan 564/2,35 = 240. De minimale celspanning is gelijk aan Met

quotient van de minimale klemspanning en Met aantal cellen en

bedraagt vervolgens 446/240 = 1,86 V. De genormeerde minimale

celspanning (dit is de celspanning gedeeld door 2 V) bedraagt

dan 0,93 (zie bijlage 1). Voor grote ontlaadstromen zal dan

de veilige ontladingsgraad q niet bereikt wordenv .
(zie fig. bl.4.2 van bijlage 1). Met behulp van figuur 3.3.2b

(dit is fig. bl.4.1 van bijlage 1)
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Fig. 3.3.2b

De ontlaadkarakteristieken van een rooster- en

pantserplaataccu CGi resp. pz) met de genormeerde stroom i

als parameter.

kan men voor de rooster- en pantserplaataccu CGi resp. pz)

met een nominale capaciteit van bijvoorbeeld 100 en 200 Ah

bij een vijfurige ontlading, de maximale ontladingsgraad qmax

bepalen voor verschillende continue ontlaadstromen. Men dient

dan daarbij, als minimale celspanning 1,86 V Cgenormeerd:

0,93) te hanteren. Met behLllp van de op deze manier verkregen

ma>:imale ontladingsgraad qmax kan men de maximale tijd Tmax
gedurende welke de bijbehorende ontlaadstroom vloeit,

bepalen. Deze gegevens zijn in tabel 3.3.1 verwerkt.
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K
S = 100 Ah

i : 0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 1 .., 1,6,.L.
I [AJ: 5,0 10 20 40 80 120 160

qmax:

Gi 1,05 0,96 0,83 0,67 0,42 0,27 0,12
p- 1, 17 1,08 0,93 0,71 0,41 0,17"-

Ll· •
begin"

Gi 1,05 1,04 1,03 1,02 0,99 0,96

F'z 1,04 1,04 1,03 1,01 0,98 0,95

TmeL'!, [hJ:

Gi 21,00 9,60 4,15 1,68 0,53 0,23 0,08
pz 23,40 10,80 4,65 1,78 0,51 0,14

K
S = 200 Ah

i : 0,05 0, 1 0,2 0,4 0,8 1,2 1,6

I [AJ: 10 20 40 80 160 240 320

qmax

Gi 1,05 0,96 0,83 0,67 0,42 0,27 0,12
pz 1,17 1,08 0,93 0,71 0,41 0,17

Ll- •
begin"

Gi 1,05 1,04 1,03 1,02 0,99 0,96
pz 1,04 1,04 1,03 1,01 0,98 0,95

Tmax [hJ:

Gi 21,00 9,60 4,15 1,68 0,53 0,23 0,08
pz 23,40 10,80 4,65 1,78 0,51 0,14

met q = Q/K
5

Tmax = qmax·Ks /I

Ll be . de genormeerde spanni ng aan het begi n van de
gin

ontlading (de spanningsdip wordt hier bLliten beschoLlwing

gelaten)

Tabel 3.3.1

Tabel waarin de maximale ontlaadtijd T en demax
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genormeerde begi nspanni ng L1begin

ontlaadstroom weergegeven zijn.

bij een bepaal de

Opm.: 8i j dezel fde genormeerde stroom i z i j n qmax' Ubegin en Tmax
voor een accu met een capaciteit van 100 Ah en van 200 Ah

hetzelfde.

Hieruit blijkt tevens dat voor zeer grote ontlaadstromen de

maximale ontlaadtijd voor de roosterplaataccu groter is dan

voor de pantserplaataccu en als i < 0,8 is dat juist

omgekeerd. Hieruit blijkt nogmaals dat de roosterplaataccu

geschikt is voor bijvoorbeeld starten van auto's en de

pantserplaataccu om langdurig een relatief hoge stroom te

leveren. De semitraktie-accu zal in grote lijnen dezelfde

eigenschappen hebben als de traktie-accu.

Veronderstel dat van de accubatterij een constant vermogen

gevraagd wordt. Dan zal als de klemspanning recht evenredig

daalt met de ontladingsgraad, de over 1 peri ode van de chopper

gemiddelde ontlaadstroom (ten gevolge van de chopperwerking

is de stroom niet continLi evenals het momentane vermogen)

recht evenredig met de ontladingsgraad stijgen. Veronderstel

nu dat deze geringe stijging van de ontlaadstroom een te

verwaarlozen afwijking veroorzaakt op de maximale

ontladingsgraad. Dat wil zeggen dat de over de tijd Tmax

gemi ddel de ontl aadstroom 1gem = !,,£ (IiJegin + I eind )

dezelfde maximale ontladingsgraad q oplevert als een
max

constante stroom waarvan de waarde gelijk is aan de gemiddelde

stroom Igem •

Opm.: Indien men met behulp van een chopper met een voldoende

hoge chopfrekwentie een accLi ontlaadt, dan is de bereikbare

ontladingsgraad gelijk aan die welke men verkrijgt bij

ontlading met-een constante stroom, die dezelfde waarde heeft

als de gemiddelde waarde van de "gechopte" stroom.

Tijdens deze tijd Tmax geldt dat de gemiddelde

kl emspanni ng Ugem = !'i (Ubegin + Ueind ). Indi en men
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vervolgens bij iedere I gem = I van tabel 3.2.1 deze

Ugem bepaalt en met deze I gem vermenigvuldigt, dan

verkrijgt men een verband tussen het vermogen P van de tetale

batterij en de tijd Tmax gedurende welk dit vermogen

geleverd kan worden. De resultaten zijn in tabel 3.3.2 en in

fig. 3.3.3 weergegeven voor de pantserplaataccu. De

roosterplaataccu wordt buiten beschouwing gelaten omdat deze

niet geschikt is om langdurig een relatief hoge streom te

leveren.

•
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K
S

= 100 Ah

I [AJ: 5 10 20 40 80 120 160

U . Icel [VJ:begin
2,08 2,08 2,06 2,02 1,96 1,90

Ugem Icel [VJ:

1,97 1,97 1,96 1,94 1,91 1,88

Tmax [h J:

23,40 10,80 4,65 1,78 0,51 0,14

P (kWJ:bat
2,4 4,7 9,5 18,6 36,5 54,1

Ks = 200 All

I [AJ: 10 20 40 80 160 240 320

U, Icel [VJ:·begin
2,08 2,08 2,06 2,02 1,96 1,90

Ugel1Y Icel [VJ:

1,97 1,97 1,96 1,94 1,91 1,88

Tma~ [hJ:

23,40 10,80 4,65 1,78 0,51 0,14

F'bat [kWJ:

4,7 9,5 18,8 37,2 73,3 108,3

Tabel 3.3.2'.

Het vermogen Pbat van de accubatterij en de maximale

tijd Tmax gedurende welk dit vermogen geleverd kan

worden (uitgaande van de gemiddelde waarde van de

klemspanning en de ontlaadstroom) van een accubatterij met

een capaciteit van 100 Ah en 200 Ah (bij een vijf-urige

ontlading).

Opm.: Bij dezelfde genormeerde stroom i zijn U . Icel, T max.b-egin
en Ugem/cel hetzelfde voor een accu met een capaciteit

van 100 Ah en 200 Ah.
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Fig.

..

Het constante vermogen Pbat . van een accubatteri j met een

capaciteit van 100 Ah en 200 Ah (bij een vijf-urige

ontlading) als funktie van de maximale ontlaadtijd Tmax
gedurende welk dit vermogen geleverd kan worden.

Uit fig. 3.3.3 blijkt dat een nieuwe accubatterij met en

nominale capaciteit van 100 Ah net zou kunnen yoldoen aan de

eis om gedurende 1 uur een constant vermogen van 25 kW te

kunnen leveren. Omdat aan het einde van de levensduur de

nominale capaciteit 201. lager ligt dan in het begin, dient de

capaciteit van een nieuwe batterij 125 Ah te bedragen om
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op het eind nog 100 Ah ter beschikking te kunnen hebben.

Wellicht zal ten gevolge van het verouderingsproces de

bereikbare ontladingsgraad bij grotere ontlaadstromen dan de

nominale ontlaadstroom, relatief nog meer gedaald zijn op het

einde van de levensduur dan de nominale capaciteit. Dit geldt

dan tevens voor de maximale ontladingsgraad qmax voordat

de minimale celspanning van 1,86 V bereikt is. Dit valt

echter buiten het onderzoeksgebied. Hiermee dient men echter

weI rekening te houden bij de bepaling van de gewenste

capaciteit.

Voor de onderhavige toepassing werd o.a. om financiele

redenen gekozen voer accu's van het fabrikaat SpSnnak (zie

bijlage 3). Bij Spnnak accu's wordt de nominale capaciteit

bepaaaid bij een 20-urige ontlading. De minimaal vereiste

capaciteit van 125 Ah bij een vijf-urige ontlading dient

daarom omgerekend te worden naar een capaciteit die behoort

bij een 20-urige ontlading. Met behulp van de grafieken op

bIz. 1 en 3 van bijlage 3 kan men voor verschillende

ontlaadtijden de bereikbare capaciteit bepalen. Uit deze

grafieken kan men afleiden dat bij een vijf-urige ontlading

de capaciteit 79% bedraagt van de capaciteit bij een 20-urige

ontlading. Oat wil zeggen dat als een vijf-urige capaciteit

van 125 Ah gewenst is, deze capaciteit bij een 20-urige

ontlading 125/0,79 = 158 Ah moet bedragen.

De levensduur van de accu's is afhankelijk van het aantal

ontladingen per tijdseenheid en van de diepte van de

ontladingen. Naarmate de capaciteit groter gekozen wordt,

zullen de accu's minder diep ontladen worden (hetgeen ook

gunstig is voor het ontlaadrendement). Ook de

temperatuur is van invloed op de capaciteit. De temperatuur

waarbij veelal gemeten wordt bedraagt 25° C, terwijl de

gemiddelde temperatuur in Nederland aanzienlijk lager ligt.

Daarom is het raadzaam om niet de minimaal vereiste capaciteit

te kiezen.

Van het fabrikaat S¢'nnak zijn accu's verkrijgbaar met een

nominale capaciteit (bij een 20-urige ontlading) van 160 Ah,

180 Ah en 200 Ah. Omdat de minimaal vereiste capaciteit 158
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Ah bedraagt, zal het om boven vermelde redenen aan te bevelen

zijn om een grotere capaciteit dan 158 Ah te kiezen. De accu

met een capaciteit van 180 Ah is minder geschikt voor

semi-traktie-doeleinden omdat deze daarvoor te dunne platen

heeft. De 200 Ah accu van dit fabrikaat (type 6 WRS 21) is

speciaal ontworpen voor semi-traktie doeleinden. Deze wordt

door de firma Skanak Nederland onder type nr 700.17 geleverd.

Op dit type accu is de keuze gevallen.

Het berekende aantal cellen bedroeg 240. Dit komt neer op

40 accu's van 12 V (6 cellen per bak). Omdat de

spanningsverliezen verwaarloosd zijn, de gasspanning ten

gevolge van veroudering zal dalen en omdat een zekere

spanningsreserve de experimenteer mogelijkheden kan

vermeerderen, is het aan te bevelen het aantal accu's

bijvoorbeeld 5 a 10% hoger te kiezen. De ge~nstalleerde

accubatterij bestaat daarom uit 44 accu's van 12 V met een

capaciteit van 200 Ah (bij een 20-urige ontlading.
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3.4 6evolgen voor de bedrijfstgestand van de generator

van de windturbine.

De toegepaste synchrone generator 8M die door de

windturbine aangedreven wordt (zie fig. 2.3.1), is van het

fabrikaat Leroy-Somer (type A 1810 M6). Enkele berekeningen

en metingen die aan deze (borstelloze) machine uitgevoerd

zijn, zijn in [L13J beschreven. Een samenvatting van de

belangrijkste machinegegevens is hieronder vermeld.

Nominale spanning (ster)

Nominale stroom (ster)

Nominaal schijnbaar vermogen

Nominaal vermogen

Nominale arbeidsfaktor

Nominaal toerental

Nominale frekwentie

Aantal poolparen:

-hoofdmachine

-opwekker

Maximale bekrachtigingsstroom

van de opwekker

Maximale spanning over de

veldspoel van de opwekker

Schakeling hoofdmachine

Schakeling opwekker

Gewicht

Rendement

EM nr.

Unom = 380 V

I nom = 45,5 A

Snom = 30 ~(VA

Pnom = 24 kW

COSIO = 0,8

nnom = 1500 omw/min

f nom = 50 Hz

I = 2 Afo

Ufo = 20 V

ster

driehoek

235 kg

'l = 83,5%

EM-1641

Ten gevolge van het toepassen van de bovenvermelde

accubatterij in de gelijkstroomtussentrap zal de

gelijkspanning aan de windturbinezijde varieren tussen z450 V

en z 550 V. De fasespanning U
A

varieert tussen z190 V en

~235 V (bij verwaarlozing van de voorwaartsverliezen in de

gelijkrichter en die ten gevolge van de commutatie). Uit [L13J
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bIz. 66 e.v. voIgt dat de ijzerverliezen F'ij dan varieren

tussen 540 W en 870 W. Daarentegen zal de statorstroom bij

hetzelfde afgegeven vermogen bij een fasespanning van 235 V

geringer zijn dan bij een fasespanning van 190 V. Dit geldt

dan tevens voor de koperverliezen ~u • Veronderstel dat

het afgegeven vermogen F'e = 3UA • I
A

constant is

(de arbeidsfaktor is 1 vanwege de diodebrug) en dat bij

benadering geldt:

2= 0,68IA (3.1>

P..
I J

2= 0,0113UA + 0,781UA (3.2)

De som van de koper- en ijzerverliezen bedraagt dan:

+ P..
IJ

(3.3)

Differenti eren naar U
A

levert:

d(~u + P..
IJ

2 3
)/dUA = -1,~ ./(9~ / + 0,0226U

A
+ 0,781 (3.4)

Nogmaals differentieren levert:

2
d (Pcu + P. ) IdU

A
2

I J
= 4,OBFE 2 I (9U

A
4

) + 0,0226 (3.5)

Deze 2~ afgeleide is altijd groter dan 0, dat wil zeggen

dat de Ie afgeleide naar UA een monotoon stijgende

funkti e is. Al s U
A

= 192 V dan is vgl. (3.4) groter dan

(I voor ~ < 15,4 kW en als U
A

== 235 V dan is vgl.

(3.4) groter dan 0 als ~ < 22,8 kW. Uit bovenstaande

voIgt dan de voor FE < 15,4 kW, ~u + P..
I J

toeneemt als UA toeneemt en dat voor P
E

:> 22,8 kW

F' + P.. afneemt als UA toeneemt (aangenomencu I J
dat U maximaal 235 V bedraagt). In fig. 3.5.1 is

afgebeeld als funktie van ~F' + F:.cu IJ

verschillende fasespanningen.

voor 3
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Fig. 3.5.1.

De som van de koperverliezen ~u en de ijzerverliezen P.
IJ

als funktie van het afgegeven elektrische vermogen ~

met de fasespanning UA als parameter waarbij U
A

192 V, 210 V en 235 V•
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Hieruit voIgt dat voor grote vermogens de verhoogde

gelijkspanning ten gevolge van het toepassen van een

accubatterij een gunstige invloed heeft op de koper- en

ijzerverliezen. Een voordeel hiervan is dat de temperatuur

van de machine lager zal zijn bij een "hoge" gelijkspanning

dan bij een "lage".

Een nadeel van de verhoging van de gelijkspanning is dat

bij eenzelfde (constante) bekrachtigingsstroom van de machine

het toerental van de windturbine waarbij deze energie kan

beginnen te leveren, hoger ligt (zie fig.b5.1 van bijlage 5).

Het gemiddelde toerental zal daarom ook hoger liggen. Een

gevolg hiervan is dat de mechanische verliezen (niet aIleen

van de generator, maar ook van de windturbine en de

tandwielkast) zullen toenemen. Of hierdoor het totale

rendement kleiner wordt als de gelijkspanning toeneemt is

niet nader onderzocht.

Een hogere gelijkspanning heeft ook invloed op het

werkgebied van de windturbine. Bij elke windsnelheid heeft de

windturbine een bepaald toerental waarbij het afgegeven

(mechanische) vermogen maximaal is (zie bijlage 5). Oat wil

tevens zeggen dat de windturbine zich dan in zijn optimale

werkgebied bevindt. In fig. b5.2 van bijlage 5 zijn een

aantal berekende vermogens-toerenkrommen van een Lagerweij

windturbine afgebeeld bij verschillende windsnelheden. In

fig. b5.1 van bijlage 5 zijn een aantal

vermogens-toerenkrommen voor het mechanische opgenomen

vermogen van de in CL13J beschreven windturbine-generator

afgebeeld bij verschillende gelijkspanningen. Omdat het

afgegeven vermogen gelijk is aan het mechanische opgenomen

vermogen kan men door middel van combinatie van fig. b5.1 en

fig. b5.2 (van bijlage 5) zien wat de invloed is van variatie

van de gelijkspanning op het door de windturbine geleverde

vermogen (zie fig. b5.3 in bijlage 5). Men dient hierbij

in acht te nemen dat het toerental van de windturbine ten

gevolge van het toepassen van een tandwielkast een faktor 20

lager is dan van de generator. Bij lage windsnelheden

zal de opbrengst van de windturbine hoger zijn bij een lage
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gelijkspanning dan bij een hoge gelijkspanning. Voor hoge

windsnelheden geldt het omgekeerde. In fig. 3.5.2 is de band

weergeven (die met behulp van fig. b5.3 bepaald kan worden)

waarbinnen het door de windturbine geleverde vermogen zich

bevindt als funktie van de windsnelheid als de accuspanning

gevarieerd wordt van 425 V - 575 V. Hieruit voIgt dat in het

gebied met een windsnelheid van 4 - 14 m/s de absolute

waarde van de variaties in het mechanische vermogen ten

gevolge van deze varierende gelijkspanning, geringer zijn dan

bij een windsnelheid van meer dan 14 m/s. Voor lage

windsnelheden zijn de relatieve variaties echter groter dan

voor hoge windsnelheden. De effekten die bij verzadiging van

het ijzer van de machine een rol spelen zijn hier buiten

beschouwing gelaten.

Bij lage windsnelheden is de kans groot dat de accu's

ontladen worden, dus de gelijkspanning is dan "laag". Bij

hoge windsnelheden zullen de accu's over het algemeen geladen

worden hetgeen betekent dat de gelijkspanning dan "hoog" is.

Het is dus mogelijk dat de variaties in de accuspanning ten

gevolge van het varieren van de windsnelheid de opbrengst van

de windturbine zullen verhogen ten opzichte van de situatie

waarbij de gelijkspanning (nagenoeg) constant is.

Opmerking: Als de gelijkspanning lager is dan 450 V zal de

windturbine zich in een ongunstig werkpunt instellen als de

windsnelheid lager is dan 10 m/s. Een .gelijkspanning lager

dan 450 V dient daarom vermeden te worden.
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De band waarbinnen het afgegeven mechanische vermogen P
mech

van de Lagerweij windturbine zich bevindt als funktie

van de wi ndsnel hei d vwind met de gel i j kspanni ng al s

parameter, waarbij deze ligt tussen 425 V en 575 V.
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Hoofdstuk 4.

De wisselrichter.

4.1 De werking en de sturing van de wisselrichter.

Voor de omzetting van gelijkspanning naar wisselspanning

wordt gebruik gemaakt van een driefasenbrugmutator met een

vaste ontsteekhoek. In de Vakgroep Elektromechanica en

Vermogenselektronica was een enkelvoudige universele mutator

beschikbaar die als wisselrichter of als gelijkrichter

kan werken met een regelbare ontsteekhoek. I~ [Lll - (L6l en

(L14l - (L19l wordt de werking van de mutator (in dit

geval een wisselrichter) beschreven. De opbouw van de hier

toegepaste wisselrichter wordt in hoofdstuk 14 van (L1Sl

beschreven (de auteur is tevens de bouwer). Om verwarring te

voorkomen is de mutator afgebeeld in fig. 4.1.1. Het net is

hierbij vervangen door een driefasenspanningsbron en er zijn

enkele grootheden gedefini~erd. De nummering van de

thyristoren is aangepast aan de nummering die in de mutator

gebezigd wordt.

Tils

t- =t-__-=t- I...JR .~sI

Fig. 4.1.1

Een vereenvoudigde voorstelling van een driefasenbrugmutator

gekoppeld aan een ideaal draaistroomnet met
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(4.1>

U ST = ,,(3. Gsin (CaJ't-2w/3)

U
YR

= ,,(3. Gsin (Qt.+2lf/3)

(4.2)

(4.3)

De thyristoren worden met een korte puIs ontstoken. Tevens

wordt na 60 0 een herhaiingspuis aan de gate toegevoerd.

In Ieemtevrij bedrijf zal eike thyristor eenmaal per periode

van de wisselspanning gedurende 1200 in geleiding zijn (als

het verioop van de commutatie oneiridig snel verondersteid

wordt). De volgorde waarin de thyristoren in geleiding zijn,

is in fig. 4.1.2 afgebeeid.

Fig.4.1.2

De volgorde waarin de thyristoren in geleiding zijn in

Ieemtevrij bedrijf bij een oneindig snel verloop van de

commutatie.

Het natuurlijk ontsteekmoment van thyristor 1 valt samen

met het moment waarop de fasehoek van de gekoppeide spanning

uTR 180 0 ± k.360 0 bedraagt. Daarom zal bij de sturing

van deze thyristor de gekoppeide spanning -uTR als

synchronisatiesignaal gebruikt worden. De synchronisatiespanningen

(ook weI commutatiespanningen genaamd) zijn voor de

desbetreffende thyristoren in onderstaande tabel vermeld.
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Thyristor

Th
1

Th2
Tha
Th

4
Ths
Th

6

Synchronisatiespanning

-Ll
TR

-LI
RS

-LIST

Ll
TR

Ll
RS

LIST

Tabel 4.1.1.

De synchronisatiespanningen voor de betreffende thyristoren van

de mLltator van fig. 4.1.1

In Fig. 4.1.3 wordt het verloop van de gelijkspanning LlG
weergegeven. De ontsteekhoek a is hierbij ingesteld op 150°

zodat de gemiddelde gelijkspanning UG = 343. Qcos1500 •

.
I---OC-=-1-S-0~""

Fig. 4.1.3

Het verloop van de gelijkspanning LlG bij een

ontsteekhoek van 150°

In de gelijkstroomverbinding zorgt een spoel ervoor dat de

gelijkstroom nagenoeg constant is. Indien men de rimpel (die

door deze spoel gedempt wordt) op de gelijkstroom

verwaarloost en de commLltatie oneindig snel veronderstelt,

zal de fasestroom een rechthoekig verloop vertonen zoals in
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fig. 4.1.4 is aangeduid. In deze figuur is de fasestroom

afgebeeld van de R-fase terwijl de ontsteekhoek a = 150°. De

stroom van de S- en T-fase zijn respectievelijk 1200 en 240 0

vertraagd ten opzichte van de R-fase.

-U
TR

,
,,

.... _-

(o)t

Fig. 4.1.4

De fasestroom i R als de ontsteekhoek a = 150°

De gestippelde kromme is de grondharmonische component van de

fasestroom. Ais de meedraaiende synchrone machine een goed

funktionerende demperkooi (of demperwikkelingen) heeft, zullen

de hogere harmonische componenten in de spanning gering

zijn. Uit fig. 4.1.4 voigt dat deze grondharmonische

component 150 0 naijlt ten opzichte van de fasespanning. Dit

betekent dat de wisselrichter blindvermogen zal opnemen.

Voor de sturing van de wisselrichter wordt gebruik gemaakt

van het individueel faseontstekingssysteem (I.F.O.), dat wil

zeggen dat iedere thyristor een eigen stuurschakeling met een

synchronisatiespanningsbron heeft (zie [L14) en [L1S). Het

gebruikte besturingssysteem is in fig. 4.1.5 afgebeeld. Dit

omvat een gedeelte van het besturingssysteem zoals dat in

[L15J beschreven wordt. Of schoon de sturing van de toegepaste

mutator slechts een vereenvoudigde versie is van die van de
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mutator uit (L15], is deze om verwarring te voorkomen in

onderstaande figuur afgebeeld.
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De stuurschakeling van de mutator volgens het individueel

faseontstekingssysteem.
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Enkele opmerkingen betreffende fig. 4.1.5 zijn:

- de nummers corresponderen met de nummers op de

printconnectoren

de stuurschakeling is opgebouwd uit 8 printen:

1. de voedingsprint

2. print met referentiespanningsbron Ul'et I regelbare

spanningsbron U~ ten bate van de instelling van de

ontsteekhoek en de filters A, B en C

3-5. 3 printen met ieder 2 triggerbare zaagtandgeneratoren

en 2 comparatoren: I.F.O. A, B en C

6. print met 6 monostabiele multivibratoren

7. print met 6 pulsversterkerschakelingen

8. print met 6 pulstransformatoren.

ieder print behalve print 8 heeft de volgende

voedingsaansluitingen (op het erachter vermelde

connectoraansluitpunt): +15 V (1), 0 V (~,15), -15 V (31)

De werking van de mutatorsturing wordt hieronder summier

beschreven. Via een galvanische scheiding wordt elke

gekoppelde netspanning aan 1 filter (eventueel uitgebreid met

een schakeling die een foutieve fasehoek corrigeert) en 2

nuldoorgangsdetektieschakelingen toegevoerd. De schakelingen

bevinden zich voor elke ge~{oppelde spanning apart op de

filterprint A, B of C. De 2 uitgangen van elke filterprint

leveren aan 2 I.F.O. schakelingen 2 blokvormige signalen

waarvan de een in fase is (op een eventuele fout in de

fasehoek na) met de bijbehorende gekoppelde spanning en de

ander over 180 0 verschoven is. Op de opgaande flank van elke

blokvormige spanning wordt een zaagtandspanning gereset en

gestart. Elke zaagtandspanning wordt vervolgens vergeleken

met een instelbare spanning U~ waarmee de stuurhoek

(ontsteekhoek) van de thyristoren ingesteld kan worden. De

uitgangssignalen van de I.F.O.-schakeling bestaan uit zeer

korte pulsen. De pulsen bevatten niet voldoende energie om

een thyristor te kunnen aansturen en zijn tevens niet van de

juiste breedte. Deze pulsen worden op de print met de

monostabiele multivibratoren tot de juiste breedte gebracht
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om vervolgens na versterkt te zijn (op de

pUlsversterkerprint) via speciale pulstransformatoren aan

de gate van de betreffende thyristoren toegevoerd te worden.

In [LI5] wordt de werking van de hier vermelde schakelingen

(behalve van de bij dit onderzoek toegepaste filterschakeling;

zie hiervoor hfst. 4.3) beschreven.
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4.2 Het ontstaan en de gevolgen van de commutatie

verstoringen.

In het voorgaande is reeds verondersteld dat de smoorspoel

Lw ZQ groot is dat de gelijkstroom I G een te

verwaarlozen rimpel bevat (zie fig. 4.1.1). Als tevens de aan

de mutator gekoppelde meedraaiende synchrone machine 5M2
(zie hoofdstuk 2) een ideale driefasenspanningsbron is, zal

(zoals in fig. 4.1.4 is aangeduid) de stroom in iedere fase

bestaan uit rechthoekige blokken met een breedte van 120°.

De ideale driefasenspanningsbron vormt voor aIle hogere

harmonische componenten in deze stroom een kortsluiting,

zodat de spanning slechts uit een grondharmonische component

bestaat.

De in de praktijk toegepaste synchrone machine is geen

ideale driefasenspanningsbron. De uitgangsimpedantie van deze

machine is niet gelijk aan O. Voor snelle variaties van de

stroom in de diverse fasen (bijvoorbeeld tijdens de commutatie)

zal de invloed van de subtransi~nte reaktanties Ld " en

Lq "" van de machine merkbaar worden (zie [L19]). De tijd die

benodigd is voor de commutatie zal belnvloed worden door de

commutatiezelfinduktie Lc die door deze subtransi~nte

reaktanties bepaald wordt. Deze subtransi~nte reaktanties

zijn echter afhankelijk van de belastingstoestand van de

machine. Hierdoor zal ook de commutatiezelfinduktie door de

belastingstoestand bepaald worden. Bij dit onderzoek zal de

commutatiezelfinduktie constant verondersteld worden.

Door deze commutatiezelfinduktie zal een vervormde

uitgangsspanning ontstaan die zelfs een nadelige invloed kan

hebben op de sturing van de mutator en op de

spanningsregeling van de synchrone machine. Ten gevolge van

deze commutatiezelfinduktie zullen ook de blokken waaruit

de fasestroom bestaat, niet rechthoekig zijn, omdat de

fasestroom nu niet meer sprongvormig kan verlopen. Er zal

een bepaalde tiJd (de zogenaamde commutatietijd) benodigd zijn

voo~dat de fasestroom zijn eindwaarde 0 of I G bereikt

heeft. Een omschrijving van deze effekten en de gevolgen
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hiervan treft men o.a. aa~ in [Ll] en [L19J. In het

vervangingsschema van de combinatie mutator- sychrone machine

dat in fig. 4.2.1 is afgebeeld, zijn tevens deze

commutatiezelfindukties Lc schematisch voorgesteld.

Veronderstel dat de ontsteekhoek constant is en dat de

spanningsregelaar van de synchrone machine (mogelijkerwijs

zal de vervorming van de klemspanning van de machine ook een

nadelige invloed hebben op de spanningsregeling; zie hfst. 6)

de amplitude van de schone spanningen (dit zijn de spanningen

die in fig. 4.2.1 met een accent zijn aangeduid) constant houdt.

Een gevolg van de commutatiezelfinduktie zal dan zijn dat de

spanning aan de gelijkspanningszijde zelfs bij verwaarlozing

van de ohmse verliezen, afhankelijk zal zijn van de

gelijkstroom IG • Zie hiervoor bijvoorbeeld [Ll].

IG
L w Lc

+ +
IR u~sl l:T•UG uG IS

iT

Fig. 4.2.1

Een vereenvoudigde weergave van een mutator gekoppeld aan

een synchrone machine die een commutatiezelfinduktie LG

heeft,waarbij de statorweerstand verwaarloosd is en

waarbij geldt:

U~S = ..r3.QsinQ"t

u· = ..r3.Qsin(c.>t-211'/3)
ST

u'TQ = ..r3.Qsin(Q"t+211'/3)

(4.4)

(4.5)

(4.6)
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Een samenvatting van de belangrijkste formules die in [L1J

afgeleid worden, wordt hieronder gegeven.

Veor de gemiddelde gelijkspanning UG geldt:

(4.7)

met ~3.a de amplitude van de schone spanningen u~s

en u
TR

a de ontsteekhoek

Q de hoeksnelheid van de netfrekwentie

IG de gemiddelde gelijkstroem

Lc de commutatiezelfinduktie

Het verband tussen de commutatiehoek ~ en de faktoren waarvan

deze hoek afhankelijk is, wordt in (4.8) weergegeven:

(4.8)

Een uitgebreide beschrijving van het gedrag van een mutator

gecombineerd met een synchrone machine treft men aan in

[L19J.

Tijdens het commuteren van de stroom van de ene fase naar

de andere zijn tel kens twee fasen kortgesloten. Het gevolg

hiervan is dat op de gekoppelde spanningen stoorspanningen

gesuperponeerd worden. Indien bijvoorbeeld de stroom door

thyristor Th
2

(zie fig. 4.2.2) van thyristor Th, overgenomen

wordt geldt (aIleen tijdens het commuteren):

u
RS

= 0 (de doorlaatspanning van de thyristoren is

hierbij verwaarloosd)

= u~

ST
= u~

TR

+ !fu~
RS

+ !fu'
RS
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XI
2uRS

IG
L w - .....+

+

+1 +iTh iTh
iR ".S, ' ".sl1 2 uTR »RS

+.....-- l"T.UG 'S

+1 +iTh

"ST 0 "-STl6 iT +

- .....+

Fig. 4.2.2.

Een vervanging~schema voor fig. 4.2.1 tijdens de commutatie

waarbij Th1 , Th
2

en Th3 in geleiding zijn.

Tijdens 1 peri ode van de netspanning zal er dus 6 keer om de

60 0 een stoorsignaal met een breedte ~ op iedere.
synchronisatiespanning (dit zijn de spanningen met een in

fig. 4.2.2) gesuperponeerd worden. Ais de ontsteekhoek

150 0 bedraagt en de commutatiehoek is p dan zien deze

verstoringen er voor de spanning u
RS

uit zoals in fig.

4.2.3 is afgebeeld.
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Fig. 4.2.3

Een weergave van de schone spanningen ~~s ' u~T en

u~R en het stoorsignaal f(~t) dat op de gekoppelde

spanning u~S gesuperponeerd wordt bij een ontsteekhoek

van 150°.

Omdat voor de sturing van de mutator filtering van de

gekoppelde spanningen gewenst zal zijn, zal het tevens

gewenst zijn dat bekend is uit welke frekwentiecomponenten

het stoorsignaal is opgebouwd. Met behulp van

fourierreeksontwikkeling kan men de verschillende harmonische

componenten van het stoorsignaal f(Qt) bepalen. Men kan

afleiden dat geldt:

•
f (e,.,t) = t (an cos (nCo1t) + bn si n (n",t) + liab

n=l

waarbij

2w

an = l/W.Jf("'t).cos(nQ~)

o
2w

bn = l/w. Jf «(.Jt) .sin (nG>t)

o

(4.9)

(4.10)

(4.11>

Op eenvoudige wijz. kan men inzien met behulp van fig. 4.2.3 dat
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ao = 0 (immers f(~t) + f(Qt+n) = 0). Voor een

willekeurige ontsteekhoek ~ en commutatiehoek ~ (waarbij

~<60o en ~+~(1800) kan men afleiden dat voor de faktoren

a 1 en ~ van de grondharmonische component van het

stoorsignaal geldt (zie bijlage 4):

a1 = -3~3.G/(2w){sin(2«+p)sinp}

b1 = -3~3.G/(2w){p - sinpcos(2«+p)}

(4.12)

(4.13)

De grondharmonische component van het stoorsignaal bedraagt:

(4.14)

waarbij

(4.15)

(4.16)

Om een indruk te krijgen van het verloop van 0 1 wordt

naar fig. 3.3.4.a van [L19J verwezen waar 0 1 -a is

afgebeeld voor een aantal waarden van ~ en v.
Optelling van deze grondharmonische componenten van het

stoorsignaal bij de "schone" spanning u~s == .J3.GsinG1t. =
c1sin~t (waarbij c1 = .J3.G) geeft:

(4.17)

met

~2 = arc~an{(b1 +c )/a } + w als a <0111

(4.18) ..

(4.19)

In tabel 4.2.1 zijn enkele waarde vermeld van de amplitude
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van de gekoppelde spanni ng GRS --I" {a
1
2 -- 2

= +(b
1

+c
1

) }

met 0- = --1"2.220 en in tabel 4.2.2 van de faseverschuiving

~e', = 90 0 - 1<:'2 bij een varierende ontsteekhoek 0( en een
commutatiehoek p.

p 0( 100 110 120 130 140 150 160 170

2 368,8 370,0 371,8 373,9 376,1 378,1 379,9 380,7

4 356,8 359,3 363,0 367,2 371,6 375,6 378,7 380,6

6 345,0 349,1 354,7 361,2 367,7 373,5 377,9 380,5

8 333,5 339,2 347,0 355,7 364,3 371,8 377,4 380,5

10 322,3 329,9 339,8 350,7 361,3 370,4 377,0 380,4

12 311,5 321,0 ~"'?".,.. ,.., 346,3 358,8 369,3 376,8...-...._', "'-

14 301,1 312,8 327,2 342,5 356,8 368,5 376,7

16 291,2 305,0 321,8 339,2 355,1 368,0 376,6

18 281,7 297,9 317,0 336,4 353,8 367,6 376,6

20 272,8 291,5 312,8 334, () 352,8 367,4 376,6

22 264,5 285,6 309,2 332,1 352,1 367,3

24 256,8 280,4 306,1 330,6 351,6 367,3

26 249,8 275,8 3()3, 5 329,5 351,3 367,3

28 243,4 271,9 301,5 328,7 351,2 367,4

30 237,8 268,6 299,9 328,2 351,2 367,4

Tabel 4.2.1.

De amplitude van de grondharmonische component van de

uitwendige gekoppelde spanning u RS bij een varierende

ontsteekhoek 0( en commutatiehoek p.



.....E
Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der Elektrotechniek
Vakgroep Elektromechanica en Vermogenselektronica

biz 62
rapport nr. EMV 85-01

J-I ':x 100 110 120 130 140 150 160 170

2 (),37

4 0,83

6 1,38

8 2,04

10 2,81

12

14

16

18

20

22

3,69

4,69

5,81

7,06

8,43

9,93

0,66

1,41

2,25

3,18

4,21

5,33

6,54

7,83

9,21

10,66

12,16

0,86

1,80

2,81

3,88

5,01

6,20

7,43

8,70

9,99

11,30

12,61

0,96

1,97

3,01

4,08

5,17

6,27

7,37

8,46

9,53

10,57

11,58

0,95

1,90

2,85

3,79

4,71

5,61

6,47

7,29

8,07

8,79

9,45

0,82

1,61

2,36

3,08

3,75

4,37

4,93

5,43

5,87

6,25

6,56

0,59

1,13

1,61

2,04

2,40

2,70

2,94

3,10

3,21

3,24

0,30

0,53

0,69

0,79

0,83

24 11,55 13,72 13,91 12,54 10,05 6,80

26 13,28 15,32 15,20 13,45 10,58 6,97

28 15,12 16,93 16,45 14,31 11,05 7,08

30 17,04 18,55 17,66 15,10 11,44 7,11

Tabel 4.2.2.

De faseverschuiving ~0 in 0 van de grondharmonische

component van de uitwendige gekoppelde spanning u
AS

ten

opzichte van de spanning u~S bij een varierende

ontsteekhoek a en commutatiehoek ~.

Uit tabel 4.2.1 voIgt dat voor een kleine ontsteekhoek (in

wisselrichterbedrijf) de amplitude sneller afneemt bij een

toenemende commutatiehoek dan bij een grote ontsteekhoek. Ais

bijvoorbeeld a = 1500 en J-I = 30 0 dan bedraagt de

spanningsdaling slechts 3,6% ten opzichte van de situatie

waarbij J-I = 0. Bij a = 100 0 en J-I = 30 0 is deze spanningsdaling

aanzienlijk groter. De getallen in deze tabellen zijn slechts

geldig als U onafhankelijk is van de belasting.

Uit tabel 4.2.2 voIgt dat bij een kleine ontsteekhoek (in

wisselrichterbedrijf) de faseverschuiving bij een toenemende

commutatiehoek meer toeneemt dan bij een grote ontsteekhoek.
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Opmerking: in gelijkrichterbedrijf zal de faseverschuiving

veelal negatief zijn.

Omdat voor het stoorsignaal f~t) geldt:

f«(,)t) = -f(CJt-1I') (4.20)

zullen er geen even harmonische componenten bestaan. Ais het

sterpunt van de machine niet gebruikt wordt zullen er ook

geen harmonische componenten bestaan die een veelvoud zijn

van 3~. Naast de grondharmonische treden slechts de

... e 7. ll e 1~e k 6u, , ,.:;., .... (6'-1, k+l)

harmonische componenten op. Met behulp van fig. 4.2.3 kan

men inzien dat de hogere harmonische componenten in het

stoorsignaal niet verwaarloosbaar zijn. Het berekenen van de

amplitude van de hogere harmonische componenten valt buiten

het bestek van dit onderzoek. Bij de filtering van de

synchronisatiespanningen ten bate van de mutatorsturing

zullen over het algemeen niet aile hogere harmonische

componenten geheel weggedempt worden. Men dient hiermee

echter wei rekening te houden omdat de verschuiving van de

nuldoorgang van het uitgangssignaal ten opzichte de

nuldoorgang van het ingangssignaal van het toegepaste filter

afhankelijk is van de filtereigenschappen. De ontsteekhoek

zal hierdoor ook belnvloed worden. Zie hiervoor hoofdstuk 4.3

en 4.4.
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4.3 Teegepaste filters veer de mutatorsturing.

In hoofdstuk 4.1 is reeds aangeduid dat om de thyristoren

op het juiste moment te kunnen ontsteken, het

synchronisatiesignaal (zo veel mogelijk) synchroon moet zijn

met de "schone" spanningen. Men kan echter slechts beschikken

over de uitwendige spanning u RS ' uST en u TR .•

Deze kunnen bij een ongunstige ontsteekhoek en een bepaalde

commutatiehoek met extra nuldoorgangen behept zijn

(bijvoorbeeld als ~=120o-~~; zie fig. 4.2.3). Aangezien de

zaagtandspanning gestart wordt op een nuldoorgang van de

referentiespanning, kunnen deze extra nuldoorgangen een

foutief ontsteekmoment tot gevolg hebben. Hierdoor kunnen

tevens allerlei instabiliteiten en andere ongewenste effekten

optreden.

Ook zal tijdens een commutatie een gekoppelde spanning

gelijk zijn aan de doorlaatspanning van twee thyristoren die

in geleiding zijn en waarbij de ene de stroom van de andere

overneemt. Deze doorlaatspanning is klein ten opzichte van de

amplitude van de netspanning. Ook hierdoor kunnen foutieve

ontsteeksignalen ontstaan als de schakeling die de nuldoorgangen

detekteert niet gevoelig genoeg is. De slingerverschijnselen

die kunnen ontstaan ten gevolge van niet goed gedimensioneerde

RC-Ieden ten bate van de thyristoren, kunnen ook extra

nuldoorgangen veroorzaken. Hierdoor zullen dan ook foutieve

ontsteeksignalen kunnen optreden. De synchronisatiesignalen

worden over het algemeen eerst gefilterd. Omdat deze

slingerverschijnselen een voldoende hoge frekwentie zullen

hebben, zullen ze door het filter weggedempt worden, zodat er

hierdoor geen extra nuldoorgangen zullen optreden.

am nu de spanningen u • u en u waarvan
RS . ST TR

de synchronisatiesignalen afgeleid worden, beter geschikt te

maken om als referentiespanning te kunnen dienen, kan men

eerst deze spanningen met behulp van een laagdoorlaatfilter

zo veel mogelijk ontdoen van de hinderlijke stoorsignalen die

extra nuldoorgangen kunnen veroorzaken. De eenvoudigste vorm

van een laagdoorlaatfilter is het in fig. 4.3.1 afgebeelde
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RC-netwerk.

R

o

Fig.4.3.1

Een eenvoudig laagdoorlaatfilter.

De overdrachtsfunktie van dit filter is:

H(s) = l/(l+sRC) = l/(l+ST) (4.21)

Een dergelijk filter wordt bijvoorbeeld in CL17] toegepast.

Een nadeel van dit filter is dat de fasehoek tussen het

ingangs- en uitgangssignaal afhankelijk is van de

frekwentie:

o = arctan(-QT) (4.22)

Indien ~T = 1 dan bedraagt de demping van dit filter 3 dB (zie

(4.23». De frekwentie waarbij de demping 3 dB bedraagt wordt

de afsnijfrekwentie genoemd en wordt aangeduid met f c •

Later wordt een filter beschreven waarbij een geschikte

afsnijfrekwentie experimenteel bepaald is en 160 Hz bedraagt.

Voor dit RC-filter zal daarom dezelfde afsnijfrekwentie

gekozen worden. Oit betekent dat de tijdconstante T = RC =
1 ms. (waarbij R = 10kfl en C = 100 nF).

De faseverschuiving 0 bedraagt dan -14°, -17 0 en -21 0 voor

f = 40 Hz, f = 50Hz resp. f = 60 Hz. Er treedt dus als de

frekwentie vari~ert tussen 40 Hz en 60 Hz een faseafwijking

op van ± 5°. Tevens zullen de hogere harmonische componenten
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van het stoorsignaal niet geheel weggefilterd worden. Dit kan

men ais voIgt inzien. De demping voor de diverse voorkomende

hogere harmonische componenten (als de grondharmonische 50 Hz

bedraagt) kan men met behuip van (4.23) bepalen.

2= 1 / oJ (1 + (211'RC» (4.23)

waarbij RC = 1 ms.

De resultaten zijn in tabel 4.3.1 verwerkt.

f [Hz]

grondharm. : 50

5 e harm. : 250

7 e harm. : 350

118 harm. : 550

138 harm. : 650

Tabel 4.3.1

IH (f) I
0,95

0,54

0,41

0,28

0,24

De demping [H(f)1 van enkele harmonische componenten waaruit

het stoorsignaal is opgebouwd.

Hieruit blijkt dat de 5 e harmonische component nog geen

faktor 2 meer verzwakt wordt dan de grondharmonische component

van het stoorsignaal. Het resultaat zal zijn dat de amplitude

van de hogere harmonische componenten zal afnemen, maar bij

bepaalde ontsteekhoeken en commutatiehoeken zal het niet

onmogelijk zijn dat er toch nog extra nuldoorgangen optreden.

Een ander nadeel van een filter is dat er nog een extra

nuldoorgangsverschuiving zal ontstaan ten opzichte van de

"schone" spanning omdat in de commutatieverstoringen

een grondharmonische component aanwezig is, die niet in fase

is met deze "schone" spanning. Dit verschijnsel is in 4.2

reeds beschreven. Deze extra nuldoorgangsverschuiving zal

geringer zijn dan die van de grondharmonische component van de

uitwendige spanning van de machine, omdat deze verschuiving

afhankelijk is van de demping van de hogere harmonische

componenten. Men kan dit als voIgt aannemelijk maken. Bij
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volledige demping van de hogere harmonische componenten zal

deze extra nuldoorgangsverschuiving gelijk zijn aan die van de

grondharmonische component (zie 4.2). Ais er geen demping is

(en er oak ge~n filter toegepast wordt), dan is deze

verschuiving nihil. Bij gedeeltelijke demping van de hogere

harmonische componenten (zoals bijvoorbeeld verkregen wordt

met een RC-filter) zal deze extra nuldoorgangsverschuiving

liggen tussen die van de grondharmonische en O. Een bewijs

hiervan wordt achterwege gelaten. Met behulp van de

resultaten van hoofdstuk 3 van [L19J is het mogelijk deze

verschuiving uit te rekenen.

Men kan de hogere harmonische componenten nog verder

verzwakken door in plaats van een RC-filter een

laagdoorlaatfilter van een hogere orde toe te passen. Men

dient dan weI rekening te houden met het feit dat de invloed

van de frekwentievariatie op de nuldoorgangssverschuiving

van het uitgangssignaal ten opzichte van ingangssignaal dan

over het algemeen grater zal zijn dan bij een filter van een

lagere orde. In (L20J en [L21J worden verschillende typen

(aktieve) laagdoorlaatfilters beschreven. Hierin wordt ook

een zogenaamd Besselfilter beschreven. Dit filter heeft

de bijzondere eigenschap dat tot een bepaalde frekwentie het

faseverschil tussen een harmonische ingangssignaal en

uitgangssignaal vrijwel lineair verloopt met de frekwentie.

Oit betekent dat tot die bepaalde frekwentie het tijdverschil

tussen de nuldoorgangen van het ingangs- en uitgangssignaal

vrijwel constant is. Oit filter kan, zolang als dit

faseverschil recht evenredig verloopt met de frekwentie en

de amplitude-frekwentiekarakteristiek horizontaal is, als een

looptijdelement opgevat worden <zie [L22J).

Gekozen is voor een Besselfilter van de 4e orde omdat

dan de demping voor hoge frekwenties 24dB/oct bedraagt en

omdat voor dit filter de faseevenredigheid voor een 2 maal

zo groat frekwentiebereik geldt dan voor een Besselfilter van

de 2e orde. Oe overdrachtsfunktie van een 4e orde

Besselfilter is (zie [L21J):
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H(s) = 105QOK/ (s4 + 10'°05;3 ';'·450; 52 + 105GJ
0
3 S + 105<J

0
4 )

(4.24)

waarbij Q een constante is die bepaald wordt door de

componenten waaruit het filter is opgebouwd en waarbij k de

versterkingsfaktor is. Bij dit filter verloopt het

faseverschil tussen ingangs- en uitgangssignaal lineair met

de frekwenti e f totdat f = 2°
0

/(211') = fo •
Een nadeel van het Besselfilter is dat de

amplitude-frekwentiekarakteristiek niet zo'n vlak verloop

heeft als bijvoorbeeld een Butterworthfilter. Om het

Besselfilter als looptijdelement te kunnen toepassen tot een

frekwentie van 60 Hz dient dus de frekwentie f (waarbij

de amplitude 3 dB lager is dan bij f = 0) veel hoger gekozen

te worden dan 60 Hz en dient tevens ~ ~ 30 Hz te zijn.

De frekwentie ~ die optreedt als Q o = 211'fo = 6011'

kan men berekenen door het imaginaire deel van de noemer

van (4.24) gelijk te stellen aan het reele deel (veronderstel

hierbij dat j2nfc = s = jX en dat <:'>0 = 60n):

3= -10.(.)0 X + 10SQ3 Xo (4.25)

Met behulp van een iteratief rekenproces voIgt hieruit dat

~ = 24 Hz < f o ' zodat voor f < f c geldt dat

de fasehoek tussen ingangs-en uitgangssignaal (nagenoeg)

recht evenredig verloopt met de frekwentie. De waarde voor de

gewenste f is experimenteel bepaald volgens de

onderstaande methode.

Veronderstel dat men voor f < 60 Hz het 4 e orde

Besselfilter als een looptijdelement kan beschouwen. De

overdrachtsfunktie van een looptijdelement is:

H (s) = K. e-sT

waarbij

(4.26)

(4.27)
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Indien men de uitgang van zo'n looptijdelement via een

meekoppelcircuit bestaande uit een identiek looptijdelement

en een verzwakker optelt bij het ingangssignaal (c.q aftrekt

van het gelnverteerde ingangssignaal)~ dan kan het verschil

in fasehoek tussen ingangs- en uitgangssignaal voor een

beperkt frekwentiebereik 180 0 bedragen indien de

schakeling juist afgeregeld is door middel van een juiste

instelling van de meekoppelfaktor. In fig. 4.3.2 is deze

schakeling schematisch

afgebeeld.

U. (a)
I

Fig. 4.3.2.

Het blokschema van een filter bestaande uit 2 identieke

looptijelementen.

Oit kan als voIgt aangetoond worden.

De totale overdrachtsfunktie van het filter van fig.4.3.2

is:

= V (5) IV. (5) = -Ke-aT I (1+CI<2·e -2sT )
U I

(4.28)

Ais C = 1/1<2 voIgt Llit (4.28) (na vermenigvuldiging van

tell er en noemer met e liT ) :

H (5) = -KI (esT°+e-sT.)
t

Substitutie van s = j~ in (4.29) levert:

(4.29)
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Ht (j~) = -K/(2cos~T) (4.30)

(4.31>

Experimenteel bleek dat indien het faseverschil tussen

ingangs- en uitgangssignaal bij een frekwentie van 70 Hz

mag afwijken van 180°, de frekwentie ~ van de

toegepaste 46 orde Besselfilters 160 Hz moet bedragen.

Bijlage 6 bevat enkele meetresultaten van dit filter van

fig.4.3.1 en het RC-filter. De meetresultaten worden hier

voor beide filters met elkaar vergeleken. Uit de metingen

voigt dat de de nuldoorgangsverschuiving van het

uitgangssignaal bij een toenemende commutatiehoek voor het

RC-filter geringer is dan voor de filtE;schakeling bestaande

uit Besselfilters. Dit komt overeen met de theorie van hfst.

4.2. Voor de conclusies uit deze meetresultaten wordt naar

deze bijlage verwezen.

Tevens wordt in bijlage 6 het totale schema van de

filterschakeling volgens fig. 4.3.1 afgebeeld.

Dit filter bestaande uit Besselfilters, is in drievoud

gebouwd en aan de mutatorsturing (zie fig.4.1.5) toegevoegd.

Hierin bevond zich eerst een bandfilter dat slechts geschikt

is voor een constante frekwentie. De filterschakeling is

zodanig uitgevoerd dat deze zonder meer uitwisselbaar is met

het bandfilter. De filterschakeling blijkt goed te voldoen.
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4.4 Invloed van de commutatieverstoringen 00 de

ontsteekhoek.

In hoofdstuk 4.3 is een filterschakeling beschreven die

opgebouwd is uit 4 8 orde Besselfilters. Uit tabel b6.1

en fig. b6.3 van bijlage 6 voigt dat deze schakeling de

commutatievertoringen goed onderdrukt (beter dan het

RC-filter). Veronderstel nu dat de filterschakeling aileen de

grondharmonische component van het referentiesignaal

u RS ' uST· of uTR door I aat en dat de ampl i tude

van de "schone" spanningen Lt' u'
RS ' ST

constant blijft. In hoofdstuk 4.2 is

grondharmonische component in fase verschoven is ten opzichte

van de "schone" spanning en dat deze faseverschuiving

afhankelijk is van de commutatiehoek. Het gevolg hiervan is

dat bij toepassing van dit filter de ontsteekhoek mee zal

v~randeren. In concreto komt het erop neer dat als de

gelijkstroom I
G

<zie fig. 4.2.1> in wisselrichterberijf

toeneemt, de ontsteekhoek dan zal afnemen. Hierdoor zal

natuurlijk ook de gemiddelde gelijkspanning UG
kunnen veranderen. Dit zal met een voorbeeld verduidelijkt

worden.

Veronderstel dat de ontsteekhoek in stroomloze toestand

ingesteld is op 150°. De gemiddelde gelijkspanning UG
(zie fig. 4.2.1 en vgl. (4.7» bedraagt dan U

G
=

-3/n~3.Qcos1500 = 446 V. Veronderstel dat bij een bepaalde

commutatiezelfinduktie Lc de gelijkstroom ~ = 50 A

en de commutatiehoek ~ = 24°. De ontstee~hoek a zal dan (zie

tabel 4.2.2) ten gevolge van de bovengenoemde

filterschakeling die aIleen de grondharmonische component

doorlaat, veranderd zijn van 150° naar 140°. Uit vgl. (4.8)

voigt dan met ~ = 24°, a = 140°,

rad/s:

I = 50 A en ~ = lOOn
G

(4.32)
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Met behulp van het vervangingsschema van fig. 4.4.1 wordt

verduidelijkt wat de invloed is van deze filterschakeling en

de commutatiezelfinduktie op de diverse spanningen (met dien

verstande dat de spanningsregeling van de synchrone machine

de amplitude van de "schone" spanningen constant houdt en dat

de ohmse spanningsverliezen verwaarloosbaar zijn).

+

R - 3Co)L.-if C

u~ =iY3u COSO<

Fig. 4.4.1.

'G +

Een vervangingsschema van de combinatie

wisselrichter-synchrone machine.

Verder uitwerken van het voorbeeld levert het volgende

resultaat op:

Als IG = (I is UG = -3/lT.J"3.G.cos1S0 0 = 446 V.

Als I G = 50 A is UG = -3Ilr.J"3Cicos 140 0 + IGRs =
394 + 50 = 444 V.

Uit dit voorbeeld blijkt dat de spanningsdaling ten gevolge

van het afnemen van de ontsteekhoek (onder invloed van de

filterwerking) bijna geheel gecompenseerd wordt door de

spanning die over de 'schijnbare weerstand Rs ontstaat.

Uit tabel b6.1 van bijlage 6 voIgt dat deze redenering opgaat

voar meer waarden van ~. In werkelijkheid zal de ontsteekhoek

minder afnemen amdat het taegepaste filter niet aIle hogere

harmonische camponenten volledig wegdempt. Verder dienen oak

nog de ohmse verliezen die optreden in de diverse

verbindingen, spoelen, halfgeleiders en statorwikkelingen in
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rekening gebracht te worden. Bovendien zal de

spanningsregeling van de synchrone machine ook nadelig

beinvloed kunnen worden. In dat geval zal de amplitude van

de "schone" spanningen niet constant zijn als de stroom I
G

en de arbeidsfaktor van de belasting en wisselrichter varieren.

In hoofdstuk 7 worden enkele resultaten vermeld van de metingen

die aan de wisselspanningszijde van de wisselrichter verricht

zijn.

Opm. 1: De invloed van een RC-filter op de gelijkspanning

UG is niet nader onderzocht. Omdat de

nuldoorgangsverschuiving van het uitgangssignaal geringer is

dan bij de filterschakeling van fig.4.3.2 zal de afname van

de ontsteekhoek geringer zijn zodat in dat geval de

gelijkspanning UG ten g~volge van de schijnbare

weerstand toe zal kunnen nemen als IG toeneemt. Zie ook

fig. b6.3 in bijlage 6.

Opm. 2: Bij toepassing van het RC-filter is het mogelijk dat

de ontsteekhoek slechts weinig daalt en dat Uc zal

toenemen als IG toeneemt. Voor de frekwentie-vermogens

regeling is dit gunstig omdat dan o.a. de schijnbare

weerstand een stroombegrenzende werking heeft bij een zo goed

als constante bronspanning. Voor de maximale ontladingsgraad

van de accubatterij <zie hfst. 3) is een.toename van UG .

juist ongunstig omdat deze spanning (ongeveer) gelijk is aan

de minimale klemspanning van de accubatterij.
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5.1 De werking en de st.uring van de chopper.

In hoofdstuk 2 wordt vermeld waarom er bij dit onderzoek

gebruik gemaakt zal worden van een chopper om het

vermogensevenwicht te handhaven onder varierende

omstandigheden. Het doel, de werking en de sturing van de

chopper zullen in dit hoofdstuk nader besproken worden.

Een chopper is een gelijkspannings-gelijkspanningsomzetter

met als doel het realiseren van een te varieren energiestroom

van de voedi ngsbron (U
1

) naar een bel asting (U
2

). De

verandering van de grootte van de energiestroom vindtplaats

door het periodiek aansluiten en afschakelen van de belasting,

waarbij zowel de periodetijd T als de verhouding tussen de

aansluit- en afschakeltijd T ITaf kunnen worden gevarieerd.aan
De meest eenvoudige voorstelling van een chopper is een

enkelpolige schakelaar S die aangesloten is tussen twee

gelijkspanningen U
1

en U
2

• Zie fig. 5.1.1a.

s
I.. + 0

0,...:....----------------..:.0

Fig.5.1.1a

Een eenvoudige voorstelling van de chopper.

Afhankelijk van de stand van de schakelaar moet vanwege de

gewenste energiestroomrichting bij de gegeven polariteiten of

i = 0 of i > I) z i j n .
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1 :> U2
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Er kunnen nu twee verschillende situaties onderscheiden

worden:

zoals in fig. 5.1.1 is aangegeven, bij het sluiten

van de schakelaar, U2 via S direct met U
1

wordt

verbonden zal dit:

1. als U1 > U
2

, een stroom in de gewenste richting

(i > 0) tot gevolg hebben; deze stroom zal echter in zeer

korte tijd een ongewenst hoge waarde bereiken waardoor

deze schakeling geen praktische betekenis heeft;

2. als U1 < U2 , een soortgelijke situatie als bij

A1 genoemd opleveren, waarbij bovendien de stroom in de

ongewenste richting loopt (i < 0).

Een mogelijkheid om U2 via S met U
1

te verbinden

is het opnemen van aIleen een serieinduktiviteit in de

schakeling. Om te voorkomen dat bij het openen van schakelaar

S de spanning over S ontoelaatbaar hoog wordt, dient achter S

een diode opgenomen te worden (zie fig. 5.1.1b).

L

u,

0 • -+ + ...,

L ~Dv

- - -..., ...,

Fig.5.1.1b.

Een chopper die via een spoel voedt aan een belasting.

Omdat voor U1 < U2 de stroom i 2 nooit

positief kan worden, wordt deze situatie buiten beschouwing

gelaten. Veronderstel daarom dat U1 > U
2

• Na het

sluiten van S neemt i 2 lineair met de tijd toe, waarbij

door de induktiviteit magnetische energie wordt opgeslagen.
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Na het openen van de schakelaar 5 kan de stroom door L

blijven vloeien~ namelijk als i 2 via het circuit

L-U 2 -D-L. Deze stroom neemt lineair met de tijd af en

bereikt een minimum bij de waarde nul als aIle in de

induktiviteit opgeslagen magnetische energie door de

belasting is opgenomen. De diode Dywordt vrijloopdiode

genoemd.

Indien men voor de beschrijving van de wisselrichter het

vervangingsschema van fig. 4.4.1 hanteert, dan kan het

systeem als voIgt schematisch weergegeven worden (zie fig.

5.1.2) De schijnbare weerstand Rs (zie hoofdstuk 4) en

de eventuele spanningsverliezen worden voorlopig buiten

beschouwing gelaten.

Fig. 5.1.2.

Een vereenvoudigde weergave van het systeem waarbij een

accubatterij via een chopper en een combinatie

wisselrichter-synchrone machine met een smoorspeol Lw
een verbruikersbelasting voedt.

De spanningsbron UG kan opgevat worden als een

gelijkstroommachine die in nul last draait en waarbij de

spanning U
G

evenredig is met het toerental. Een

wisselrichter gecombineerd met een synchrone machine met

compounderingstoestel vertoont veel gelijkenis met een

gelijkstroommachin~. Hier wordt in hoofdstuk 6 nader
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op in gegaan. Voo"-lopigwo~df·het- toe,.-ental en de spanning

constant ve,.-onde,.-steld.

De tijd die schakelaa,.- S gesloten is noemt men ~~

de tijd die S openstaat Tat Taan + Tat =
T, waa,.-bij T de pe,.-iodetijd is van een "aan-af" cyclus. Het

ve,.-loop van i
1

' i 2 en LIB als funktie van de tijd is in

fig. 5.1.3 wee,.-gegeven. u
B

ve,.-loopt blokvo,.-mig; i 2

• .. -t
• T

--- I
I 2max_____1. __ I

I 2mln
I

I
I
I
It

Fig. 5.1.3.

Het ve,.-loop van i
l

i
2

en Us als funktie van

de tijd voo,.- de schakeling van fig. 5.1.2.

stijgt lineai,.- als de schakelaa,.- in is en daalt lineai,.- als

de schakelaa,.- uit is. Als de schakelaa,.- in is, is ~

en als de schakelaa,.- uit is, is i 1 = O. Als men T,

~an en UG constant houdt zal i 2 va,.-ie,.-en

tussen 2 vaste g,.-enzen i2-~en i 2 . Omdat
max min

L w g,.-oot is en T klein is , zullen i 2 en
max

i
2min

di cht b i j el kaa,.- Ii ggen zodat i 2 constant

ve,.-onde,.-steldt kan wo,.-den (12 = 1
2

>. Tevens geldt

dat Us = UG als i 2 constant is. De gemi ddel de

waa,.-de van i 1 is dan

= i
2

(5.1>
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De gemiddeide waarde van Us is

(5.2)

Omdat het vermogen dat de chopper ingaat gelijk is aan het

vermogen dat de chopper uitgaat (bij verwaarlozing van de

verliezen) en omdat Ua en 1
2

constant zijn geldt:

(5.3)

Uit (5.1) en (5.3) blijkt dat men het vermogen lineair kan

regelen door de relatieve aantijd Taan IT lineair te

varieren.

De chopper die bij dit onderzoek toegepast wordt is een

thyristorchopper met indirekte commutatie en onafhankelijke

slingerkring. Er wordt gebruik gemaakt van de door Smets

(zie (L4]) ontworpen chopper en sturing. Deze is afgebeeld in

fig. 5.1.4

UAK
• .-

i, + iu 12
L w

+ +

}c Th,

Th 3

UGt Rbel
U. Us

L,
Dy Lb• 1

Th2

Fig. 5.1.4.

Een thyristorchopper met indirekte commutatie en

onafhankelijke slingerkring aangesloten om een

gelijkspanningsbron die de wisselrichter simuleert.

De werking is ais voIgt. Veronderstel dat C
1

is
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_.-
opgeladen tot de spanning Ua zodat Uc = - U~

en dat de hoofdthyristor Th 1 in geleiding is. am nu de

hoofdthyristor te kunnen doyen wordt de doofthyristor

Th2 in geleiding gebracht. De hoofdstroom wordt

overgenomen door het doofcircuit met condensator C1 en

de stroom door Th1 neemt af tot O. Tijdens dit proces

blijft de stroom i 2 nagenoeg constant ten gevolge van de

spoel Lw in het circuit. Omdat de spanning u
AK

over

Th 1 nu negatief is, zal deze thyristor uit geleiding

gaan. De stroom i 2 blijft vloeien en de

spanning over de condensator U c neemt toe, wordt

positief en loopt op totdat Uc = Ua • Op dat moment

gaat de vrijloopdiode in geleiding en is u B = 0 en i 1 = (I

Als de condensator C1 tot de spanning Ua opgeladen

is, kan de hoofdthyristor weer ontstoken worden.

In figuur 5.1.2 zal na het openen van S de stroom i u = (I

zijn. In de schakeling van fig. 5.1.4 zal echter vlak na het

doyen van Th 1 over het algemeen i
u

:> (I zijn totdat

C1 - opgeladen is. Veronderstel dat Th
1

gedurende de

tijd Tin in geleiding is en gedurende de tijd TUit

uit geleiding is waarbij Tin + Tuit = T (de tijd

benodigd voor het in of uit geleiding gaan wordt verwaarloosd.

Als de tijd die benodigd is voor het opladen van C1 niet

verwaarloosbaar is ten opzichte van Tin' mag Taan

niet gelijk gesteld worden aan ~ • De konsekwenties
In

hiervan komen verderop aan de orde.

Het moment van ontsteken van Th1 wordt bepaald door de

gewenste inti j d T. • Om vervol gens Th 1 weer te kunnen doyen
In

dient eerst (eventueel vlak voor het ontsteken van T~)

de condensator omgepoold te worden door middel van het

omslingercircuit Th. L en C • De spanning
3' 1 1

over de condensator bedraagt dan weer Uc = -Ua •

Voor de Llittijd Tuit geldt een minimum. Dit minimum is

gelijk aan de tijd die nodig is om de condensator tijdens het

doofproces om te laden van -Ua tot +Ua • Deze tijd

is afhankelijk van de stroom i 2 . Inherent hieraan geldt

dat voor de intijd dan een maximum zal bestaan: T.
Inmax
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afhankelijk is vanT"t Omdat U'
UI min a

Tin zal ue ook een ma:·:imum hebben. Dit ma>:imum kan bepaald

worden met fig. 5.1.5., waarbij verondersteld wordt dat het

opladen van C1 lineair verloopt met de tijd. De

::;: T

hersteltijd van de thyristoren wordt hierbij verwaarloosd.

u.I--------------!

..
T.

In max

... . t

Fig. 5.1.5.

Het geldealiseerde verloop van de uitgangsspanning Ll a
van de chopper waarbij Tuit minimaal is.

Met behulp van fig. 5.1.5 kan men op eenvoudige wijze inzien

dat voor het maximum van de gemiddelde spanning

u a geldt:

(5.4)

De uittijd heeft ook een maximum dat bepaald wordt door de

omsl i ngert i j d Tom van

relatieve uittijd T~

T. = O. Het verloop
In

L1 en C1 • Als de

IT maximaal is dan is u minimaal ena
van de spanning u a voor deze situatie

is in fig. 5.1.6 weergegeven.
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ta I -.,I.. t
Tom

Fig. 5.1.6

Het geldealiseerde verloop van de uitgangsspanning u B
van de chopper als funktie van de tijd terwijl de uittijd

maximaal is en met de belastingsstroom i 2 als

parameter (i 2a
< i~ ) •

"c

bepaald worden. Oit is niet nader onderzocht.

Op tijdstip t = t
1

wordt de doofthyristor Th 2
ontstoken. Als op tijdstip t a , t b resp. t c
Us = (I geworden is dan gel dt dat u

Smin
=

ta/T.U&, ~ = tb/T.Ua resp.
Bmin

Us . = tc/T.Ua • Hieruit voIgt dat
min

U afhankelijk is van i 2 • Ook is het mogelijk
Bmin

dat i 2 zo klein geworden is (bijvoorbeeld omdat

Tin IT teruggeregel dis naar (I) dat LIS . ni et naar (I

gaat. C1 wordt dan niet geheel opgeladen zodat na het in

werking treden van het omslingercircuit lucl < Ua
zal blijven. Zie hiervoor fig. 5.3.2. Hierdoor zal ook

u
Smin

Omdat zich aan beide zijden van de chopper spanningsbronnen

bevinden met vrijwel constante spanning (de accuspanning zal

slechts + of - 12% varieren) en omdat de hierbij optredende

spanningsverliezen in het circuit gering zijn zal het gevolg

hiervan zijn dat het spanningsregelbereik van de chopper

slechts gering behoeft te zijn omdat aIleen de diverse

spanningsverliezen gecompenseerd hoeven te worden. Omdat de

stroom door de spoel Lw aangepast dient te worden als de

belasting verandert, zal het spanningsregelbereik ook

bepaald worden door de voor het systeem gewenste

regelsnelheid (zie hoofdstLlk 6).
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De chopper is modulair opgebouwd met behulp van de

benodigde thyristoren en pulsversterkers die een

spanningspuls met weinig vermogen omzetten in een stroompuls

die voldoende groot is om de thyristoren snel in geleiding te

brengen. Het op het juiste moment ontsteken van de

thyristoren wordt geregeld door de stuurelektronica die de

desbetreffende spanningspulsen aanbieden aan de pulsversterkers.

Deze stuurelektronica wardt in [L4J beschreven en hierander

kart samengevat. Zie ook fig. 5.1.7. Veronderstel dat de

P
2 PTh,

+'5 V

+15V

P
3U J

P
Th La .0-_3

T ..... TI I t I t

I
I ,

I
I

P
2

I I P
Th I

j ~ ~ l 2 f D 0I

I...--. ........... ....-......
0 I t

2
I t2

.....
I t 2 I T' .....

I
. I

t

I
I t

I f
P, • P

Th I

! l I L
I I

D, I I I
I III !.... • - • .. .. ~

t, - Tuit Tin t t, =-Tult Tin -t
Fig. 5.1.7

De stuurschakeling voor de aansturing van de thyristoren en

het tijdsdiagram vaar de pulsen.

chopfrekwentie ingesteld is op 1000 Hz. Een pulsgeneratar
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genereert iedere 1 ms een smalle puIs F3 en een tijd

t 2 later een puIs ~ • Deze pulsen zijn zeer

smal en dienen om de monostabiele multivibratoren (MMV's)

te triggeren. MMV A en D geven op het moment dat ~

resp. ~ op de triggeringang verschijnen, een puIs aan de

pulsversterker voor thyristor Th~ resp. Th 3 • De

breedte van deze puIs is met fA en FE ingesteld op

30 ~s. ~ triggert ook MMV B. De breedte van deze puIs

die overeenkomt met de regelbare uittijd, kan met Fe
gevari~erd worden. De minimale breedte (deze komt overeen

als

Po •
De twee nand-poorten voorkomen dat Th

1
nog aangestuurd wordt

als Th 2 oak aangestuurd wordt. Dit verschijnsel kan optreden

Tu,t Z T. De intijd van de chopper wordt dus geregeld

met FC •

met de minimale uittijd) kan met P
B

ingesteld worden.

Het ge~nverteerde uitgangssignaal ~ wordt toegevoerd aan

MMV C. Ais F, hoog wordt geeft MMV C een puIs die via twee

nand-poorten naar de pulsversterker voor T~ gevoerd wordt.

~ wordt weer laag als er een triggerpuls op de ingang

verschijnt. De breedte van deze puIs is instelbaar met



-.• =
~echnische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der Elektrotechniek
Vakgroep Elektromechanica en Vermogenselektronica

biz. 84
rapport nr.EMV 85-01

5.2 Wijzigingen aan de chopper.

De in [L4J beschreven chopper is ontworpen om te voeden aan

een weerstand die tevens een bepaalde zelfinduktie heeft. Oat

wil zeggen dat er zich geen stroom-of spanningsbron in het

belastingscircuit bevindt in tegenstelling tot de schakeling

van fig. 5.1.4. De gemiddelde stroom door de weerstand is dan

recht evenredig met de gemiddelde spanning u'B'. Deze

u B is echter niet recht evenredig met ~n IT. De

stroam 1 2 zal dus voor elke T, IT :> (I groter dan (I zijn.
In

Bij dit onderzoek is geen extra regelbare belasting toegepast

die via een chopper gevoed wordt (zoals in [L4J), maar de

chopper dient om het vermogen te regelen naar het autonome

net. Het regelen van het vermogen geschiedt door het op de

juiste waarde instellen van de stroom die vloeit van

de ene spanningsbron Ua naar de andere UG• Ais

LIB = UG dan zal T2 = 0 worden. Over het

algemeen zal dan Tin IT :> O. Bij een

weerstandsbel asti ng is T2 Z (I al s T. I T= O.. In

i 2 is dan niet helemaal gelijk aan 0; zie hiervoor [L4J.

Door variatie van de intijd kan de gemiddelde spanning

u B zo ingesteld worden dat de diverse

spanningsverliezen gecompenseerd worden. Men dient wei te

bedenken dat de spanningsbron UG geen vermogen kan

leveren of een groter vermogen dan het verliesvermogen kan

opnemen (tenminste op zodanige wijze dat het toerental van de

synchrone machine constant blijft).

Om de chopper geschikt te maken om aan een spanningsbron

met belasting te voeden zijn enkele wijzigingen uitgevoerd.

Vergelijk hiervoor fig. 5.2.1 met fig. 5.1.4. Deze

wijzigingen zullen achtereenvolgens aan de orde komen.
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L2

+
Th,

UA Us
Dv

Th2
D,

Fig. 5.2.1.

De chopperschakeling na een aantal wijzigingen.

De spoel L
1

die aanvankelijk een zelfinduktieco~fficijnt

van 4,1 mH had is vervangen door een van 375 ~H. Omdat

L, te groot was en/of de ontsteekpuls voor Th, te

kort was, werd, als om een of andere reden Th
2

en

Th3 tegelijk in geleiding waren, de stroom na het

aansturen van Th, niet door thyristor Th, overgenomen.

Th 2 en Th
3

bleven dan in geleiding en konden niet

gedoofd worden. De in [L4J berekende minimum waarde voor

L, bedraagt 27 VH, zodat L, = 375 VH een

verantwoorde keuze is. Hierna trad het bovengenoemde

verschijnsel niet meer op.

In geval van een weerstandbelasting zal als de relatieve

intijd Tin IT = (look i
2

Z (I en Ua Z (I zijn.

Hier wordt via de chopper gevoed van de

Ene spanningsbron naar een andere. Oat betekent dat over het

algemeen als i 2 = 0, de relatieve intijd T~ IT > (I

zal zijn. Het bleek dat als T. vergroot werd terwijl
In

= (J, dan i
2

. bij een bepaalde waarde van

It plotseling steeg tot een bepaalde waarde

. Het was niet mogelijk om i 2 geleidelijk
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.= 0, de amplitLlde van Lle gering was en

toenam als i 2 ook plotseling toenam van 0

De preciese oorzaak hiervan is niet nadertot. 12 .
mIn

onderzocht. Mogelijke oorzaken zijn een te korte ontsteekpLlls

vanaf 0 met behLlI p van verhogi ng van Tin IT op te

regelen. Er trad een zogenaamde dode tijd op. Tevens bleek

dat als i
2

plotseling

voor Th, of dat C, niet ver genoeg opgeladen wordt

nadat Th 2 ontstoken is. Door toepassing van de weerstand R

wordt C, ook opgeladen als i2 = O. Het opstarten van de

chopper verloopt nLl beter en de dode tijd die optrad bij het

opregelen van de relatieve intijd als i 2 .= 0, is verdwenen.

Omdat (zie hoofdstLlk 5.1) nadat Th, in geleiding is

gebracht, het opladen van C, en daardoor ook de minimale

Llittijd afhankelijk is van T2 ,is parallel aan Th, een

terLlglaadtak aangebracht. Ais T
2

klein is zal het

grootste gedeelte van de lading van C,.via L 2 en

D
2

getransporteerd worden. Men kan C
1

en L
2

zodanig kiezen dat als T
2

ma>:imaal is, de vrijwaartijd

1~ keer de hersteltijd t q van thyristor Th,

bedraagt en als i
2
" = 0. 3 keer t • Het gevaar dat., q

als Th, ontstoken wordt, de condensator C, nog niet

ver genoeg opgeladen is, is nLl aanzienlijk kleiner. Omdat nLl

niet de gehele lading van C, via de wisselrichter

afgevoerd hoeft te worden, zal het vermogen dat minimaal

getransporteerd kan worden ook Geringer zijn Czie [L4]).

Diode D, zorgt ervoor dat de spanning over C
t

ten

gevolge van allerlei zelfindLlkties in het circLlit tijdens het

opladen niet groter wordt dan Ua' Ook de gemiddelde

spanning Ll'B' is nLl veel minder afhankelijk van i
2

Zonder terLlglaadtak geldt bij benadering dat ~B'=

<Tin + 2T
yW

) ILU
a

(zie fig. 5.1.5) waarbij

T = !1:T.'
t

de vrijwaartijd is. Omdat dan T
YW UI min YW

afhankelijk is van i
2

en omdat dan bij kleine variaties

van Tin' ook i
2

.sterk vari eert ten gevol ge van de

geringe spanningsverliezen in het circLlit, is het niet

eenvoLldi. 9 T 2 .en LlB rechtevenredi 9 met Tin IT

te regelen. Ten gevolge van het toepassen van de terLlglaadtak
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is de vrijwaartijd en dus ook het opladen van ~t veel

minder afhankelijk van i 2 en kan deze ~ nagenoeg

rechtevenred i 9 met Tin IT geregel d worden.
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5.3 Dimensionering van de chopper.

In [L4J wordt reeds een beschrijving van de dimensionering

van de chopper gegeven. De chopper moest voor dit onderzoek

op enkele punten gewijzigd moest worden. Ook omdat de maximale

spanning en stroom hoger zijn dan bij het onderzoek dat in

[L4J beschreven wordt, zijn sommige componenten aangepast.

S

L2
uAK °2---..

+ i 2
A iu +

Th f

UA Us
ITh2 Oy

Th2
°1

Fig. 5.3.1.

De praktische realisatie van de chopper met teruglaadtak.

De betreffende wijzigingen en aanpassingen zullen hieronder

beschreven worden. Ten opzichte van de chopper die in [L4J

beschreven wordt, zijn de daar gebruikte thyristoren

gehandhaafd. De thyristoren zijn voorzien van geforceerde

koeling. Hierdoor is Th , geschikt om een gemiddelde

stroom van 100 A bij een chopfrekwentie van 1kHz te

schakelen.

De wijziging van L, is reeds in 5.2 beschreven.

De sperspanning van Dy kan oplopen tot 2.Ua
waarbij Ua maximaal 570.V zal bedragen. De hier

toegepaste diode cOSO iiO-llA) is getest en blijkt bestand te

zijn tegen een sperspanning van =2000 V.

Ook is het mogelijk om O
2

en L te verwisselen
2
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en de wisselrichter via de spoel L 2 op punt B in plaats

van op punt A aan te sluiten. Hierdoor zal de sperspanning

voor Dy maximaal Ua bedragen (in leemtevrij

bedrijf). Deze mogelijkheid is niet nader onderzocht. Een

mogelijk nadeel hiervan is dat u
e

groter wordt dan

Ua • Men dient in dat geval geschikte condensatoren te

gebrLliken. Omdat er zich parasitaire zelfindukties bevinden

tLissen de bron Ua en de chopper, zal Lie slechts in

beperkte mate door middel van D, begrensd worden.

De weerstand R is experimenteel bepaald <zie 5.2)

en bedraagt 500 Q. Oeze dient zo groot mogelijk gekozen te

worden omdat dan de verliezen het kleinst zijn.

In serie met Th, en Th 2 zijn lLichtspoelen van

Z10~H geplaatst zodat de di/dt bij het inschakelen van deze

thyristoren begrensd is. De gebruikelijke kralen bleken niet

te voldoen omdat deze reeds bij lage stromen in verzadiging

gaan. Dit is echter niet nader onderzocht.

Voor de dioden 0, en D2 is hetzelfde type

gebrLlikt als voor Dy •

Voor de berekening van L 2 en C, wordt gebruik

gemaakt van de methode die in [L25J beschreven wordt. Deze

beschrijving is als bijlage 9 aan dit verslag toegevoegd.

Veronderstet dat de spanning Lie maximaal gelijk aan

Ua is (diode D, voorkomt dat deze spanning hoger kan

worden) en minimaal gelijk is aan -Ua • Veronderstel

tevens dat i 2 = i 2 = I

thyristor Th2 op t = 0

(L w .>.> L
2

). Als

in geleiding gebracht wordt, zal

Lie stijgen van -Ua tot +Ua . Als op tiJdstip t = t n

de spanni ng Uc = () dan kan t n al s 'vol gt bepaal d

worden.

waarbij

(5.5)

(5.6)
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Ais I = 0 is t maximaal met

t
"max

= lim 1/GJ.arctan«(J·C,Ua )/I> = 11'/(2{,)

I~O

(5.7)

Ais I =Ima~ is t n minimaal en bedraagt

t nmin
= 1/c.J.arctan (c.JC, Ua/Imax ) (5.8)

Indien men aanneemt dat de chopper een maximaal vermogen van

50 kW kan transporteren bij een spanning Ua = 500 V dan

bedraagt de maximale stroom I max 100 A. Bij deze stroom

moet t n groter zijn dan de hersteltijd t q van

Th,. Deze hersteltijd bedraagt voor de hier toegepaste

thyristor 20 ~s. Indien men een veiligheidsfaktor van 1~ in

= 30 ~s.

Ais men tn.
max

aannemelijke waardenvoor de componenten wil verkrijgen dan

acht neemt voIgt hieruit dat t nmin
zo klein mogelijk wil houden en

is

t nmax
= 2t

"min
= 60 ~s (5.9)

een reele mogeIijkheid. De vrijwaartijd zal dan voor

o < I < 100 A varieren tussen 30 ~s en 60 ~s en de minimale

uittijd tussen 60 ~s en 120 ~s. De relatieve minimale uittijd

varieert dan tussen 61. en 121..

Met behulp van (5.7) en (5.9) kan men als voIgt de waarde

van t.) bepaIen: w= T1'/2.1/t n = 2,62.104 rad/s.
max

Met behuip van (5.8) kan men ais voIgt C, bepaIen:

Indien men hierin substitueert: U~ = 500 V; Q = 2,62.10
4

rad/s; I max = 100 A dan voIgt hieruit dat C~ =
7,64 ~F. Met behulp van (5.6) voIgt hieruit dat L2 = 191 ~H.

De in de praktijk toegepaste waarden voor L
2

en C,

zijn: L
2

= 188 ~H; C, = 7,5 ~F. In fig. 5.3.2 zijn

enkele relevante stromen en spanningen afgebeeld als I = 0
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i n fig. 5 • 3. 3 a I s I = 5 A en i n fig. 5. 3. 4 a f 5 I = 20 -A-.

Het was niet mogelijk de afgebeelde spanningen en stromen op

hetzelfde moment te registreren. De afwijkingen die hierdoor

ontstaan, zijn verwaarloosbaar. Voor de triggering is steeds

hetzelfde signaal gebruikt.

Enkele bijzonderheden betreffende deze figuren worden

hieronder vermeld.

ad fig. 5.3.2

Ua = 620 V; URS = 397 V; I = 0

De hoofdthyristor Th t wordt hier niet aangestuurd. Een

gevolg hiervan is dat L
rh1

~ (I ~ i
2

~ i
Oy

~ i
u

Omdat deze stromen ongeveer gelijk aan (I zijn, wordt de

minimale waarde van Us bepaald door de wissel richter

(omdat er geen vrijloop via Dy optreedt) en bedraagt

Z400 V. De condensator C, wordt daarom niet tot de

spanning Ua opgeladen. De amplitude van U c wordt

hier dus niet aIleen bepaald door de minimale waarde van

Us maar ook door de weerstand R en door de verliezen in

de omslinger- en teruglaadtak en bedraagt hier ~200 V.

Vlak na het ontsteken van Th2 treedt er een piekstroom

op in it' Deze piekstoom treedt in veel geringere mate

op als I > 0 (zie fig. 5.3.3 en fig 5.3.4). De oorzaak

hiervan is niet nader onderzocht.

ad fig. 5.3.3

Ua = 560 V; URS =400 V.; I = 5 A

Tijdens het opladen van Ct. gaat de meeste lading terug

via de teruglaadtak. Een klein gedeelte van de lading vloeit

weg middels i 2 • Hierdoor zal, als i o = 0 de
2

spanning u nog niet gelijk zijn aan U • Een gevolg
C a

hiervan is dat Ct niet geheel omgeladen wordt. Ais

= (I geworden is, blijft u nog stijgen totdat
C

of totdat de hoofdthyristor weer ontstoken

i
O2

u = UC a
wordt.

De piekstroom die optreedt in it van fig. is
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hier nauwelijks aanwezig. De piekstromen die ci~tst~an in

i u en i Yh ontstaan ten gevolge van allerlei,
parasitaire capaciteiten (bijv. in Dy ).

ad fig. 5.3.4

Us = 540 V; U = 405 V; 1= 20 A
RS

Ten gevolge van allerlei parasitaire zelfindukties o.a.

tengevolge van de lange toevoerleidingen van de bron U
a

naar de meetopstelling~ wordt hier u e > Us' Door de

invloed van deze zelfindukties wordt i, niet

sprongvormig gelijk aan 0 (of I). Ais u
e

hierdoor tot

zijn maximale waarde opgeslingerd is, zal deze spanning weer

gaan dal en tot Us' Hi erdoor wordt i , zel fs

tijdelijk negatief en zal D in geleiding gaan.
f

In deze figuur is duidelijk te zien dat, als l
D

= 0,
2dan i Th = i 2 totdat Lie = Ua geworden is.

2
Ten gevolge van het in geleiding brengen van Th

1
wordt

iTh even negatief.
2
Opmerkelijk is dat de maximale waarde van i

D
. niet

y
constant is en groter is dan I. De oorzaak hiervan is niet

nader onderzocht.
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5.4 De chopper als elektronische stroombeveiliging.

Het regelen van het vermogen met behulp van de chopper

geschiedt door middel van variatie van de intijd. De

gemiddelde uitgangsspanning van de chopper Us verloopt

nagenoeg lineair met de intijd. Omdat de spanningsverliezen

in het circuit (tussen de chopper en het net) gering zijn~

zal een kleine variatie van Tin reeds een grote variatie

van de stroomT2 tot gevolg hebben. Deze stroom kan

zelfs, als deze niet begrensd wordt, ontoelaatbaar hoog

worden. Omdat de regeling van het vermogen gerealiseerd wordt

door vari ati e van Tin en omdat in het systeem

verschillende tijdconstanten zullen optreden, is het

noodzakelijk een voorziening te treffen die de stroom

begrenst.

Enkele oorzaken waardoor de gelijkstroom tot een te hoge

waarde kan oplopen zijn:

-kippen van de wisselrichter (bijvoorbeeld ten gevolge van

het uitvallen van een fasespanning, wegvallen van

ontsteekpulsen)

-sluiting tussen 2 fasen aan de netzijde

-defekt in de wisselrichter

Indien deze oorzaken van tijdelijke aard zijn, is het aan

te bevelen om de stroom te begrenzen door middel van een

elektronische beveiliging. Bij een goed funktionerende

elektronische beveiliging zullen de diverse zekeringen niet

aangesproken worden en zal het systeem in werking kunnen

blijven en normaal funktioneren als de oorzaak verdwenen is.

Opm.: Bij de onderzoeken die in (LlJ, (L2J en (L4J beschreven

worden, bevindt zich geen spanningsbron in de

gelijkstroomtussentrap. De gener~tor die door de windturbine

wordt aangedreven heeft een stroombronkarakter, waardoor de

gelijkstroom in zekere mate reeds begrensd wordt. Daarom

was het bij deze onderzoeken niet strikt noodzakelijk om met

behulp van een elektronische beveiliging de stroom in de
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gelijkstroomtussentrap te begrenzen.

Omdat in de gelijkstroomtussentrap nu een chopper toegepast

wordt, is het mogelijk hiermee de gelijkstroom die door deze

verbinding vloeit, te begrenzen. Ais echter de wisselrichter

kipt zal door middel van deze beveilingsschakeling de stroom

door de chopper begrensd kunnen worden, maar de stroom door

de spoel Lw die bij het kippen van de wisselrichter

(waardoor deze tijdelijk in gelijkrichterbedrijf gaat) via D
y

zal blijven vloeien, wordt hierdoor niet begrensd. Men dient

hiervoor de wisselrichter nog uit te rusten met een

kipbeveiliging (zie [L14]).

Bij dit onderzoek wordt aIleen de gemiddelde stroom die

door Lw vloeit, begrensd (tenzij de wisselrichter

kipt, want dan wordt aIleen de chopper uitgeschakeld). Deze

beveiliging zal echter vanwege bovenvermelde oorzaken van

ongewenste stroomtoename, ook nog gewenst zijn als er reeds

een kipbeveiligeing wordt toegepast.

Globaal verloopt de werking van deze beveiliging als voIgt.

De str.oom IG = 1 2 di e door de spoel Lw en door

een transfoshunt, die met een bekende weerstand is afgesloten,

vloeit, wordt bepaald door meting van de spanning over deze

weerstand. Overschrijdt deze spanning een bepaalde ingestelde

waarde (bijvoorbeeld 10 V), dan worden de ontsteekpulsen voor

de hoofdthyristor Th, verhinderd, terwijl het doof-en

omslingercircuit in werking blijven. De stroom zal vervolgens

(als de hoofdthyristor uit geleiding is gebracht) dalen en

hierdoor ook de spanning over de meetweerstand. Onderschrijdt

~e spanning over deze weerstand een bepaalde ingestelde

waarde (bijv. 5 V), dan worden de ontsteekpulsen voor de

hoofdthyristor weer toegelaten. Deze beveiliging is

gerealiseerd met de schakeling die in fig. 5.4.1 is

afgebeeld. In bijlage 8 wordt nog een extra beveiliging

beschreven die eventueel aan de schakeling kan worden

toegevoegd.

De werking van deze schakeling is als voIgt.
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+15V
M 0' Va (zie bljlage8)

""T'"

+'5V~ ~
-"..._--10--4

51

• V,(CD MMV C
fig. 5. 1.7)

Fig. 5.4.1.

~LED

Een schakeling ter begrenzing van de gelijkstroom

in de gelijkstroomtussentrap.

Met behulp van een stabiele spanningsbron van 10 V en met

FA wordt een instelbare referentiespanning ~ef.

gemaakt. OA 1 dient hierbij als buffer. Met behulp van

transfoshunt ~ en meetweerstand R1 wordt de stroom

IG omgezet in een spanni ng VI' De schakel i ng rond

OA 2 vergelijkt VI met V~f • Met behulp van

~ kan tevens een bepaalde hysterese ingesteld worden

<zie fig. 5.4.2). Deze PB wordt zodanig ingesteld dat
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De hystereselus die optreedt bij de schakeling rond OA2

bij een voedingsspanning van 15 V.

VA = (l-k>Vref en Va = (l-k>Vref + k.15.

Hierbij bedraagt de voedingsspanning voor OA 2 15 V. Voor

een hogere nauwkeurigheid dient men echter een stabiele

spanningsbron als voeding voor DA 2 toe te passen.

Al s Vu hoog is en VI neemt toe dan zal Vu '

I aag worden op het moment dat VI > Va geworden is.

Daalt vervolgens VI' dan zal Vu weer hoog worden op

het moment dat VI <: VA geworden is.

Ais schakelaar 51 in de middenstand M staat, is de

ingangsspanning cb van flip-flop FF A laag en wordt de

ui tgangsspanni ng 0 hoog op hetmoment dat Vu I aag wordt.

De uitgangsspanning V 1 van de schakeling zal laag worden

en thyristor Th
1

zal niet meer aangestuurd worden omdat

MMV C van fig. 5.1.7 inaktief geworden is (door het laag

maken van zijn Co ingang). Een LED geeft vervolgens aan

dat de beveiligingsschakeling in werking is getreden.

Omdat Th 1 niet meer aangestuurd wordt, zal I
G

afnemen. Hierdoor neemt ook VI af. Ais vervolgens

VI <: VA geworden is, dan z al Vu weer hoog

worden. Met behulp van 8
1

kan dan FF A gereset worden waardoor

MMV C weer aktief zal worden en de LED zal doyen. Indien men

schakelaar 51 in de vaste stand A zet, dan zal de uitgang van

FF A automatisch laag worden als Vu hoog geworden is

(nadat de beveiliging in werking was getreden). Men kan FF A
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ook resetten door ~ in de terugveerstand B te brengen. Na

loslaten komt de schakelaaar dan (ten gevolge van een veer)

weer in stand M. Het resetten moet dan tel kens met de hand

geschieden. De werking van deze beveiligingsschakeling wordt

in fig. 5.4.3 ge~llustreerd.

t
I I I
i-

iv

I
tl ~ ~.~~rvv IA II. ftArJ\~i " 1ft " IAv

VI"J' 'V I" r\.f~
rw· l"{f ~ ,n

I I V U,
I

I
i FIG 5.4.3.

I

~u

r'%iv t

o

o

Een illustratie van de werking van de beveiIigingsschakeIing

ais deze automatisch reset, waarbij Vu de

uitgangsspanning is van OA 2 van fig. 5.4.2 en i 2 de

stroom door Lw

Opm.: Veronderstel dat VB = 10 V en VI = 10 V

overeenkomt met 12 = 20 A en dat VA = 5 V en ~ = 5 V

overeenkomt met '2 = 10 A. Dan zal i 2 als de

intijd zodanig ingesteid is <;:tat 1
2

de waarde 20 A ZOLI

kunnen overschrijden) Iineair vari~ren tussen 20 A en 10 A.

De gemiddelde waarde bedraagt dan 15 A. Indien men VA

hoger i nstel t dan Z al hi erdoor het gemi ddel de van i
2

stijgen. Dit kan wenseIijk zijn ais de responsie op een

regelaktie van de regelaar door een te Iaag gemiddeide van

i
2

te traag ZOLI verI open.

Ais op een bepaaid moment de beveiliging aangesproken

wordt duurt het nog ma}:imaal 1 ms (bij een chopfrekwentie van

1 kHz) voordat Th 1 gedoofd zal worden. Hierdeor zal

gedurende deze tijd de stream f
2

. verder kunnen stijgen.
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Als de zekeringen krap bemeten zijn is het dan mogelijk dat

deze toch doorsmelten. Dit gevaar is groter (vanwege de

beperkte warmtecapaciteit van de zekering) als de

beveiligingsschakeling automatisch gereset wordt en de stroom

IG een zaagtandvormig verloop heeft (zie fig. 5.4.3).

Men kan dit voorkomen door aan deze beveiligingsschakeling

een extra beveiligingsschakeling toe te voegen die een extra

doofcircuit in werking stelt als de stroom ~ een

ingestelde waarde overschrijdt. In dat geval dient kontakt

A van schakelaar ~ niet met de +15 V voedingsspanning

verbonden te worden maar met de uitgang van deze extra

beveiligingsschakeling. Deze schakeling wordt in bijlage 8

nader beschreven. Over het algemeen zal deze extra

beveiliging niet strikt noodzakelijk zijn.
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5.5 Wijzigingen aan de chopoersturing

De intijd van de in [L4J en hfst. 5.1 beschreven chopper

wordt geregeld door middel van de regelbare weerstand

Fe (zie fig. 5.1.7). Deze weerstand is aIleen met de

hand in te stellen en de waarde van deze weerstand zal in de

praktijk slechts gedurende korte tijd constant zijn en snel

aangepast moeten kunnen worden. In plaats van een

potentiometer zou men daarom een weerstand kunnen toepassen

die met behulp van een regelspanning gevarieerd kan worden

zoals bijvoorbeeld een FET. Deze mogelijkheid is niet nader

onderzocht.

+15Y

Fig. 5.5.1

Een aanpassing van de stuurschakeling voor de chopper.

Ais het mogelijk is om de intijd lineair te varieren met
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behulp van een regelspanning, dan zal de toe te passen

regelaar veel minder komplex en/of beter funktioneren dan

wanneer er geen lineair verband bestaat tussen de intijd en

de regelspanning. Een mogelijkheid om deze intijd lineair te

varieren met behulp van een regelspanning (die afkomstig is

van een regelaar) kan gerealiseerd worden met de schakeling

van fig. 5.5.1. Deze schakeling wordt ingepast tussen MMV B

en MMV C van fig. 5.1.7. Een korte beschrijving van de

werking wordt hieronder vermeld: Ais het triggersignaal

~ op de inga89 van MMV B verschijnt, dan genereert de

uitgang 0 een puIs met een breedte die door middel van

P in te stellen is. De breedte van deze puIs bepaalt de
F

maximale intijd. De condensator Cs ' die door middel van

een stroombron (waaarvan de stroom regelbaar is met behulp

van ~ ) opgeladen wordt, wordt snel ontladen als deze

uitgang 0 hoog is. Ais de uitgang 0 weer laag geworden is,

dan zal de spanning over Cs lineair met de tijd toenemen

zoals de grafiek voor ~ in fig. 5.5.1 aanduidt. Deze

spanning wordt met behulp van een zener op 12 V begrensd. De

schakeling rand OA 5 versterkt ~ met een faktor -2 en

telt er 12 V (af te regelen met behulp van ~ ) bij op.

Hierdoor ontstaat signaal ~ dat lineair met de tijd

afneemt van +12 V naar -12 V. De amplitude van ~ en

dus ook van V2 kan met behul p van FG. i ngestel d worden.

Vervolgens kan ~ met behulp van de comparatorschakeling

rond CO 1 met bijvoorbeeld de uitgangsspanning V~g van

een regel aaar vergel eken worden. Op het moment dat V2 < Vreg

wordt, wordt de uitgangsspanning V3. hoog. Door middel

van MMV C en enkele nandpoorten wordt hoofdthyristor Th
t

aangestuurd met een puIs waarvan de breedte instelbaar is met

behulp van ~ van fig. 5.1.7. Omdat de regelaar en de

sturing zich nog niet in dezelfde kast bevinden wordt een

weerstand van 10 I .• ,-,
.... .lL aan de ingang van CO 1 toegevoegd om deze

ingang laagohmig te maken waardoor de storingskans af zal

nernen. In fig. 5.5.2 worden de diverse gemeten spanningen

afgebeeld die in deze schakeling optreden.
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Fig. 5.5.2.

De gemeten spanningen V2~ Vreg , V3 en V
4

van fig. 5.5.1.

De schakeling funktioneert goed en de spanning V
2

verloopt nagenoeg ~ineair met de tijd. Hierdoor kan de intijd

Tin lineair met de regelspanning Vreg geregeld

worden. Ook bl i j kt dat al s Vreg · ~ V2 ., er dan
max

geen stuurpulsen doorgegeven worden aan de hoofdthyristor.

Hieruit blijkt dat de begrenzing van de intijd funktioneert.

Opm.: De weerstand van 1 M~ tussen de uitgang en de

niet-inverterende ingang van CO 1 dient om een zekere

hysterese te verkrijgen zodat in het vlakke gedeelte van

V2 de spanning './3 niet hoog zal kunnen worden en

de hoofdthyristor niet zal worden aangestuurd.
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In biJlage 7 wordt nog eens de gehele sturing van de chopper

weergegeven.
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.-
. Hoofdstuk 6.

De frekwentiemeting en de vermogensregeling.

6.1 Inleiding.

In hoofdstuk 1 en 2 is reeds vermeld dat, als de dieselmotor

losgekoppeld en uitgeschakeld is, dan de netfrekwentie niet

constant zal blijven als de verbruikersbelasting varieert en

er geen regeling aanwezig is. Omdat de klemspanning van de

accubatterij over het algemeen niet constant zal zijn, zal

tevens (bij een constante relatieve intijd van de chopper,

een constante ontsteekhoek van de wisselrichter en een

constante netbelasting) het door de chopper te transporteren

vermogen varieren. Hierdoor zal dan de frekwentie niet

constant blijven. Het is daarom noodzakelijk om in een

autonoom windenergiesysteem waarbij een accubatterij als

energiebuffer wordt toegepast, een regeling op te nemen. Deze

regeling dient dan door middel van aanpassing van het door de

accubatterij te leveren (of op te nemen) vermogen, de

netfrekwentie op de gewenste waarde te handhaven. De regeling

zal daarom als voIgt samengesteld worden. Met behulp van een

frekwentiemeetschakeling wordt de netfrekwentie bepaald. Het

uitgangssignaal van deze schakeling wordt toegevoerd aan een

regelaar. Het uitgangssignaal Vreg van deze regelaar (zie

hfst. 5.5) wordt vervolgens toegevoerd aan de stuurschakeling

van de chopper. In fig. 6.1.1 is schematisch weergeven hoe deze

frekwentieregeling toegepast zal worden.
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BELAS

T1NG

VERMOGENS- FREKWENTIE
REGELING t-----IMETING 1---+--1

Fig. 6.1.1.

Het autonoom windenergiesysteem met een accubatterij als

energiebuffer waarbij een frekwentieregeling wordt toegepast.

Bij deze frekwentieregeling wordt de gemeten frekwentie

f is vergel eken met de gewenste frekwent i e fwens

door het verschil te bepalen tussen ~ en
wens

V,. waarbi j Vf af komsti g is van een
IS wens

referentiespanningsbron en ~. de uitgangsspanning is
IS

van de frekwentiemeetschakeling. Dit verschil wordt

toegevoerd aan de regelaar, die met behulp van V~g het

proces van het vermogenstransport belnvloedt. Het proces

bestaat hierbij uit een chopper, een wisselrichter, een

meedraaiende synchrone machine met een verbruikersbelasting

en een frekwentiemeetschakeling. Het inschakelen (of

afschakelen van een netbelasting kan opgevat worden als een

storing die op het proces ingrijpt. Als op een bepaald moment

een extra netbelasting ingeschakeld (of afgeschakeld) wordt

dient de regelaar met behulp van V~g de relatieve
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intijd van de chopper aan te passen. Oit inschakelen (of

afschakelen) van een belasting kan in het schema van fig.

6.1.2 gesimuleerd worden met behulp van het stoorsignaal

Vst . Op dezelfde wijze kan ook een frekwentieverstoring

gesimulerd worden. De opbouw van de regeling is in fig. 6.1.2

schematisch weergegeven. De verschillende componenten waaruit

de regeling opgebouwd is~ zLIllen achtereenvolgens beschreven

worden.

+
Vfwens

L-_Y~I~REGELAAR~~~~

Fig. 6.1.2

PROCES

Een schematische weergave van het regelcircuit.
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6.2 De frekwentiemeetschakeling.

Om een frekwentieregeling goed te kunnen laten funktioneren,

dient de werking van de frekwentiemeetschakeling betrouwbaar

te zijn. Dat wil onder andere zeggen dat de responsie op een

frekwentieverandering zo snel mogelijk dient te zijn en dat

het uitgangssignaal bij een constante frekwentie zo constant

mogelijk dient te zijn (dus zo weinig mogelijk rimpel). In

[L15J wordt een frekwentiemeetschakeling beschreven. Van deze

schakeling zal bij dit onderzoek gebruik gemaakt worden. Deze

schakeling is in fig 6.2.1 afgebeeld •

•
ST

TR •

4093

Fig.6.2.1

De frekwentiemeetschakeling.

-Vf.
IS

Opm.: Het bleek noodzakelijk te zijn om elk i.e. van deze

schakeling ongevoel·iger voor stoorsignalen te maken door

middel van tantaal elco"s van 1,5 ~F, die tussen de +15 V

voedingspanning en ~ geplaatst werden.

De werking van deze schakeling is als voIgt. Via de

transformatoren en de filterschakelingen (zie fig. 4.1.5) van
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de mutatorsturi ng worden de bl okvormi ge spanni ngen VRS '

VST en VTR (die afgeleid zijn van de desbetreffende

gekoppelde spanningen) toegevoerd aan de frekwentiemeetschakeling.

Vervolgens worden deze 3 blokvormige spanningen omgevormd tot

korte pulsen. Per peri ode van de netfrekwentie onstaan zo 6

afzonderlijke pulsen. De opgaande flank van iedere puIs

triggert de monostabiele multivibra.tor MMV, die opgebouwd is

rond een 555 i.e. Deze genereert per periode 6 pulsen van een

vaste breedte. Ais de frekwentie toeneemt, dan zal de ruimte

tussen 2 opeenvolgende pulsen van het uitgangssignaal van deze

MMV afnemen waardoor de gemiddelde waarde van de uitgangsspanning

zal toenemen. Bij een afnemende frekwentie treedt het

omgekeerde effekt op. Aan de uitgang van deze MMV bevindt

zich nog een zenerdiode die ervoor zorgdraagt dat de hoogte

van de pulsen constant blijft als bijvoorbeeld de

voedingsspanning varieert. Hierbij wordt verondersteld dat de

zenerspanning constant is over het te bestrijken

frekwentiegebied. De gemiddelde uitgangsspanning zal nu

rechtevenredig met de frekwentie veranderen.

Een filterschakeling middelt het uitgangssignaal zodanig uit

dat het uitgangssignaal van de meetschakeling recht evenredig

verloopt met de frekwentie en een te verwaarlozen rimpel bevat.

Deze rimpel zal over het algemeen kunnen bestaan uit een

frekwentie die 6 keer de netfrekwentie bedraagt. Ook zal een

rimpel met een frekwentie die gelijk is aan de netfrekwentie

kunnen ontstaan als de blokvormige spanningen VRS ' V
ST

en VTR niet gelijkvormig zijn (bijvoorbeeld als er asymmetrie

optreedt in de mutatorsturing of bij een asymmetrische

belasting van het net).

De in [L15] toegepaste filterschakeling reageerde zeer

langzaam op een (sprongvormige) frekwentieverandering. Daarom

is dit filter vervangen door een 4e orde laagdoorlaat

Butterworthfilter (zie [20]). Enkele voordelen van een

Butterworthfilter ten opzichte van de andere in [L22]

beschreven laagdoorlaat- filterschakelingen is dat de

amplitude-frekwentiekarakteristiek voor f > f c zeer stijl

verloopt en dat de schakeling uit normale componenten
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samengesteld kan wo~den. VOo~ f > f c zal bij een gesehikte keuze

van f c voo~ dit filte~, de uitgangsspanning weinig ~impel

bevatten. Omdat de topwaa~de van de pulsen die doo~ i.e. 555

en de zene~diode ve~oo~zaakt wo~den, 12 V bed~aagt en omdat dit

filte~ een ve~ste~kingsfakto~ 2 heeft (te~wijl de

voedingsspanning 15 V bed~aagt), dient het ingangssignaal een

fakto~ 2 ve~zwakt te wo~den.

De totale filte~sehakeling is in fig. 6.2.2 afgebeeld. De

5k

Fig .6.2.2

De toegepaste filte~sehakeling.

f~ekwentiemeetsehakeling (inelusief de filte~sehakeling)

voldoet goed. Als de netf~ekwentie 50 Hz bed~aagt, dan

bed~aagt de 50 Hz ~impel ± 8mV top-top en de 300 Hz ~impel is

nauwelijks waa~neembaa~ te~wijl de uitgangsspanning van de

totale sehakeling dan -10 V bed~aagt. Indien een sp~ongvo~mige

f~ekwentieve~ande~ingvan 33 Hz -} 66 Hz (of omgekeerd) van

de netf~ekwentie gesimulee~d wo~dt, dan be~eikt de

uitgangsspanning V'iS zijn eindwaa~de in ± 40 ms. Bij

het filte~ dat in (L15J beseh~even wo~dt bed~aagt deze tijd

± 200 ms. In fig. 6.2.3 is de ~esponsie van de

f~ekwentiemeetsehakelingop deze sp~ongvo~mige

f~ekwentieve~ande~ingenafgebeeld.
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.

a.

Fig. 6.2.3.

De responsie van de aangepaste frekwentiemeetschakeling op

een sprongvormige frekwentieverandering die overeenkomt met

een sprong van 33 Hz -) 66 Hz (a.) en van 66 Hz -) 33 Hz

(b. ) •

Opm. 1: Bij het testen van het filter is een blokvormig

ingangssignaal gebruikt waarvan de frekwentie het drievoud
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bedraagt van de te simuleren netfrekwentie. Dit is gedaan

omdat door de logische schakelingen die in de

frekwentiemeetschakeling toegepast worden (zie fig. 6.2.1)~

de blokvormige fasenspanningen VRS ~ V
ST

en VTR die

afgeleid worden van de gekoppelde spanningen u RS ' u
ST

en u
TR

samengevoegd worden tot een blokvormig signaal met een 3 keer

zo hoge frekwentie als de netfrekwentie.

Opm. 2: Indien de responsie te traag mocht blijken, dan kan

deze eenvoudig versneld worden door voor de capaciteit van de

toegepaste condensatoren van fig. 6.2.2 een kleinere waarde

te kiezen. De rimpel zal hierdoor toenemen~ maar deze hoeft

geen nadelige invloed te hebben op de regelaar. Dit is niet

nader onderzocht.
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6.3 De PID-regelaar.

In de praktijk blijkt het zeer moeilijk te zijn om de Eisen

te formuleren waaraan een regelaar moet voldoen. In het

algemeen wordt daarom meestal volstaan met enkele globale

Eisen die bij het ontwerpen van de regelaar van belang zijn.

Deze globale Eisen zijn:

1. voldoende demping; slechts een gering doorschot is

toelaatbaar

2. snelle responsie; het regelgedrag moet snel zijn en

storingen dienen snel weggeregeld te

worden

3. kleine statische afwijking; het verschil tussen de

ingestelde waarde en de werkelijke

waarde van de te regelen grootheid

dient zo klein mogelijk te zijn.

Enkele vaak gebruikte regelaars zijn:

1. F'-regelaar

2. I -regel aar

3. O-regelaar

4. combinatieregelaar zoals PI-, F'D- en F'ID-regelaar

In [L22J en [L30J worden de werking en de voor- en nadelen

van de diverse regelaars beschreven.

Bij dit onderzoek zal een F'ID-regelaar toegepast worden om

de frekwentie te regelen omdat deze de voordelen van een

F'I-regelaar (statische afwijking ( = 0) en een F'D-regelaaar

(snellere responsie dan bij een F'- of F'I-regelaar) combineert.

Bovendien kan de invloed van de D-aktie van belang zijn als

in de vermogensbalans (zie hoofdstuk 1) de term J~dw/dt niet

gelijk aan 0 is. De regelaktie van een PID-regelaar zal in

dat geval sneller verlopen dan wanneer aIleen een F'I-regelaar

wordt toegepast.

Voor de overdrachtsverhouding Hr (s) van de

F'IO-regelaar geldt:

(6.1)
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met Kr de versterkingsfaktor van de regelaar

~i de tijdconstante van de I-regelaar

T
d

de tijdconstante van de D-regelaar

Bij het afregelen van de regelaar worden Kr , T
j

en ~d op de gewenste waarde ingesteld. Bij de regelaar

die in fig. 6.3.1 agfgebeeld is <deze regelaar wordt ook weI

ideale regelaar genoemd} kunnen deze termen onafhankeIijk van

elkaar ingesteld worden. Tevens kan met de schakelaars

5, en 52 de I-regelaar resp. D-regelaar

uitgeschakeld worden. De uitgang van de regelaar stelt de

intijd van de chopper in <zie fig. 5.5.1>.

8k

10k

8k

Fig. 6.3.1.

Een ontwerp van een PID-regelaar.

De D-regelaar is gerealiseerd met de schakeling rond OA 1.

De

weerstand Ra maakt de werking van de D-regelaar "tammer"

waardoor deze minder gevoelig wordt voor hoogfrekwente

stoorsignalen. De schakeling rond OA 2 versterkt -1 keer. De

I-regelaar is gerealiseerd met de schakeling rond OA 3. De
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uitgangen van deze drie deelschakelingen worden bij elkaar

opgeteld en -R p /R
1

keer versterkt door de schakeling rond OA 4.

De Dverdrachtsverhouding Hr(s) van deze regelaar is (als

de invloed van R1 buiten beschouwing wordt gelaten):

H r (s) = R p./R 1
(1+sRd C

d
+1/(sR r C

i
» =

K r " (1+s....d "+11 (s.... i " ) ) (6.2)

Deze overdrachtsverhouding wijkt echter af van die van de

regelaar waarvan (6.1) de overdrachtverhouding is. Ais

'r j " ~ 4'rd ", dan kan men de termen zonder een

accent (") eenvoudig als voigt omrekenen in termen met een

accent.

K. " = K r (1+....d 1 ....
1

)r

..... " = ..... (1+....
d

I ....
i

)
I I

....d " = ....d I (1+....d I ....
i

)

(6.4)

(6.5)

Omdat deze regelaaar zal dienen om de frekwentie constant

te houden zal het ingangssignaal Vi het verschil

bedragen tussen de spanning die behoort bij de ingestelde

frekwentie V en de spanning die behoort bij de gemetenf wens
frekwentie Vf Het signaal ~ wordt

Is wens
met behulp van een stabiele spanningsbron (zie fig. 6.3.2)

die met FA regelbaar is, gerealiseerd. Omdat Vf .. negatief
IS

is (zie fig. 6.2.2) worden V f ' en V-.. ,bij elkaar
is f wens

opgeteld met behulp van de schakeling van fig. 6.3.2. Hierbij

geldt Vi = !,£(V +V
f
.).

'wens IS
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L123CB Vtwens 12k 6k
+15V

50k

12k
V

tiS
Vi

6k

Fig. 6.3.2.

Een schakeling die nauwkeurig de wenswaarde van de frekwentie

fwens vergel i j kt met de gemeten waarde fiS ' waarbi j

de wenswaarde vertegenwoordigd wordt door een regelbare

stabiele spanningsbron.

Met behulp yam de schakelingen van fig. 6.3.2 , 6.3.1 en

6.2.1 wordt het regelcircuit van fig. 6.1.2 gerealiseerd.

Met behul p van Vreg . wordt de inti j d van de chopper

ingesteld. Omdat de gelijkstroom I G niet ontoelaatbaar

hoag mag worden, maar op een bepaalde waarde begrensd dient te

worden, zal de intijd ook begrensd dienen te worden.

Bij dit onderzoek worden 2 mogelijkheden onderzocht om I
G

te begrenzen. Bij de eerste mogelijkheid wordt gebruik

gemaakt van begrenzing van het uitgangssignaal Vreg van

de regelaar. Hieraan blijken een aantal bezwaren te kleven

Czie verderop). Bij de tweede mogelijkheid zal getracht

worden om met behulp van een sample-en-hold-schakeling I G
te begrenzen.

Bi j toepassi ng van de eerste mogel i j ~~hei d wordt Vreg

op een bepaalde waarde begrensd zodat de relatieve intijd

Tin IT een ma>:imale waarde niet zal overschrijden. Als Vreg

deze maximale waarde bereikt heeft dient de integrator (die

zich in de regelaar bevindt) gestopt te worden. Indien deze

in~egratcrwerking niet gestopt wordt als de

uitgangsspanning Vi begrensd wordt, zal er een dode
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tijd optreden als Op een gegeven moment het ingangssignaal

van de regelaar van polariteit verandert. Tijdens deze

dode tijd is de regelaar buiten werking. Hierdoor kan de

frekwentieafwijking zelfs groter geworden zijn dan voordat de

regelaar in werking trad. Het systeem zal hierdoor instabiel

worden.

Veronderstel dat de minimale waarde van I gelijk is
G

aan o. De intijd van de chopper Tin zal dan over het

algemeen niet minimaal zijn (zie hfst. 4). De regelspanning

Vreg di ent dLIS ook naar onder begrensd te worden. Al s

Vreg deze minimale waarde bereikt heeft dient om

dezelfde reden als bij het bereiken van zijn maximale waarde,

de integrator gestopt te worden. In fig. 6.3.3 is een

schakeling afgebeeld waarbij de minimale en maximale waarde

van V~g ingesteld kan worden. Deze schakeling is

zod ...ni 9 ui tgevoerd dat al s Vreg een van deze ui terste

waarden bereikt heeft,de uitgangsspanning van de integrator

constant blijft.

+15V

>-..L----I_.Vreg
L-_.,

v V
Im • x Imin

(zie fig. 6.3.4)

Fig. 6.3.3.

Een begrenzingsschakeling ten bate van de PID-regelaar en een

gedeelte van deze PID-regelaar.
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Voor een verklaring van de werking van deze schakeling

worden de P- en D-regelaar buiten beschouwing gelaten~

Met behulp van een stabiele stroombron (CR 1(0) en de

schakeling rond OA 5 en OA 6 wordt een spanning van +12 V en

-12 V opgewekt. De minimale en de maximale waarde van V~g

kunnen met behul p van Pmin ' resp. F~ax' i ngestel d

worden. Al s vervol gens Vi >- (I z al de ui tgangsspanni n9

van de integrator afnemen en daardoor zal V~g toenemen.

Al s nu Vreg de max i mal e waarde berei kt heef t z al de

schakeling rond OA 8 ervoor zorgdragen dat de

uitgangsspanning van de integrator constant blijft en dat

Vreg niet verder zal stijgen. Ais op een gegeven moment

Vi < (I geworden is, dan zal de integratorspanning

toenemen en V~g zal afnemen. De diode D2 zorgt

ervoor dat de schakeling rond OA 8 dan geen invloed meer

hee--'t op Vreg •

Als V~g de minimale waarde bereikt heeft, treedt de

schakeling rond OA 7 op analoge wijze in werking. De

versterkingsfaktor van de begrenzingsschakelingen wordt

beperkt met P2 en P3 omdat een te hoge

versterkingsfaktor oscillaties tot gevolg zal hebben.

Met behulp van 54 kan de begrenzingsschakeling in- of

uitgeschakeld worden.

Ais de klemspanning van de accubatterij constant zou zijn

tijdens het laden en ontladen, dan kan men als voIgt de

maximale en minimale waarde van de regelspanning V~g

bepalen. Het maximum van V~g wordt zodanig gekozen dat

voor die waarde de gelijkstroom IG .zijn maximaal

toelaatbare waarde ni·et overschrijdt. Ais minimumwaarde van

V~g wordt die waarde gekozen waarbij nog juist

leemtevrij bedrijf optreedt. Ais er namelijk leemtebedrijf

optreedt wordt een goede werking van de chopper bemoeilijkt

.(zie hfst. 7) omdat dan de hoofdthyristor de ene keer weI

in geleiding gaat en de andere keer niet.

Opm.: Een nadeel van deze methode waarbi j Vreg . @Ii
max

Vreg . onder statische omstandigheden bepaald worden
min
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is dat de gemiddelde uitgangsspanning van de chopper Us
dan begrensd is. Hierdoor is ook de afgeleide naar de tijd

van de gemidddeide gelijkstrom IG begrensd. Dit betekent

dat in dynamisch bedrijf IG ten gevolge van de

begrenzing van ~eg , minder snel zal kunnen vari~ren dan

zonder deze begrenzing. Hierdoor zal dus ook de regelsnelheid

nadelig beinvloed worden.

Omdat de accuspanning niet constant is, is het niet

en

V reg'min
namelijk (als ze volgens de bovenstaande methode bepaald

eenvoudig om een juiste waarde voor Vreg
max

te bepalen. Deze uiterste waarden zullen

worden) ook afhankelijk zijn van de accuspanning. Een mogelijke

afregelmethode is als voIgt. Het maximum van V~g wordt

bepaald vol gens de bovenstaande methode bij de minimale

accL~panning (1,86 V/cel). De stroombegrenzingsschakeling van

de chopper (zie hfst. 4) beperkt dan I G als de accuspanning

groter is dan 1,86 V/cel. Er zal dan weI nog een bepaalde dode

tijd optreden, maar die zal geringer zijn dan zonder

begrenzingsschakeling. Indien men vervolgens V ' bijreg min
de maximale accuspanning bepaalt zodat er nog geen leemtebedrijf

optreedt, dan zal bij een lagere accuspanning weI leemtebedrijf

optreden. Regel t men Vreg , af bi j de mi ni mal e
min

accuspanning, dan zal als de accuspanning hoger is, I G
te groot kunnen worden als V~g minimaal is.

Bij de tweede mogelijkheid wordt gebruik gemaakt van de

schakeling in fig. 6.3.4. Met behulp van deze schakeling is

het mogelijk om Vr~ te begrenzen op de waarde die

Vreg heeft op het moment dat I G mi ni maal is (zodat

er nog juist geen leemtebedrijf optreedt).

Met behulp van de schakeling van fig. 6.3.4 kan ook het

maximum van V~g vastgehouden worden op die waarde

waarbij IG maximaal is. Aan het begrenzen van V~g

worden de condities verbonden dat IG naar boven begrensd

di ent te worden al s f"s' < f en naar beneden al swens
f is > fwens omdat het niet zinvol is om IG te

begrenzen als niet aan die voorwaarden voldaan is.
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De schakeling is zodanig op een print gezet dat men kan

kiezen tussen de schakeling van fig. 6.3.3, die van 6.3.4,

beide of geen van beide.
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+15V

V, .
10kmin

c
+15V

1M
10k

a
1000 :1 a

b
V

V,cV, .-c-1 •'max +dmin c
VI" VI _a =1

bmax
~2

a. conditionele gedeelte van de begrenzingsschakeling

100k

b. sample- en holdgedeelte van de begrenzingsschakeli~g

+6,8 yro---Ir.hl~:1

-6,8V

c. voeding en sturing van de elektronische schakelaars

Fig. 6.3.4
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Een schakel i ng di e de stroom JG naar boven en naar

beneden begrensd.

Een korte toelichting op de werking van de schakeling in

fig. 6.3.4 voIgt hieronder.

ad a

en

V
Imin

bestaande uit 4 nandpoorten wordt bepaald of de begrenzing

weI of niet in werking moet treden. De begrenzing dient in

De stroom IG wordt met behulp van een transfoshunt

een meetweerstand omgezet in een spanning VI ' Deze

spanning wordt vergeleken met de spanning V enImax
(zie ook fig. 6.3.3). Door middel van de

werking te treden als ~ (afkomstig van de schakeling

van fig. 6.3.2 die fwens vergelijkt met f
is

) groter

is dan (I en I G > Imax of al s Vi <: (I en I
G

<: I
min

•

Met behulp van Boole algebra (zie ook fig. 6.3.4) kan men dan-afleiden: d = a.b + c.b = a.b + c.b = a.b • c.o . De

conditionele schakeling kan dus geheel uit nandpoorten

opgebouwd worden.

ad b

Zolang de e(lektronische) s(chakelaar) E~ gesloten is

en E5 2 geopend, wordt de waarde van de uitgangsspanning

van de integrator van de PID-regelaar in een geheugenelement

<in dit geval een condensator) opgeslagen. Ais op een

gegeven moment de begrenzingsschakeling in werking moet

treden (d=l), wordt ES 1 geopend en ES2 gesloten.

Hierdoor zal de uitgangsspanning van de integrator constant

blijven. Het toerental van de synchrone machine zal bij

deze uiterste waarden van IG niet constant zijn en daardoor

Vre9 001:: ni et (ten gevol ge van het fei t dat de

PD-regelaar nog weI aktief is). Hierdoor zal ook IG
veranderen en de begrenzingsschakeling zal op een gegeven

moment buiten werking treden. Met behulp van 53 kan men

de begrenzingsschakeling naar keuze in- of uitschakelen.
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ad c

Omdat de uitgangsspanning van de integrator van de

PID-regelaar theoretisch kan variiren tussen +15 V en -15 V

en omdat de ingangsspanning van de elektronische schakelaars

maximaal 15 V en minimaal 0 V (bij een maximale enkelvoudige

voedingsspanning van +15 V) mag bedragen~ wordt de

uitgangsspanning van de integrator een faktor 3 verzwakt.

Hierdoor zal tevens de (verzwakte) uitgangsspanning slechts

variiren tussen +5 V en -5V. Tevens wordt voor de elektronische

schakelaars een aparte voedingsbron gerealiseerd zoadat de +

van de voeding 6,8 V bedraagt en de - van de voeding - 6~8 V

bedraagt ten opzichte van L. De een faktor 3 verzwakte

uitgangsspanning van de integrator zal dus + 6~8 V niet

overschrijden en -6,8 V ~iet onderschrijden. De ingangsspanning

van de elektronische schakelaars zal nu theoretisch liggen

tussen +5 V en -5 V en de beide voedingsspanningen voor deze

schakelaars niet overschrijden of onderschrijden.

De aansturing van deze schakelaars geschiedt met behulp van

transistoren omdat de nandpoorten een spanning afgeven van

+15 V of 0 V ten opzichte van ~. ES, is aktief

(gesloten) als d=O en inaktief (geopend) als d=l. Voor

ES2 geldt het omgekeerde.

Omdat er niet voldoende tijd beschikbaar was~ is de werking

van deze schakeling niet beproefd. Zoals gebruikelijk is bij

het ontwerpen van elektronische schakelingen~ blijkt uit de

praktijk dat er nog het nodige aan aangepast zal moeten

worden.

De schakeling van fig. 6.3.3 werkt wei (met de eventuele

nadelen die hierboven vermeld zijn) en zal daarom tijdens dit

onderzoek toegepast worden.



-..=
Technische Hogeschool Eindhoven

6.4 Het proces.

Afdeling der Elektrotechniek
Vakgroep Elektromechanica en Vermogenselektronica

biz 126
rapport nr. EMV 85-01

In dit hoofdstuk wordt een vereenvoudigde beschrijving

gegeven van het in hoofdstuk 6.1 vermeide proces. De

vereenvoudiging uit zich in de volgende aannamen. Bij dit

proces wordt gebruik gemaakt van een netbelasting die zuiver

ohms verondersteid wordt. Tevens worden hier de

commutatiezeifinduktie Lw en het verliesvermogen

~erl constant verondersteid. De mechanische verliezen

worden verwaarIoosd. Het doel hiervan is om enig inzicht te

verschaffen in het proces en een indruk te krijgen wat de

invioed is van het in- en uitschakelen van een netbelasting.

Het proces waarop de hierboven vermeide regelaar toegepast

zal worden, wordt voor een groot gedeeite bepaaid door het

gedrag van de meedraaiende synchrone machine 5M2 (zie

hoofdstuk 1 en 2). De bij dit onderzoek toegepaste machine is

een Heemaf draaistroomcompoundgenerator. Bij het onderzoek

dat in [L2J beschreven wordt, is gebruik gemaakt van dezeIfde

synchrone machine. Hierin zijn ook enkele metingen en

meetresuitaten vermeid. Enkele belangrijke machinegegevens zijn:

Merk

Type

Nominale spanning

Nominale stroom

Heemaf draaistroomcompoundgenerator

D81<6 660-4

230 V

29 A

Nominaal schijnbaar vermogen 20 kVA

Arbeidsfaktor

Aantal poolparen

5chakeling hoofdmachine

Nominaal toerental

0,8

2

ster

1500 omw/min

Nominale frekwen~ie 50 Hz

Nominale bekrachtigingsstroom 8 A

EM-nr. EM-1714

Uit [L2J en [L32J voIgt dat de klemspanning van deze

machine bij een constant toerental nagenoeg onafhankelijk is
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van de belasting. Dat wil zeggen dat als het opgenomen

schijnbare vermogen 5 een waarde heeft die ligt tussen 0 en

20 kVA~ dan de klemspanning voor elke waarde van 5 even groot is.

Ook blijkt dat de klemspanning van de machine bij constant

toerental dezelfde waarde behoudt als deze machine gevoed

wordt vanuit een wisselrichter en men deze combinatie belast

met verschillende (ohmse) belastingen (zie hoofdstuk 7).

AIleen vlak na het in- of uitschakelen van een bepaalde

belasting zal de amplitude van de machinespanning niet

constant zijn. In fig. 6.4.1 is een testopstelling afgebeeld

waarmee men het spanningsgedrag van de generator kan

onderzoeken.

+

Ro--....,r

S

To--.....

SPANNINGS
REGELING

If

Fig. 6.4.1

Een testopstelling waarmee men het gedrag van de

klemspanningen van de machine kan bepalen bij het in- of

uitschakelen van een (ohmse) belasting van 8 kW.

Het resultaat van de meting waarbij een ohmse belasting (de

zelfinduktie van de belasting wordt verwaarloosd; de spanning

over de belasting en de stroom door de belasting bleken

nagenoeg in fase te zijn) wordt ingeschakeld~ is afgebeeld in

fig. 6.4.2. Hieruit blijkt dat (mede ten gevolge van het

grote vliegwiel) de frekwentie nagenoeg constant blijft.
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Fig. 6.4.2

Een weergave van de fasespanning uR en de

bekrachtigingsstroom If van de synchrone machine van

fig. 6.4.1 bij het inschakelen van een belasting van 8 kW.

Indien de belasting niet ingeschakeld was, zou de

klemspanning gedurende het eerste kwart van de peri ode door de

gestippelde lijn weergegeven worden. Op het moment t = 0,

waarop de spanning nagenoeg maximaal was, wordt de belasting

ingeschakeld. De klemspanning daalt en de bekrachtigingsstroom

neemt toe. Uit fig. 6.4.2 kan men afleiden dat de

tijdconstante (dit is de tijd die benodigd is voor de

gemiddelde waarde van If om 63 % toe te nemen van het

verschil tussen het gemiddelde van de eindwaarde en de

beginwaarde) ongeveer 15 ms bedraagt. De eindwaarde wordt na

=40 ms bereikt. Ook blijkt dat na 1~ periode van de sinus de

topwaarde van de spanning nauwelijks verandert.

Veronderstel dat de spanningsdaling bij het inschakelen van

een belasting een eerste orde verschijnsel is. In het

vervangingsschema van de combinatie wisselrichter-synchrone

machine (zie fig. 4.4.1) kan men dan door middel van de
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impedantie l (waarbij la de impedantie is van een

spoel La parallel aan een weerstand R a ) dit verschijnsel

simuleren. lie hiervoor fig. 6.4.3. waarin het gewijzigde

vervangingschama is afgebeeld. Hierbij wordt aIleen gevoed

uit een accubatterij via een chopper. Men bedenke hierbij

dat in Rs geen vermogen gedissipeerd kan worden. Het

verliesvermogen van de machine wordt verondersteld in de

weer stand R Verl gedi ssi peerd te worden. Al s het

toerental constant is zal de bron UG' geen energie

opnemen.

-.L +
,..

I
I.
I
I

: Ua
I
I
I
I
I

........l...-

+ +

Fig. 6.4.3.

Een vereenvoudigd vervangingsschema van de combinatie

wisselrichter-synchrone machine met een verliesweerstand

RVerl en belastingsweerstand Rbel en die via een

chopper gevoed wordt vanuit een accubatterij.

Omdat UG' recht evenredig is met het toerental van de

synchrone machine geldt nu voor UG' (de ontsteekhoek ~

wordt hier constant verondersteld):

UG~ = ~/(100w).3~3/w.ucos« = c.~ (6.6)

Omdat bij een gelijkstroommachine met onafhankelijke

bekrachtiging de klemspanning ook recht evenredig met het

toerental is (als men de ankerverliezen en ankerreaktie
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verwaarloosd> kan men het gelijkspanningsgedrag van de

combinatie wisselrichter-synchrone machine simuleren met deze

gelijkstroommachine. Indien men ook de wrijvingsverliezen

verwaarloost, kan men voor deze gelijkstroommachine de

bekrachtiging zo instellen dat voor deze gelijkstroommachine

geldt (zie fig. 6.4.4):

(6.7)

met c..> =!'i c.Jm

'.

Fig. 6.4.4.

Een gedeelte van het vervangingsschema van fig. 6.4.3 waarbij

de synchrone machine gesimuleerd wordt door een

gelijkstroommachine met onafhankelijke bekrachtiging.

Omdat het door de machine opgenomen vermogen

UG'.I a gelijk is aan het vermogen Jc.Jmd"'{n/dt (waarbij

J het traagheidsmoment is van de rotor en het vliegwiel) dat

aan de rotor en het vliegwiel toegevoerd wordt kan men met

behulp van (6.7) afleiden (zie ook CL30J en CL31J):

(6.8)

Voor UG (s) in fig. 6.4.4 kan men vervolgens in het

Laplace-domein met behulp van (6.7> afleiden:
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-----

UG(S) = Rs·Ia (S) + Za(s).Ia (s) - Ia(t=O-).Za/(S)

2c'->m(s)

Uit 6.8 voIgt dan in het Laplace-domein

Uit (6.9) en (6.10) voIgt dan

+

(6.9)

(6.10)

UG(s) = (Rs+Za (s».J{s~m(s)-~m(t=0-)}/2c) + 2c~m(s) +

-Za I a (t=O-) / (5) (6.11)

Voor UG(S) kan men ook afleiden:

met

waarbij Us = L~ en waarbij verondersteld wordt dat

~ (t) geen rimpel vertoont ten gevolge van de

chopperwerking.

Indien men op tijdstip t = 0 de belastingsweerstand R

inschakeIt, kan men voor UG(s) met behulp van (6.10),

(6.12) en (6.13) afleiden:

(6.12)

(6.13)

UG (s) = Us/s

+UG (s) /Rbel } +

sLw{J (s'(,Jm(s) - GoJm(t=O-) ) / (2c) +U
G

(s) /R
verl

LwIG(t=Q-) (6.14)

Hieruit voIgt voor UG(S):

UG(s) = {U"s/s-s2LwJw (s)/(2c)-sL Jw (t=0-)/(2c)+L I (t=O-)}
m w m w G •

(1+sLw/Rverl +SLw/Rbel }-1 (6.15)

GeIijkstellen van (6.11> aan (6.15) geeft:
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{1+sLw/Rverl .+SLy,/Rbel }-1 =

{Us/s-slwJ~(t=o-)/(2c)+LwIG(t=O-)}.

{1+sLw/Rverl +sLW/Rbel }-1 + Za. I a (t=O-) I (sl (6.16)

Met behulp van vergelijking (6.16) kan men vervolgens als de

beginvoorwaarden voor I G, ~ en Ia bepaald

zijn, na terugtransformeren ~m(t) bepalen als op t = 0 de

belasting bestaande uit Rbel ingeschakeld wordt. Tevens

kan men met behulp van (6.16) eenvoudig inzien dat er drie

polen zullen optreden.

Indien men in (6.16) ~/s vervangt door Us(s),

kan men ""'m(s) als funktie van Us (5) bepalen

(waarbij Us dan variabel is). Hieruit kan men vervolgens

de overdrachtsfunktie Hp(s) van het proces bepalen

als de overdrachtsfunktie van. de frekwentiemeetschakeling

bekend is. Hp(s) heeft dan minstens 3 polen.
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6.5 Het instellen van de PID-regelaar.

Uit hoofdstuk 6.4 blijkt dat het niet eenvoudig zal zijn

met de overdrachtsfunktie de stuurspanning van de chopper

en de frekwentie te bepalen bij een bepaalde belasting en

accuspanning (zie fig. 6.1.2). Om het proces te kunnen regelen

met bijvoorbeeld een PID-regelaar, dient deze regelaar ingesteld

te worden op het proces. Als de overdrachtsfunktie van het proces

geen nulpunten bevat en als de statische versterkingsfaktor en

de twee grootste tijdconstanten bekend zijn, kan de F'ID-regelaar

op eenvoudige wijze op het proces ingesteld worden (zie [L22J

en [L30J). Een eenvoudigere methode wordt in (L30J beschreven.

Bij deze methode wordt gebrLlik gemaakt van de instelregels

van Ziegler en Nichols. Deze instelregels zijn gebaseerd op

het gedrag van een proportioneel geregeld proces. Dit

betekent dat indien een PID-regelaar gebruikt wordt, men

~ = m en ~ = ° dient in te stellen. Dit is

mogelijk door het openen van schakelaa~ 8, en 52 in

f~g. 6.3.1.

Het instellen van de regelaar verloopt dan als voigt. Met

behLllp van Rp (zie fig. 6.3.1) wordt de

versterkingsfaktor van de P-regelaar verhoogd totdat juist

een oscillatieverschijnsel met constante amplitude begint op

te treden in de gemeten frekwentie. De periodetijd van deze

sl i ngeri ng wordt aangedLii d met Tu en de

versterkingsfaktor (waarbij dit verschijnsel optreedt) met

Ku ' Met behul p van deze I<~u en Tu kan men

vervolgens de PID-regelaar instellen. De versterkingsfaktor

van de PID-regelaar dient vervolgens (zie vergelijking (6.1)

terLiggeregeld te worden tot 0,6Ku ' De waarde van Rp

wordt hiertoe een faktor 0,6 verkleind. Vervolgens wordt ~

(Llit vgl. (6.1» ingesteld op T.:./2 en Td op

Tu 18. Opmerkel i j k hi erbi j is dat T. lTd = 4.
", I

Veer de bij dit onderzoek toegepaste regelaar geldt echter

niet de overdrachtsfunktie volgens (6.1) maar volgens

(6.2). Dit betekent dat (velgens (6.4) en (6.5»

ingesteld dient te worden op 5/4. Tu 12 en T
d

' op

T. '
I
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Tu .I (8.5/4).

Bij het instellen van de PID-regelaar volgens de

bovenstaande methode werd als voIgt tewerk gegaan:

Schakelaar 8
1

en 82 werden geopend. Vervolgens

werd Rp verhoogd totdat juist een oscillatieverschijnsel

met constante amplitude op begon te treden op de uitgang van

de frekwentiemeetschakeling. De periodetijd hiervan bedroeg

45 ms. De versterkingsfaktor Ku werd niet bepaald. De

waarde van Rp werd gemeten en een faktor 0~6 verkleind

zodat dan Kr = 0,6 Ku en Kr ' = 5/4.0~6Ku'

Hierna werd 'T"j' ingesteld op 5/4. Tu /2 = 28 m5 en

'T"d" op 4/5. Tu /8 = 4,5 ms. Na het 51 Lli ten van 51

en 52 werd de regelaar in bedrijf ge5teld. Voor de

meetresultaten die hiermee bereikt we~den, wordt verwezen

naar hoofd5tuk 7.
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Hoofdstuk 7.

Metingen en meetresultaten.

7.1 De invloed van de chopper 00 de gelijksoanning u G~

de gel i j kstroom I
G

:..

Omdat de spoel Lw niet oneindig groot is, zal de

gelijkstroom I G een bepaalde rimpel bevatten die door de

meedraaiende synchrone machine 8M2 en de wisselrichter

veroorzaakt wordt. Ten gevolge van het toepassen van een chopper

zal er op deze gelijkstroom nog een extra rimpel gesuperponeerd

worden. Ook de gelijkspanning u G zal hierdoor belnvloed

worden. In het ideale geval zal de spanning eruit zien zoals

in fig. 4.1.3 is afgebeeld en zal de stroom IG een zuivere

gelijkstroom zijn. In fig. 7.1.1a is de stroom l G
en de spanning u G afgebeeld, zoals die optreden in de

schakeling van fig. 3.3.2. Hierbij is de chopper constant in

geleiding. In deze figuur is duidelijk de 300 Hz rimpel op

IG waarneembaar. De spanning uG vertoont hetzelfde

verloop als geschetst is in fig. 3.3.2. AIleen treedt er hier

mede ten gevolge van de RC-leden ten behoeve van de thyristoren

van de wisselrichter, een uitslingerverschijnsel op.
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Fig.7.1.1a.

De stroom I G en de spanning u G als funktie van de

tijd terwijl de chopper continu in geleiding is, bij een

accuspanning Ua = 200 V en een gekoppelde netspanning

URS = 170 V.

Opm.: Deze metingen zijn verricht in het beginstadium van het

onderzoek. Hierbij werd nog gebruik gemaakt van de

accubatterij van het laboratorium met een spanning van 200 V.

De netspanning werd hierbij met behulp van een variac

teruggetransformeerd naar het gewenste nivo.

In fig. 7.1.1b zijn u G en IG afgebeeld terwijl de

chopper weI in werking is. Duidelijk is de extra rimpel

op IG en u G waarneembaar. Mede ten gevolge van de

RC-Ieden in de wisselrichter veroorzaakt de chopper ook een

uitslingerverschijnsel op de spanning u G.
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Fig. 7.1.1b.

De stroom IG en de spanning uG als funktie van de

tijd terwijl de chopper in werking is met een relatieve

intijd ~n IT = 0,5, bij een accuspanning Ua = 200 V

en een gekoppelde spanning URS = 107 V.
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7.2 De invloed van de commutatiezelfinduktie en de

choooerwerking 00 de netspanning en de fasestroom.

Om de invloed van de chopper en de commutatiezelfinduktie op

de netspanning en de fasestroom te onderzoeken, worden de

fasestroom iT en de gekoppelde spanning u ST
geregistreerd voor verschillende waarden van IG •

Deze stroom iT en spanning u ST zijn in fig. 7.2.1

afgebeeld voor een lage waarde van IG (IG < 5 A).

Hierin is duidelijk te zien dat de fasestroom iT soms gedurende

1200 vloeit, dan weer gedurende 60 0 of gedurende 240 0 niet

vloeit. Dit kan als voIgt verklaard worden.

Ten gevolge van het toepassen van een chopper is de spanning

Us (zie fig. 5.3.2 - 5.3.4) niet constant maar varieert

tussen 0 en 2Ua • Hierdoor kan het voorkomen dat er twee

thyristoren in de wisselrichter aangestuurd worden (met behulp

van korte ontsteekpulsen) terwijl de spanning u G op dat

moment groter is dan us' Ais op dat moment i 2 een lage

waarde heeft (of zelfs gelijk aan 0 is) kan het voorkomen dat

even later i 2 = 0 is (of gelijk aan 0 blijft). Ais 60°

verderop de hoofdthyristor van de chopper weI in geleiding is

(en er 2 thyristoren van de wisselrichter aangestuurd worden),

dan is Us = Ua en zal ~ toenemen. Hierdoor zal

er een onregelmatig verloop in i 2 en in de verschillende

fasestromen ontstaan.

Ais IG ~ 5 A treden deze onregelmatigheden niet Ope

Het verliesvermogen van de synchrone machine (zonder

netbelasting) bedraagt 2 kW. De stroom IG is dan

kleiner dan 5 A. Met een e:·;tra " verliesbelasting"

van 1 kW werd het mogelijk dit verliesvermogen te vergroten

tot 3 kW zodat dan IG = 5 A. In de praktijk zal IG
niet vaak kleiner zijn dan 5 A.
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Een illust~atie van het ve~loop van de gekoppelde

spanning u ST en de fasest~oom iT bij een lage waa~de van I G•

Mede ten gevolge van de commutatiezelfinduktie zal op de

netspanning een stoo~signaal gesupe~ponee~d wo~den. Een ext~a

stoo~signaal zal tevens ontstaan als e~ een choppe~ toegepast

wo~dt. Deze choppe~ zal ook invloed hebben op de vo~m van de

ve~schillende fasest~omen. In fig. 7.2.2 wo~dt de fasest~oom

iR en de gekoppelde spanning -u RS Czie ook fig.

4.2.1) als e~ een kleine (ohmse) netbelasting is van 1kW

(a. waa~bij IG = 5 A) en als de Cohmse) netbelasting 9 kW

bed~aagt Cb. waa~bij IG = 25 A): In deze figuu~ zijn
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dUidelijk de gevolgen van de commutatiezelfinduktie en de

chopperwerking zichtbaar.

I G=25Ab.
~

I .....IlMAo. I... ,- h..
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Fig. 7.2.2.

Een illustratie van de gevolgen van de commutatiezelfinduktie

en de chopperwerking op de fasestroom i R en de

gekoppelde spanning -u RS als IG = 5 A (a.) en als

IG = 25 A ( b • ) •
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7.3 De invloed van het in- en uitschakelen van een omhse

netbelasting 00 de netfrekwentie.

In fig. 6.1.1 is schematisch het autonoom windenergiesysteem

weergegeven waarbij een ohmse netbelasting in- en

uitgeschakeld kan worden. Op deze wijze kan de invloed van de

regelaar op het proces getest worden. In dit hoofdstuk worden

de resultaten van de metingen waarbij een ohmse belasting van

8,2 kW in- en uitgeschakeld wordt, vermeld.

Allereerst wordt door middel van het toepassen van een

Kleine belasting van 1 kW de stroom I G op 5 A ingesteld

(zie 7.2). Vervolgens wordt een netbelasting van 8,3 kW

bijgeschakeld zodat het totale vermogen inclusief het

verliesvermogen van 2 kW en deze extra belasting van 1 kW

dan 11,3 kW bedraagt. Het verloop van de stroom IG en de

netkwentie is afgebeeld in fig. 7.3.2a. De stroom IG werd

geregistreerd met behulp van een stroommeettang en een

oscilloscoop. De uitgangsspanning van de frekwentiemeetschakeling

bedraagt - 10 V bij een netfrekwentie van 50 Hz. Om de

meetnauwkeurigheid te vergroten dient de gevoeligheid van het

meetinstrument (in dit geval een oscilloscoop) verhoogd te

worden. De gevoeligheid kan verhoogd worden totdat het

meetinstrument overstuurd wordt. Om dat te voorkomen werd de

uitgangsspanning van de frekwentiemeetschakeling met een

spanning van 9 V verhoogd volgens de methode van fig. 7.3.1.

FREKWENTIE

METING

Fig. 7.3.1.

Een methode om kleine frekwentievariaties te meten met een
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hoge nauwkeurigheid.

De gevoeligheid van het meetinstrument werd ingesteld op 50

mV/div hetgeen overeenkomt met 0,25 Hz/div.

Het uitgangssignaal van de frekwentiemeetschakeling is

geen zuivere gelijkspanning. Enkele oorzaken hiervan zijn

hieronder vermeld. Het in- en uitschakelen van de chopper is

duidelijk zichtbaar op het uitgangssignaal. Ook zal er ten

gevolge van het niet precies na 60° ontsteken van de

thyristoren van de wisselrichter (zie bijlage 6) asymmetrie

optreden waardoor een rimpel van 50 Hz op de uitgang van

de frekwentiemeetschakeling zal ontstaan. Het is tevens niet

onmogelijk dat het in- of uitschakelen van een belasting een

zodanige verschuiving van de nuldoorgangen veroorzaakt dat

hierdoor ook het uitgangssignaal belnvloed wordt.

Gelet op bovenstaande hoeft een variatie van het

uitgangssignaal van de frekwentiemeetschakeling niet aIleen

door een variatie in het toerental van de synchrone machine

veroorzaakt te zijn.

Met behulp van fig. 7.3.2a en b kan men een indruk krijgen

van de frekwentievariatie en de regelsnelheid bij het

in- en uitschakelen van een (ohmse) netbelasting.
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Fig. 7.3.2.

Een illustratie van het verloop van de stroom IG en de

frekwentie f als funktie van de tijd bij het inschakelen van

een belasting van 8,3 kW (a.) en het uitschakelen van deze

belasting (b.)
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~

ad a.

Bij het inschakelen treedt ten gevolge van een geringe

daling van de netspanning en de netfrekwentie een bepaald

doorschot op in de stroom IG van z25%. Dit kan toelaatbaar

geacht worden CL30J. Na z200 ms is de stroom weer constant. De

frekwentieafwijking bedraagt ma>:imaal 0,5 Hz. Na z50 ms zal

de frekwentieafwijking kleiner zijn dan ±0,25 Hz.

ad b.

Bij het uitschakelen van de belasting daalt de stroom IG
in z200 ms tot zijn eindwaarde. In de frekwentie treedt een

kleine slingering op met een amplitude van 0,25 Hz. Na 100 ms

is nog nauwelijks een frekwentieafwijking waarneembaar.

Uit deze metingen kan geconcludeerd worden dat de

frekwentieafwijkingen ten gevolge van het in- of uitschakelen

van de bovenvermelde belasting, acceptabel zijn en dat de

regelsnelheid voldoende is. Indien er een grotere

nauwkeurigheid van de frekwentiemeting en een hogere

regelsnelheid gewenst is, dan dient men een veel complexere

frekwentiemeetschakeling te realiseren.

Ten slotte is nog onderzocht wat de invloed is van het in

en uitschakelen van deze netbelasting op de amplitude van de

klemspanning van de synchrone machine (c.q. netspanning). Bij

het inschakelen van deze belasting (zie fig. 7.3.3a) is de

amplitude gedurende een paar perioden kleiner en daarna weer

gelijk aan de amplitude van voor het inschakelen. Bij het

uitschakelen (zie fig. 7.3.3b) is de amplitude gedurende een

paar perioden groter en daarna weer gelijk aan de amplitude

van voor het uitschakelen.
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Fig. 7.3.3

Een illustratie van de invloed van het inschakelen van een

ohmse netbelasting (a.) en het uitschakelen van deze

belasting (b.) op de netspanning en de stroom la.
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7.4 De invloed van variaties van het door de windturbine

geleverde vermogen 00 de netfrekwentie.

Ook de invloed van variaties in het vermogen van de

windturbine op de frekwentie is onderzocht. Deze invloed was

niet waarneembaar en zal daarom verwaarloosd worden. De

resultaten hiervan zijn in fig. 7.4.1 afgebeeld.

Hierbij wordt de door de windturbine geleverde stroom

gevarieerd (bij een constante accuspanning is het geleverde

vermogen recht evenredig met de stroom). De invloed van

deze variaties op de netfrekwentie is in fig. 7.4.1

nauwelijks waarneembaar.

~..~

';/\1,,Iy, I"'~~ ~ _AA !I~
11rJ~ ~ rA~r~ ~

¥' , I- v -n
50 m)Ei'lv

t

o

Fig. 7.4.1

De invloed van de door de generator geleverde gelijkstroom I w
op de netfrekwentie.
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Hoofdstuk 8

Conclusies en aanbevelingen.

8.1 Conclusies.

In dit hoofdstuk wordt puntsgewijs een samenvatting gegeven

van de belangrijkste conclusies.

-In het laboratorium van de vakgroep Elektromechanica en

Vermogenselektronica is een opstelling gerealiseerd, waarmee

het mogelijk is een autonoom wind/dieselsysteem te

simuleren. Met behulp van theoretische overwegingen is

aangetoond dat het mogelijk is aan deze opstelling een

accubatterij bestaande uit lood-accu's als energiebuffer toe

te voegen. Deze opstelling (met energiebuffer) blijkt in de

praktijksituatie te voldoen. Ais het door de " windturbine"

geleverde vermogen groter is dan het verliesvermogen en de

netbelasting, wordt het overschot aan energie aan de buffer

toegevoerd. Bij een tekort wordt er energie aan de buffer

onttrokken. De netfrekwentie en de netspanning worden door

fIuktuaties in het " windturbinevermogen" niet waarneembaar

be'invloed.

-Indien in de mutatorsturing een filter toegepast wordt dat

aIleen de grondharmonische component van de netspanning

doorlaat, zal de ontsteekhoek ten gevolge van de

commutatieverstoringen afnemen als de commutatiehoek

toeneemt. De spanning van de spanningsbron in het

vervangingsschema van de wisselrichter (zie fig. 4.4.1) zal

hierdoor afnemen. Deze spanningsdaling wordt vrijwel geheel

gecompenseerd door de spanningsval over de schijnbare weerstand.

Het gevoig hiervan is dat de gemiddelde gelijkspanning UG
nauweIijks be'invioed wordt door de grootte van de commutatiehoek.

Hierdoor wordt de capaciteit van de accubatterij beter benut

dan in de situatie die ontstaat als UG wei afhankelijk

is van de commutatiehoek.

-De regeling van Met vermogen dat via de wisselrichter aan
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het net wordt toegevoerd met behulp van een chopper blijkt

in de praktijk toepasbaar te zijn. Er treden geen

discontinuitieten op in de vermogensregeling en het

vermogenstransport. Veronderstel dat het " windturbinevermogen"

op een gegeven moment gelijk ~s aan het gevraagde vermogen (de

netbelasting + verliesvermogen). Indien er nu een

verandering optreedt in dit " windturbinevermogen", zullen

er ook geen discontinuiteiten optreden in de

vermogensregeling en het vermogenstransport.

-De chopper waarmee het vermogenstransport geregeld

wordt, blijkt ook geschikt te zijn (eventueel met uitbreiding

van een extra doofcircuit) om de stroom in de gelijkstroomtus

sentrap te begrenzen. Hiermee kan voorkomen worden dat de

energievoorzienin~ langdurig uitvalt als de verstoring,

waardoor deze stroomverhoging veroorzaakt werd, slechts van

korte dLlur is.

-Door het toevoegen van een extra weerstand en een

teruglaadtak aan de in CL4J beschreven chopper verloopt het

opstarten van de chopper vanaf IG = 0 zonder

problemen.

-Het instellen van de PID-regelaar volgens de instelregels

van Ziegler en Nichols blijkt op eenvoudige wijze mogelijk

te zijn. De responsie van de regelaar is voldoende snel en het

doorschot in de gelijkstroom IG is toelaatbaar en komt

de regeleigenschappen ten goede.

-De responsie van de spanningsregeling van de

draaistroomcompoundgenerator (die als meedraaiende synchrone

machine gebruikt wordt) op een variatie in de belasting is

voldoende snel.

-Ten gevolge van de voldoende hoge responsiesnelheden van de

PID-regelaar en de spanningsregeling wijken de netspanning en

netfrekwentie slechts gedurende korte tijd af van de gewenste

waarde bij het in- of uitschakelen van een (ohmse) netbelasting.

Deze afwijkingen zijn gering en zullen geen nadelig gevolgen

hebben voor de verbruikers.

-De optimale belasting van de windturbine wordt ook

beinvloed door de klemspanning van de accubatterij. Over het
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algemeen zal bij lage windsnelheden (de accu's zullen~a~n

ontladen worden) de klemspanning lager zijn dan bij hoge

windsnelheden (de accu's zLlllen dan geladen worden). De

optimale belasting wordt hierdoor positief beinvloed.
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-ef:2 Aanbevel ingen. -

In dit hoofdstuk worden puntsgewijs enkele aanbevelingen

vermeld.

-De elektrische eigenschappen van een lood-accu tijdens het

ontladen met verschillende waarden voor de ontlaadstroom zijn

voldoende bekend. De eigenschappen tijdens het laden met een

grote laadstroom zijn minder bekend, omdat in de praktijk de

accu's meestal met een lage waarde voor de stroom gel aden

worden (zeker als de accu"s bijna "vol" zijn). Bij toepassing

van accu's in een autonoom wind/dieselsysteem kan het

voorkomen dat de laadstroom groot is terwijl de accu's bijna

geheel gel aden zijn. De konsekwenties hiervan dienen nog

nader onderzocht te worden.

-Als de accu's leeg zijn, moeten deze zo snel mogelijk

gel aden kunnen worden (ook als het door de windturbine

geleverde vermogen lager is dan het gevraagde vermogen). Er

dient nog een voorziening getroffen te worden zodat in deze

situatie (eventueel met behulp van het dieselaggregaat) de

accu's gel aden kunnen worden.

-Als de accu's "vol" zijn en als het door de windturbine

geleverde vermogen groter is dan het gevraagde vermogen, kan

het overschot niet meer opgenomen worden en zal de werking

van het autonome energiesysteem nadelig beinvloed worden. Er

is dan een voorziening gewenst, die op dat moment

"ingrijpt" (zie ook hoofdstuk 1 en 2).

-De dokumentatie over de toegepaste accu's is onvolledig. De

fabrikant en de leverancier werden zonder succes benaderd om

meer dokumentatie te verstrekken. Ten behoeve van het

ontwerpen van de accubewaking is het gewenst om over

ontlaadkarakteristieken te beschikken. Omdat deze niet voor

handen zijn, dienen deze door metingen bepaald te worden.

Vervolgens kan volgens de methode die in bijlage 1 beschreven

wordt, de accubewaking afgestemd worden op het toegepaste

type accu.

-Ten gevolge van de hoge klemspanning van de accubatterij

begint de generator die door de windturbine wordt
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aangedreven~ pas vanaf ~1500 omw/min vermogen te leveren. Dit

is nadelig voor het rendement vanwege de hoge mechanische

verliezen die dan zullen optreden. Het is niet raadzaam om de

spanning van de accubatterij te verlagen en de ontsteekhoek

van de wisselrichter te verkleinen <zie hoofdstuk 2) zodat de

generator bij een lager toerental dan 1500 omw/min vermogen

levert. Nader onderzoek naar de mogelijkheid om de nominale

machinespanning te verhogen strekt daarom tot aanbeveling.

-In hoofdstuk 4 wordt aangetoond dat bij toepassing van een

filter dat aIleen de grondharmonische component van de

netspanning doorlaat~ de ontsteekhoek ten gevolge van de

commutatieverstoringen zal afnemen als de commutatiehoek

toeneemt. Dit verschijnsel heeft een positieve invloed op de

kans dat de wissel richter zal kippen. Hierdoor wordt het

mogelijk om de entsteekhoek op een hogere waarde in te

stellen zodat het verliesvermogen zal afnemen <terwijl de

kans op kippen neg gering is). Dit dient nog nader onderzocht

te worden. Tevens dient hiervoor de invloed van de

verschillende netbelastingen op de commutatiehoek onderzocht

te worden.

-De IFO-schakelingen <Individueel Fase-Ontstekingssysteem)

van de sturing van de wisselrichter zijn niet identiek. Het

gevolg hiervan is een asymmetrische belasting van de synchrone

machine en een onregelmatig verloop van de commutatiehoeken en

de verschillende fasestromen. Met een Kleine wijziging kunnen

deze IFO-schakelingen van een afregelmogelijkheid voorzien

worden zodat de werking van aIle toegepaste IFO-schakelingen

aan elkaar gelijkgemaakt kunnen worden.

-Mede ten gevolge van de RC-Ieden ten behoeve van

de thyristoren van de wisselrichter treden er

uitslingerverschijnselen op in de gelijkspanning uG
en de verschillende netspanningen. De eventuele nadelige

gevolgen hiervan zijn niet nader onderzocht. Eventueel kunnen

deze RC-Ieden aangepast worden.

-Met behulp van de sturing van de chopper is een begrenzing

van de uitgangsstroom van deze chopper gerealiseerd. Hierdoor

wordt echter de wisselrichter niet "beschermd" als deze kipt. Het
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is daarom aan te beve1en omte oncrerzoeken--of een-KipoeveiTlglng-

gewenst is.

-Als er aan de netzijde een kortsluiting of een open

verbinding tussen de wisselrichter en het net ontstaat, kan

de wisselrichter kippen. Ook zal de bovenvermelde begrenzing

(zolang de storing duurt) tel kens in werking treden. Het zal

daarom gewenst zijn om het systeem uit te rusten met een

storingsdetektie en een voorziening waardoor op de

geeigende plaatsen in het systeem ingegrepen wordt.

-Door middel van het regelen van de relatieve intijd wordt

de gemiddelde uitgangsspanning van de chopper geregeld.

Hierdoor zal het te transporteren vermogen op de juiste

waarde ingesteld worden. Hier is dus sprake van een

spanningsregeling. Onderzocht kan worden of het mogelijk is

(bijvoorbeeld met behulp van een tweepuntsregeling) om een

stroomregeling te realiseren, of deze toepasbaar is en wat

de voor- en nadelen zijn van de bovengenoemde spanningsregeling

en stroomregeling. De bovenvermelde tweepuntsregeling leidt

mogelijk tot instabiliteiten (zie hiervoor THE-rapport EM

69-17 van P. Boers)

-Bij een lage waarde van de gelijkstroom IG treedt een

onregelmatig verloop op in de diverse fasestromen. Enkele

suggesties om dit te kunnen verhelpen zijn:

1. verlengen van de ontsteekpulsen voor de thyristoren van

de wissel richter en eventueel van de hoofdthyristor van

chopper.

2. aanzienlijk verhogen van de chopfrekwentie (als dat

mogelijk en zinvol is)

3. met behulp van een zogenaamd PLL-systeem het sturen van

de diverse thyristoren van de chopper op het juiste moment

doen plaatsvinden zodat de werking van de wisselrichter

niet verstoord wordt.

Deze mogelijkheden dienen nog nader onderzocht te worden.

-Tijdens dit onderzoek is het gedrag van de netfrekwentie en

de netspanning onderzocht bij het in- en uitschakelen van een

ohmse netbelasting. De gevolgen van het in- en uitschakelen

van een omhs-induktieve netbelasting dienen ook nog onderzocht

te worden.
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HOOFDSTUK bl

DE WERKING EN DE ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN VAN DE
LOOD-ACCU.

Inleiding.

In dit hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven van de

werking en de belangrijkste elektrische eigenschappen van de

lood-accu. Vooral de aspekten die een belangrijke rol spelen

bij het toepassen van een accubatterij als energiebuffer in

een autonoom wind/dieselsysteem (A.W.D.S) komen aan de orde.

In eerste instantie wordt het elektrische gedrag van de

lood-accu beschreven bij laden c.q. ontladen met een

constante stroom. Vervolgens komt het intermitterend bedrijf

aan de orde waarbij eventueel ook afwisselend geladen en

ontladen wordt. Tevens wordt er een methode beschreven om de

accu te beveiligen tegen overladen en tegen te ver ontladen.

Voor een uitvoerige beschouwing over de lood-accu wordt

verwezen naar [Ll], [L2], [L3J, [L4J, [L5J, [L6J.
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bl.l. DE WERKING VAN DE LOOD-ACCU.

De lood-accu bestaat in principe uit een bak gevuld met een

elektrolyt bestaande uit water en zwavelzuur. In de

elektrolyt bevinden zich loodplaten. In volledig geladen

toestand bevindt zich op de positieve platen een laag

lood-dioxide (Pb02 ). De negatieve platen bestaan uit

lood. Een poreuze scheider zorgt ervoor dat er geen geleidend

kontakt ontstaat tussen de positieve en negatieve platen.

De twee belangrijkste uitvoeringsvormen van lood-accu's

zijn de roosterplaataccu (aangeduid met Gi) en de

pantserplaataccLl (aangeduid met pz). Voor de negatieve

elektrode gebruikt men overwegend roosterplaten en voor de

positieve elektrode roosterplaten of pantserplaten

afhankelijk van het type dat gewenst is. De pantserplaataccLl

is robuuster en heeft een langere levensduur. Deze wordt

daarom veelal in de industrie en voor traktiedoeleinden

toegepast. De roosterplaataccu is vanwege de lagere inwendige

weerstand geschikt voor ontlading met grote stroom zoals bij

het starten van auto·s.

De loodelektroden bepalen door hun grootte en hun

konstrLlktieve opbouw samen met de elektrolyt de capaciteit,

het laadgedrag, de zelfontlading, de levensduur, de inwendige

weerstand en aIle andere elektrische grootheden.

De elektrolyt bestaat Llit verdund zwavelzuur. Aan de

positieve elektrode voltrekt zich nu de volgende reaktie:

laden

Pb02 + 5°4
2 - + 4H+ + 2e ~> PbS04" + 2H 20.

ontladen
(bl.1>

En aan de negatieve elektrode voltrekt zich de volgende

reaktie:

laden

Pb + 504 - ~=> Pb504 + 2e.

ontladen

(bl.2)
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Bij een lage pH-waarde (pH<l) van ~e elektrolyt treden

ook nog de volgende reaktie~ op aan resp. de positieve en

negatieve elektrod a :

laden

Pb02 + HS04 - +3H- + 2e ~> PbS04 + 2H
2
0

ontladen

laden

Pb + HS04 - ~=> PbS04 + H- + 2e.

ontladen

(b 1.3)

(b1.4)

Bij het ontladen worden dus door de positieve elektrode

elektronen opgenomen en door de negatieve elektrode

elektronen afgestaan zodat de elektronenstroom van de

minpool door de belasting naar de pluspool vloeit. Bij de

ontlading gaat de omzetting van aktief geladen massa in

loodsulfaat (PbS04 ' gepaard met volumevergroting.

Hierdoor geraken na verloop van tijd de porien van de

loodplaten verstopt waardoor toetreding van het zuur naar

het binnenste gedeelte van de platen (diffusie) steeds

moeilijker wordt. Dit geldt in het bijzonder voor de

positieve platen waar het water door de porien afgevoerd

moet worden en het zuur toegevoerd moet worden. Bij grote

ontlaadstromen zal een hoge diffusiesnelheid vereist zijn

omdat het ladingstransport dan groot is. Omdat deze

diffusiesnelheid beperkt is zal bij deze grote ontlaadstromen

de zuurconcentratie in de poreuze platen aan de buitenzijde

groter zijn dan binnenin zodat aan de buitenzijde het meeste

loodsulfaat zal ontstaan. Door dit effekt groeien de porien

dicht en wordt de aktieve massa (Pb en Pb02 ) steeds

moeilijker bereikbaar. Daar komt nog bij dat loodsulfaat een

isolator is zodat de inwendige weerstand zal toenemen en dus

de klemspanning zal dalen. Om een indruk te krijgen van de
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vorming van het loodsulfaat op de platen is in fig. b1.1.1 het

loodsulfaatgehalte afgebeeld als funktie van de afstand

vanaf het midden van de plaat met de ontlaadstroom als

parameter nadat een bepaalde hoeveelheid lading onttrokken

is.

roe.EMEr-IJE PbSO, -GEHAlTE

NTLAADSTRCG4

rn (\

l
AFSTANJ VANI>F HET
MIDDEN VAN IE PLAAT

PLAATOIKTE

o

Fig. b1.1.1

PbS04 -gehalte in de positieve plaat nadat een bepaalde

hoeveelheid lading aan de accu onttrokken is.

Hieruit blijkt dat bij grote ontlaadstromen het

dichtgroeien van de porien de diffusie van het zuur naar het

binnenste deel van de platen belemmert. Hierdoor wordt de

rest van de aktieve massa afgesloten zodat volledige

omzetting niet meer mogelijk is en de accu zijn nominale

capaciteit niet meer levert. Bij toenemende ontlaadstroom

zal de capaciteit van de accu dus afnemen.

Tijdens het laden zal aan de buitenzijde meer loodsulfaat

in lood-dioxide omgezet worden dan binnenin vanwege de

beperkte diffusiesnelheid. Veronderstel nu dat er afwisselend

gel aden en ontladen wordt zodanig dat er gemiddeld ontladen

wordt met een gemiddelde stroom i (tijdens het laden geldt

dat i<O!). In dat geval zal de aktieve massa binnenin de

platen niet zo snel afgesloten worden dan wanneer men aIleen

ontlaadt met een constante stroom i. Door afwisselend te

laden en te ontladen zal de aktieve massa toegankelijker

blijven dan wanneer men aIleen ontlaadt en zal tevens de

capaciteit groter zijn.
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Naast de bovengenoemde reakties treden ook nog enkele

neven-effekten op. Een reaktie die bij het laden optreedt

(des temeer naarmate de ladingstoestand toeneemt) is de

elektrolyse van water volgens de onderstaande

vergelijkingen:

positieve elektrode

negatieve elektrode 2H'" + 2. --) H2 •

(bl.5)

(bl.6)

Er wordt dus water verbruikt en er ontstaan waterstof en

zuurstof. Dit is niet wenselijk omdat het vloeistofnivo dan

daalt. Bovendien worden door de gasbelletjes geleidende

massadeeltjes van de platen verwijderd die daarna

kortsluiting kunnen veroorzaken. Tevens wordt het

laadrendement lager omdat de elektrolyse van water ook

energie kost.

In rusttoestand en tijdens het ontladen treedt er

ladingsverlies op ten gevolge van zelfontlading. Deze

reaktie verloopt volgens de onderstaande vergelijkingen:

Positieve elektrode:

(b1. 7)

negatieve elektrode:

(bl.8)

Deze reaktie waarbij waterstof-en zuurstofontwikkeling

optreedt verloopt veel moeizamer dan de normale

ontlaadreakties. Het ladingsverlies ten gevolge van de

zelfontlading bedraagt in het begin <volle accu) 11./dag en

na verloop van enige tijd O,251./dag of weI 7 ••• 10%/maand. De

zelfontlading is afhankelijk van de temperatuur en de

zuurdichtheid.
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bl.2. Oorzaken van het dalen van de klemspanning bij

ontlading.

Bij het laden en ontladen zal de klemspanning U afwijken

van de rustspanning E. Deze verschilspanning ~U = E - U

berust zowel op ohmse weerstand als op stroomafhankelijke

p6tentiaalverschuivingen in het overgangsgebied van de

elektrode en de elektrolyt. Laatstgenoemde wordt samengevat

onder het begrip overspanning. Men onderscheidt 4 typen

overspanningen namelijk de doortreedoverspanning, de

diffusieoverspanning, de reaktieoverspanning en de

kristallisatieoverspanning. Ten gevolge van induktiviteiten

in de geleiders kan ook een spanningsdaling optreden bij

bijv. ontlading met pulsvormige stromen. Deze spanningsdaling

is echter zeer klein en wordt daarom hier verwaarloosd. Een

korte toelichting op het bovenstaande wordt vervolgens per

onderdeel beschreven.

De rustsDanning.

In de praktijk is de rustspanning afhankelijk van de

dichtheid (of de concentratie) van de elektrolyt en van de

ladingstoestand van de accu (zie bl.4.3). De afhankelijkheid

van de temperatuur is gering en bedraagt 0,28 mV/K (bij

constante concentratie en dichtheid van de elektrolyt en bij

constante ladingstoestand). Het afleiden van deze faktor

m.b.v. thermodynamische vergelijkingen valt buiten het bestek

van dit onderzoek.

De ghmse weerstand.

De ohmse weerstand is voornamelijk afhankelijk van de

toestand van de elektrolyt. Omdat de dichtheid en de

geleidbaarheid d.m.v. de ionen in de elektrolyt afhankelijk

zijn van de ladingstoestand neemt de ohmse weerstand toe

(tijdens het ontladen) bij toenemende ontlading. Bij
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toenemende temperatuur neemt de geleidbaarheid van de

elektrolyt toe en varieert afhankelijk van de dichtheid van

1,0 - 2,5 I.IK. De geleidbaarheid d.m.v. de elektronen in de

platen neemt echter af met 0,3 A 0,6 %/K.

De inwendige weerstand R j kan men bepalen uit het

quotient van de spannings- en stroomverandering bij

verschillende belastingen: R1 = ~U/AI. Deze inwendige

weerstand bevat ook de (niet lineaire) overspanningen. Met

behulp van een wisselstroommeting (hierbij wordt een

wisselstroom gesuperppneerd op de gelijkstroom) kan men de

inwendige weerstand bepalen tijdens het laden of ontladen.

Uit het quotient van de wissel spanning en de wisselstroom

ontstaat de schijnbare weerstand I met

(bl.9)

Bij een geschikte keuze van de frekwentie zal III ~ R = R~

= ali terwijl ~ = 0.

De door~reedqverspannin9.

De oorzaken van de overspanningen zijn vertragingen in het

verloop van de brutoreaktie in de elektroden. Deze

brutoreaktie bestaat uit een reeks deelreakties waarvan

minstens een uit het doortreden van de ladingsdragers

(elektronen of ionen) door de elektrolytische dubbellaag in

het Dvergangsgebied van de elektrode en de elektrolyt

bestaat. Deze wordt met de doortreedreaktie aangeduid. De

snelheid van deze reaktie is afhankelijk van het

potentiaalverschil in de dubbellaag. Het dynamisch gedrag

van de doortreedoverspanning wordt door de capaciteit van de

elektrolytische dubbellaag bepaald. Een vervangingsschema

voor de doortreedoverspanning is afgebeeld in fig. b1.2.1.
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Fig. b1.2.1

Een vervangingsschema voor de bepaling van de doortreedover

spanning UD en de dubbellaag capaciteit CD (de

capaciteit C vertegenwoordigt de accu).

De doortreedoverspanning is ook temperatuurafhankelijk.

De diffusieoverspanning.

De diffusieoverspanning treedt op als bij laden of bij

ontladen het transport van de deelnemers aan de reaktie niet

oneindig snel verloopt in de elektrolyt. Tijdens het vloeien

van een stroom vindt op de plaats van de reaktie een

concentratieverschuiving plaats die lokaal een andere

rustspanning doet ontstaan. Het verschil tussen de lokale en

globale rustspanning is de diffusieoverspanning. Tevens is

deze diffusieoverspanning afhankelijk van de temperatuur en

de concentratie.

Voor de bepaling van de diffusieoverspanning kan fig. b1.2.2

een hulpmiddel zijn.
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Fig. b1.2.2

Meetmethode voor de bepaling van de diffusieover

spanning:

1. Ohmse spanningsdaling

2. Doortreedoverspanning

3. Diffusieoverspanning.

Fig. b1.2.2 Iaat de aandelen van de spanningsdaling ten

gevolge van de ohmse weerstand, de doortreed-en

diffusieoverspanning zien bij het in-en uitschakelen van de

ontlaadstroom. In het algemeen kan men er vanuitgaan dat de

tijdconstante van de diffusie vee1 groter is dan die van het

doortreden door de dubbellaag. Een vervangingsschema waarin

de invIoed van de diffusieoverspanning vastgeIegd wordt, wordt

in hoofdstuk b1.3 beschreven. Zie ook de reaktieoverspanning.

De·reaktieoverspanning.

De reakties die in hoofdstuk b1.1 beschreven zijn, bestaan

uit verschillende deelreakties. Het uiteindeIijke resultaat

is dan de reaktie die volgens de reaktievergeIijking

verI open is. Tijdens deze deelreakties kunnen echter ook

andere reakties bestaan waarbij aIIerIei nevenprodukten gevormd

worden. Hierdoor kan er een te kort of een overschot aan

reagerende componenten ontstaan. Dit effekt vertoont een zekere

gelijkenis met de diffusieoverspanning en wordt aangeduid met

reaktieoverspanning. Men vat daarom de diffusie-en

reaktieoverspanning samen tot concentratieoverspanning.
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Bij lood-aecu's speelt de reaktieoverspanning geen rol van

betekenis.

De Kristallisatieoverspannina.

Bij het ontladen treedt in de karakteristiek die de

spanning als funktie van de ladingsgraad weergeeft een

spanningsdip op als de ladingsgraad groter is dan 95 %

(d.w.z. de beschikbare lading bij een 5-urige ontlaadstroom

bedraagt nog 95 Yo van de nominale eapaeiteit). Deze wordt

door de kristallisatieoverspanning veroorzaakt. De theorie

hierover is echter nog niet sluitend (zie EL1J). Bovendien

speelt dit effekt slechts een rol als de ladingsgraad van de

aeeu groter is dan 95 Yo terwijl het minimum van deze

spanningsdip bij ongeveer 99 % ligt. Dit minimum is ongeveer

0.002 - 0.03 V per eel lager dan de maximale rustspanning.

Zie ook fig. bl.4.1.
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bl.3. BESCHOUWING OVER HET ELEKTRISCHE GEDRAG VAN DE

LOOD-ACCU

Voor de beschrijving van het elektrische gedrag van de

accu zou men graag gebruik willen maken van een mathematisch

model. Het gewenste model moet zowel bij laden als bij

ontladen toepasbaar zijn en op ieder tijdstip onder gegeven

randvoorwaarden (temperatuur, stroomverloop,

belastingsverloop) moet men

-de ontladingsgraad

-de momentane ladingstoestand

-het te verwachten tijdstip van het einde van de ontlading

-de nog beschikbare energie en lading

-en ook de spanning

kunnen bepalen.

Bij het laden moet ook nog het einde van het ladingsproces

vastgelegd kunnen worden. Het model moet ook nog met

afwijkingen rekening houden in de ontneembare lading ten

gevolge van:

-intermitterende ontlaadstroom

-pulsbelasting

-afwisselend laden en ontladen

-temperatuurveranderingen

-zelfontlading

-veroudering.

Tot nu toe is er nog geen model dat aan aIle eisen voldoet.

Er voIgt nu een beschrijving van een aantal bestaande

modellen. Aan de hand hiervan wordt een keuze gemaakt van het

meest geschikte model m.b.t. toepassing in een autonoom

wind/dieselsysteem.

De Peukert vergelijking (3.1) is de eerste 'poging de accu

mathematisch te beschrijven. Peukert onderzDcht empirisch de

ontneembare lading bij ontlading met constante stroom en

bepaalde hieruit:
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(bl.10)

K/K S = (1/1 s )1-n

met -1 de stroom in A

-K de capaciteit in Ah bij de stroom I

-K s resp. Is de capaciteit en de stroom

bij een vijfurige ontlading

-t E de totale ontlaadtijd

-n z 1, 2 ... 1 , 5.

(bl.l1>

De exponent n wordt empirisch bepaald en is o.a. afhankelijk

van de porositeit van de platen.

Dit model van Peukert is aIleen geldig bij ontlading met

een constante stroom en geeft geen beschrijving van het

gedrag van de klemspanning.

Shepherd heeft een relatie gevonden voor de klemspanning u

in afhankelijkheid van de stroom i en de ontladingsgraad q,

die zowel bij laden als bij ontladen geldig is. Hierbij zijn

i, u en q genormeerde waarden voor resp. de stroom, spanning

en ontladingsgraad. De genormeerde waarden worden in kleine

letters uitgedrukt. Ze worden als voIgt bepaald:

e genormeerde rustspanning u(i=O) na een zodanige

rustperiode dat de spanning constant is waarbij

e = E/UN met UN = 2 V

i genormeerde stroom waarbij i = I.TN/K N
met TN = 1 uur en KN de capaci tei t

bij een 5-urige ontlading (bijv.: I = 0,2)

q genormeerde lading waarbij q = Q/KN =
t

1/KN J I.dT ;q wordt ook weI ontladings-

(I

graad genoemd
. r genormeerde weerstand waarbij r = R/RN

met RN = UN· TN IKN
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u genormeerde spanning waarbij u = U/UN
met UN = 2 V

u = eo i.r - i.k.qE/C~.-q) - c.q Cbl.12)

met eo = genormeerde rustspanning als de accu geheel

gel aden is

r = constante genormeerde ohmse weerstand

q = ontladingsgraad

qE = maximaal bereikbare ontladingsgraad vol gens Sheperd

k = faktor voor de overspanningsweerstand

c = een constante.

De constanten e, r, qE en k kunnen uit 2 ontladingen

met verschillende constante stromen bepaald worden. Een

beschrijving van deze methode wordt door Shepherd gegeven.

De term c.q beschrijft de rustspanningsdaling. Bij ontlading

met een constante stroom is er een goede overeenstemming met

het werkelijke verloop van de klemspanning, maar bij een

variabele ontlaadstroom heeft dit model verscheidene

beperkingen.

Runge (zie [Ll]) heeft een model ingevoerd dat geldig is

bij ontlading met een willekeurige stroom. De componenten

simuleren het rustspanningsgedrag, de concentratie-en

doortreedoverspanning en de ohmse weerstand. Zie fig. b1.3.1.
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Fig. b1.3.1.

Het elektrisch vervangingsschema van de lood-accu vol gens

Runge.

met e = genormeerde rustspanning

u = genormeerde klemspanning

i = genormeerde stroom

c = genormeerde capaciteit

r K; cK = elementen van de genormeerde

concentratieoverspanning afhankelijk van de

ontladingsgraad

«, a, eKn = constanten voor de beschrijving

van de spanningsdaling bij het

einde van de ontlading

uO' Co = beschrijving van de doortreedoverspanning

i b = genormeerde inwendige stroom

e j , eel = genormeerde inwendige spanningen

r~ = genormeerde wisselstroom weerstand.

Het rustspanningsgedrag is met het spanningsgedrag van een

zeer grote condensator vergelijkbaar. De concentratie

overspanning wordt aangegeven met een Thomsonkabel. De

doortreedoverspanning wordt door een RC-schakeling gesimuleerd.

De wisselstroomweerstand r~ vertegenwoordigt de ohmse

verliezen van de accu. Deze is afhankelijk van de

zuurdichtheid en de weglengte die de stroom in de porien moet

afleggen. Runge bepaalde r~ als voIgt:

r~ = ro + ~ .q/(e c1 - 0,925) (bl.13)

waarbij ro de genormeerde wisselstroomweerstand is aan
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het begin van de ontlading en r i een constante faktor.

Op het einde van de ontlading daalt de spanning sneller dan

in het begin (en des te sneller naarmate de ontlaadstroom

groter is). Dit wordt veroorzaakt door het dichtgroeien van

de porien (zie fig. b1.1.l>. In fig. b1.3.2 is het

spanningsgedrag van een 6 V accu afgebeeld als funktie van

de tijd bij verschillende constante ontlaadstromen. De

spanningsbron in fig. b1.3.1 met het exponentiele verloop

beschrijft deze spanningsdaling op het einde van de

ontlading.

o 2 3

()IjTLAAOTIJD (hI

4 s

Fig. b1.3.2.

De accuspanning als funktie van de tijd met de ontlaadstroom

als parameter van een 6 V accu (Varta 240-15).

Een nadeel van dit model van Runge is dat het aIleen

geldig is bij ontladen.

Gretsch ontwierp op grond van experimentele onderzoekingen

en theoretische overwegingen een elektrisch vervangings

schema dat zowel bij laden als bij ontladen toepasbaar is

(zie [L1J). De elementen zijn afhankelijk van de stroom,

ontladingsgraad en ouderdom. Deze afhankelijkheden zijn

echter grotendeels niet lineair en in tabellen verwerkt. In

dit model is tevens het dalen van de weerstandswaarde bij.
stijgende temperatuur en het toenemen van de laad- en

ontlaadweerstand op het einde van resp. het laden en

ontladen verwerkt. Zie fig. b1.3.3.
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Het elektrisch vervangingsschema van Gretsch.

met e = rustspanning

u = klemspanning

i = stroom

L = induktiviteit in de geleiders

c p , r p = polarisatiecapaciteit, -weerstand

r, = overgangsweerstand

r G, u G = gasweerstand, gasspanning

r S = zelfontladingsweerstand

r u = conversieweerstand

r o = diffusieweerstand

cA, c = bedrijfs-, rustcapaciteit

Indices: E = ontladen

L = laden

In het model van Gretsch zijn ook de zelfontlading en de

gasvorming verwerkt.

Bij wisselende belasting zijn aIleen het model van Gretsch

en Runge bruikbaar. Beide modellen simuleren het

rustspanningsgedrag door middel van een condensator. Het

model van Gretsch bevat tevens de zelfontlading en de

gasvorming en simuleert zowel de laad- als ontlaadtoestand.

Het model van Runge bevat de spanningsdaling op het einde

van de ontlading en simuleert met RC-schakelingen de

doortreed- en concentratiepolarisatie.

Bij toepassing van een accubatterij in een autonoom

wind/dieselsysteem is het van belang dat de accu niet te ver

ontladen wordt. Daarom is accubewaking onontbeerlijk. Een
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nauwkeurige beschrijving van het gedrag van de klemspanning

op het einde van het ontlaadproces is bepalend voor een

goede werking van de beveiliging tegen te ver ontladen.

Omdat het model van Gretsch toegespitst is op het simuleren

van het laad-en ontlaadgedrag en het model van Runge op het

gedrag van de klemspanning tijdens het ontladen zal het

model van Runge gehanteerd worden bij de bepaling van het

elektrische gedrag van de accu en bij het realiseren van de

accubewaking tijdens het ontladen. De accubewaking tijdens

het laden is eenvoudiger te realiseren. Immers tijdens het

laden mag de gasspanning ( dat is de spanning waarbij

gasontwikkeling optreedt) slechts korte tijd overschreden

worden (zie hoofdstuk bl.9). Deze gasspanning is een constante

spanning die nagenoeg onafhankelijk is van de laadstroom.

Tijdens het laden dient dus de stroom verminderd te worden

als de klemspanning gelijk wordt aan de gasspanning.
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bl.4. HET ELEKTRISCHE GEDRAG VAN DE LOOD-ACCU TIJDENS HET

ONTLADEN.

b1.4.1 Het sDanningsverloop bij constante ontlaads~rpom.

Door de fabrikant wordt de maximale spanningsdaling ten

opzichte van de beginspanning (hiervoor wordt meestal de

klemspanning genomen als de accu voor 10% ontladen is) bij

ontlading met een constante stroom opgegeven. Deze maximale

spanningsdaling van de rooster-en pantserplaataccu bedraagt

over het algemeen 0,3 V per cel terwijl enkele fabrikanten

een lagere waarden opgeven. De eindspanning Us voor de

traktieaccu's is 0,3 V per cel lager dan de beginspanning.

Indien men de spanningen U normeert naar de nominale

celspanning UN (u = U/UN) dan geldt:

waarbij uA (i) = u(i;O,lQe) de genormeerde

beginspanning is bij een ontladingsgraad van 10% en Us
de genormeerde eindspanning. Dit criterium is ontstaan uit

een onderlinge afspraak van de meeste fabrikanten. Verder

ontladen is niet zinvol omdat de klemspanning dan zeer snel

daalt zoals blijkt uit fig. b1.4.1.

Een goede benadering van bovenstaande verkrijgt men als men

de genormeerde eindspanning Us als voIgt definieert:

(bl.15)

waarbij u MAX de genormeerde spanning is vlak na de

spanningsdip (zie fig. bl.4.1). Omdat uA moeilijker te

b~palen is dan u
MAX

omdat de bereikbare ontladingsgraad

Qe nog niet bekend is, is de methode volgens (bl.15)

praktischer om de eindspanning te bepalen.

De maximale ontladingsgraad qe is afhankelijk van de
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ontlaadstroom en in zekere mate van de voorgeschiedenis. In

[Ll] zijn de resuitaten verwerkt van de metingen die verricht

zijn aan 2 typen accu's nameIijk de roosterplaataccu

(aangeduid met Gi) en de pantserplaataccu (aangeduid met pz).

In fig. bl.4.1 is het spanningsverioop afgebeeid bij ontiading

met constante stroom met deze stroom ais parameter. Ook de

rustspanning e (dit is de bronspanning na een Iangdurige

rustperiode) is ais funktie van de ontiadingsgraad afgebeeid

(gestippeide Iijn). Er is geen essentieel verschil in het

spanningsverioop van de roosterplaataccu en de

pantserplaataccu. Ten gevolge van de hogere inwendige

weerstand van de pantserplaataccu aan het begin van de

ontiading begint deze bij een lagere klemspanning. De

roosterplaataccu vertoont op het einde van de ontlading een

grotere knik (de spanningsdaling verloopt hier steiler) dan

de pantserplaataccu.

In het begin van de ontlading (0 < q < 0,05) is een

spanningsdip (ten gevolge van de kristallisatieoverspanning)

waarneembaar

1,41,20,8 1.00,6

q -----
0,40,2

---

~
~ \ ~ 0,1 0,05~\\ 0.4 •

08 .____1
1,2'

1,6

.---------------- -- --Gil
,
i

1,2

1.1

1,0

1d.'
U

0,8

0,1

0,6
1,4 0

pz
-----"-_.

1,1
- ---

)_"'--......... ......... "'--.........---1._-'----'----'_-'---'

'0 U ~ " ~ ~ U
q ---<--

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

1"
U 0,8

Fig." b1.4.1.

Het verioop van de genormeerde klemspanning u van een

roosterplaataccu (Gi) en een pantserplaataccu (pz) tijdens

ontiading met de genormeerde stroom i ais parameter.
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Opm.: Omdat de stroom genormeerd is op de nominale capaciteit

en omdat afwijkingen in de werkelijke capaciteit (bij dezelfde

ontlaadstroom) van ±10% niet ongewoon zijn, zal bij ontlading

met de genormeerde stroom i = 0,2 de bereikbare ontladingsgraad

qE vaak aanzienlijk afwijken van 1.

De bereikbare ontladingsgraad qE kan men bepalen uit

fig. b1.4.1 door de ontladingsgraad q te bepalen als de

genormeerde eindspanning Us 0,15 kleiner is dan de

maximale genormeerde waarde van de klemspanning UMAX
(bij dezelfde ontlaadstroom). Dit is in fig. b1.4.1

aangegeven met een horizontaal streepje. De

afhankelijkheid van qE van de ontlaadstroom i komt in

fig. b1.4.1 duidelijk tot uiting.

Uit fig. b1.4.1 voIgt ook nog dat het verschil tussen de

rustspanning en de klemspanning e - u toeneemt bij toenemende

ontladingsgraad q en stroom i. Dit is een gevolg van het

gedrag van de ohmse weerstand en de diverse overspanningen.

Het is niet bevorderlijk voor een accu om diep ontladen te

worden of lange tijd in ongeladen toestand (q = 1) of

daaromtrent te verkeren. De capaciteit zal dan afnemen t.g.v.

het sulfateren van de platen. D.w.z. op de platen vormen zich

loodsulfaatkristallen die niet meer aan de reaktie kunnen

deelnemen. Sulfatering treedt ook op als herhaaldelijk het

laden voortijdig onderbroken wordt. Het is daarom aan te

bevelen op gezette tijden de accu geheel op te laden.

Sulfatering ten gevolge van te diep ontladen kan men

voorkomen door het ontlaadproces tijdig te stoppen. Een

veilige waarde voor de maxiaal toelaatbare ontladingsgraad

is qv waarbij qv = 0,8 x qE. M.b.v. fig.

b1.4.1 kan men qv en de daarbij behorende klemspanning

Uv bepalen met de ontlaadstroom i als parameter. Het

resultaat hiervan is in fig. b1.4.2 weergegeven voor de

roosterplaataccu en de pantserplaataccu. De meetpunten (u,i)

blijken op een nagenoeg rechte lijn te liggen. Door middel

van een gecombineerde stroom-spanningsmeting kan men

constateren of de ontladingsgraad groter is dan de veilige

waarde qv. Indien de gemeten spanning enige minuten
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(t.g.v. de tijdconstante in de concentratieoverspanning moet

men rekening houden met een wachttijd van enige minuten) na

het onderschrijden van de bovengenoemde lijn er nog onder ligt

dan is ontladingsgraad groter geworden dan de veilige waarde

0.95

0,5 1,0

Fig. b1.4.2.

1,5 i-

De veilige genormeerde klemspanning U v als funktie van

de genormeerde ontlaadstroom i bij een roosterplaataccLl

(Gi) en een pantserplaataccu (pz).
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bl.4.2 Ontneembare lading. ontneembare energie en

rendement

Bij ontlading met eonstante stroom i is de bereikbare

ontladingsgraad qE afhankelijk van i. Als t E de

tijd is die benodigd is om tijdens het ontladen de

klemspanning 0,3 V per eel te doen dalen, dan geldt voor

a :
°E

tE/TN

qE = I i d (t/TN ) •

o

Voor de genormeerde gemiddelde spanning u
G

geldt:

(bl.16)

~.ITN

u G = TN ItE JU d (t/TN ) =
o

(bl.17)

Voor de genormeerde ontneembare energie wE kan bij

ontlading met een eonstante stroom afgeleid worden:

(G:gemiddeld)

In fig. bl.4.3 zijn qE en wE afgebeeld als funktie

van eonstante ontlaadstroom i.

(bl.18)
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Gi i

. 0.8
\

j I

I--lor--~.--.--+---~----i

1.2.0,8
\--....-0.4

1
0,8

0.61-·-----i="".o;;;;;;::=""t-~.;:;

qE
WE 0,4

0,2 \--------j--

Fig. b1.4.3.

De bereikbare ontladingsgraad qe en de genormeerde

ontneembare energie w. als funktie van de

constante genormeerde ontlaadstroom i.

Uit fig. b1.4.3 blijkt dat qE en wE afnemen als de

ontlaadstroom groter wordt.

De genormeerde gemiddelde spanning u
G

is afhankelijk

van i. Voor u~ geldt:

U
G

=u
OG

-'(;.i (bl.19)

waarbij u
OG

de gemiddelde genormeerde bronspanning (de

klemspanning als de stroom net uitgeschakeld is) is en ~

een genormeerde fiktieve weerstand die voornamelijk bepaald

wordt door het gemiddelde van r~

In tabel b1.4.1 staan de waarden vermeld van u
OG

en

rG voor de pantserplaataccu (pz) en de

roosterplaataccu (Gi).

Type

pz

Gi

U OG
0,986

0,993

r
G

0,088

0,060

Tabel b 1.4. 1.
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De coefficienten u
OG

en ~ voor de rooster-en

pantserplaataccu.

In fig. b1.4.4 is de gemiddelde spanning afgebeeld als

funktie van de ontlaadstroom i

IOJS I• ............ I I

" ~, G' !

I-------f----+~,~. i~'.0.90 ~--=-..,.;

UCI j t~·

0.850 0.4 0,8 1,2 1,6

i •
Fig. b1.4.4.

De genormeerde gemiddelde spanning u G als funktie van de

genormeerde ontlaadstroom i

Het energetisch ontlaadrendement 1\.. is de verhouding
WE

van de genormeerde ontneembare energie WE(qE,i)

(bij ontlading met constante stroom i) en de tot deze

ontladingsgraad maximaal ter beschikking staande

genormeerde energi e wMAX .:
E

~E = wE (qE' i) IW MAXE (QE' i=O) = uG (qE' i) leG (QE) =

(uOG - i .r
G

) leG (qE) (bl.20)

In fig. bl.4.5 is het ontlaadrendement afgebeeld als

funktie van de ontlaadstroom i
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1.00.------,---,--

1

0,95

0,90

'1 0,85
wf

0,80
0 0,4 0,8 1,2

j--......-
1.~

Fig. b1.4.5

Het verloop van het ontlaadrendement ~WE als funktie van

de genormeerde constante ontlaadstroom i.

Ten ~evolge van dissipatie wordt het rendement nog lager

als de stroom toeneemt. Bij het laden is het laadrendement

afhankelijk van de laadspanning en de laadprocedure.
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bl.4.3 Rustspanningsgedrag.

De rustspanning E is afhankelijk van de zuurdiehtheid p.
Voor 1 eel hanteert men als vuistregel:

E = Y + 0,84

metp uitgedrukt in kg/dm~

De zuurdiehtheidy neemt lineair af bij toenemende

ontladingsgraad en dus ook de rustspanning E (of de

genormeerde rustspanning e):

E = Eo -Q/c of e = eO - q/e

waarbij e een eonstante is en Eo de

rustspanning (of eO de genormeerde rustspanning met

eO = E/UN en UN = 2 V) als de aeeu geheel

geladen is (q = 0).

(bl.21>

(bl.22)

Vergelijkirtg (b1.22> geldt als 1,05 kg/dm3 <y < 1,30 kg/dm~

Meestal zal y > 1,05 kg/dm~ zijn onder normale

bedrijfsomstandigheden en zeker als men de ontladingsgraad

beperkt tot 0,8.QE

In tabel b1.4.2 zijn de waarden van e en eO afgebeeld

voor de pantser- en roosterplaataeeu (pz resp 8i).

Type

pz

8i

eO
1,075

1,071

e

10,6

10,8

e*
9,8

9, 13

Tabel b1.4.2

De eoeffieienten van de rustspanningseurve (* geldt voor

laden) •

Het versehil tussen e en c* is afhankelijk van de rusttijd

tussen laden en ontladen en neemt af als de rusttijd
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toeneemt.



- ..!!!!!!_-.=
Technisf:he Hogeschool Eindhoven

Afdeling der Elektrotechniek
Vakgroep Elektromechanica en Vermogenselektronica

biz. b 1.28
rapport nr. EMV 85-01

bl.4.4 De ehmse weerstand tijdens het entladen met een

censtante streem.

Voornamelijk ten gevolge van het afnemen van de

geleidbaarheid van de ionen in de elektrolyt neemt de

(genormeerde) ohmse weerstand r~ toe biJ toenemende

ontladingsgraad q. De voornaamste oorzaak hiervan is het

afnemen van de zuurdichtheid tiJdens het ontladen.

Vanaf het begin van de ontlading daalt de ohmse weerstand

tot een waarde die ongeveer 10 - 20 % lager ligt dan de

stationaire waarde die na het laden verkregen is. Als q z

0,02 heeft de ohmse weerstand de minimale waarde ro
bereikt. Hierna neemt totdat q = 0,3 de ohmse weerstand

lineair toe met de ontladingsgraad q. Deze toename kan voor

q < 0,3 benaderd worden met vergeliJking b1.23.

+ k.q (bl.23)

In tabel b1.4.3 staan de waarden voor k en ~ voer de

rooster- en pantserplaataccu (8i resp. pz).

Type

8i

pz

ro
0,046

0,058

Tabel b1.4.3.

k

0,011

0,013

De coefficienten ~ en k voor de rooster- en

pantserplaataccu (8i resp. pz).

Tot q = 0,3 is de weerstandstoename onafhankelijk van de

ontlaadstroom. Als q > 0,3 neemt de afhankelijkheid meer dan

lineair toe met toenemende ontladingsgraad q. In fig. b1.4.6

is het verloop van r~ als funktie van q weergegeven.
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Fig. b1.4.6.

Het verloop van de genormeerde ohmse weerstand r~ als funktie

van de ontladingsgraad q met de genormeerde ontlaadstroom i als

parameter van de rooster- en pantserplaataccu (6i resp. pz).

De ohmse weerstand is maximaal aan het einde van de

ontlading. Na het afschakelen herstelt de spanning zich en

de weerstand daalt tot een stationaire waarde (zie fig.

bl.4.7). De ohmse weerstand vertoont dus een ohms-capacitief

gedrag hetgeen toe te schrijven is aan de

concentratieoverspanning. Wordt de stroom echter

uitgeschakeld als q < 0,3 dan zal de weerstand stijgen. De

rustweerstand is dan groter dan de weerstand tijdens het

ontladen.

0,3 r-----------;;p;-z'

,
1,6 ~i=O1>0

0 0 025 0,50

t--.....·-

Fig. b1.4.7.

Het verloop van de genormeerde ohmse weerstand r~ van de

pantserplaataccu als funktie van de tijd t voor en na het



-.• =
Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der Elektrotechniek
Vakgroep Elektromechanica en Vermogenselektronica

blzb 1.30
rapport nr.EMV 85-01

einde van de ontiading (q = qE) met de genormeerde

stroam i ais parameter. Ais t < 0,17 is i > 0, daarna is

i = O.

Uit fig. bl.4.7 voIgt dat r~ na een rusttijd grater is

naarmate de ontlaadstroom i kleiner was omdat de

zuurdichtheid bij kleine ontlaadstroam verder kan dalen dan

bij grote ontlaadstroom.
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bl.4.5 Het verloop van de overspanninaen en

spanninasdalina t.a.v. de ohmse weerstand.

De spanningsdaling AU = e - u bestaat uit een ohms aandeel

i.r~ en een ohms-capacitief aandeel uu:

. - +e - U = l.r u u• (bl.24)

De spanningsdaling Uu wordt de som van de overspanningen

genoemd. In fig. b1.4.8 is het elektrisch vervangingsschema

van de accu nogmaals afgebeeld (vol gens het model van Runge;

zie hoofdstuk b1.3).

e-u

Fig. b1.4.10.

Het elektrisch vervangingsschema van de accu waarbij de

spanningsdaling opgedeeld is in een ohms en een ohms

capacitief aandeel.

In fig. b1.4.9 wordt de spanningsdaling i.r~ en in

fig. b1.4.10 de som van de overspanningen Uu afgebeeld

voor de roosterplaat- en pantserplaataccu.
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Fig. b1.4.9.

Het verloop van de genormeerde spanningsdaling t.g.v. de

ohmse weerstand i.r~ als funktie van de ontladingsgraad q

met de genormeerde ontlaadstroom i als parameter.

1.6 \20,8 "-'t O,4~.
,I. ; 0,2 I
/./ I t 0.1

005
./ / '
~ ,/ // /--
0,2 0,4 0,6 0,8 1.0 1,2 1,4

q •

Gi

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1.2 1,4 0
q ...

oo

0,15

0,20 .---------P=-z'
I
I
I

1.6\2~ .

/ J ;,8 0,4 i I
~/ - ~2 0,1 0.05 1-

Uu O,05~-- I
I 0,10

Fig. b1.4.10.

Het verloop van de s~m van de genormeerde overspanningen

Uu als funktie van de ontladingsgraad q met de

genormeerde ontlaadstroom i als parameter.

De overspanningen bereiken dezelfde orde van grootte als

het ohmse spanningsverlies. De overspanningen nemen in

geringere mate toe bij stijgende ontlaadstroom dan het ohmse

spanningsverlies.

De overspanningen bestaan uit de doortreedoverspanning

Uo en de concentratieoverspanning uK' De

kristallisatieoverspanning wordt hier buiten beschouwing

gelaten. Er geldt dan:
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De doortreedoverspanning heeft een tijdconstante van enkele

seconden en de concentratieoverspanning van enkele minuten

Czie fig. b1.2.2).

Indien men met een stroom als afgebeeld in fig. b1.4.13

laadt en ontlaadt is de concentratieoverspanning verwaarloosbaar

en kan men de doortreedoverspanning bepalen zowel bij laden

als bij ontladen. Bovendien blijft de ladingstoestand

nagenoeg constant omdat afwisselend gel aden en ontladen wordt.

t--...·-

Fig. b1.4.11.

De stroomvorm ten behoeve van de bepaling van de

doortreedoverspanning uo' L: laden; E:ontladen.

Voor de bepaling van de doortreedoverspanning Uo dienen

de bronspanning e en de spanningsdaling i.r~ bekend

te zijn zodat dan voor de doortreedoverspanning Uo voIgt

met Cbl.24) en Cb1.25) en met Au = e - u:

u = Au - i.r.... (bl.26)o

Indien men tel kens vlak voordat de stroom van richting

verandert (dus tel kens na 30 s) de klemspanning en de stroom

meet kan men AU en Uo bepalen. De resultaten zijn in

fig. bl.4.12 verwerkt.
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Ontll1denpz
c--------- O,'2r-----------,

-1,6 -1.2

Fig. b1.4.12·

Het verloop van de genormeerde doortreedoverspanning U o
van de pantserplaataccu als funktie van de genormeerde stroom

i met de ontladingsgraad q als parameter.

De doortreedoverspanning is tijdens het laden groter dan

tijdens het ontladen. Bij q = 0,3 heeft Uo een minimum

tijdens het ontladen en bij q = 0,8 een minimum tijdens het

laden.

Bij de lood-accu bestaat de concentratieoverspanning

voornamelijk uit de diffusieoverspanning en speelt de

reaktieoverspanning geen rol van betekenis. M.b.v. (b1.24) en

(b1.25) kan men afleiden dat voor de concentratieoverspanning

geldt:

(bl.27)

Indien de rustspanning e, de doortreedoverspanning u o '

de klemspanning u, de stroom i en de ohmse weerstand r~

bekend zijn kan men de concentratieoverspanning uK

bepalen. Het resultaat is in fig. b1.4.13 afgebeeld.
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Fig. b1.4.13.

Bepaling van de genormeerde concentratieoverspanning UK

als funktie van de ontladingsgraad q.
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bl.5 HET ELEKTRISCHE 6EDRA6 VAN DE LOOD-ACCU TIJDENS HET

LADEN.

In tegenstelling·tot bij het ontladen is bij het laden de

klemspanning u groter dan de rustspanning e. Tijdens het

laden wordt de stroom i < ° verondersteld. Indien de

ontladingsgraad de waarde q heeft dan heeft de ladingsgraad

(per definitie) de waarde 1 - q. De spanning u stijgt

tijdens het laden en zal als l-q ~ 0,9 sterk toenemen omdat

het loodsulfaat bijna geheel omgezet is (zie vergelijking bl.l

en bl.2). Bij deze hoge spanning treedt er ook gasontwikkeling

op (zie vergelijking bl.5 en bl.6). In fig. bl.5.1 wordt het.

verloop van de klemspanning u weergegeven.

1.4,..---------·-----;;;=-;
pz

1
'·2
1.1

0.90 0.2 0.4 0,6 0,8 1.0 1,2

1-q •

Fig. b1.5.1.

Verloop van de genormeerde celspanning u als funktie van de

ladingsgraad l-q bij laden met de genormeerde constante

stroom i als parameter.

De spanningsstijging u - e is toe te schrijven aan dezelfde

oorzaken als bij het ontladen. Er zijn echter een aantal

wezenlijke verschillen tussen laden en ontladen, zoals:

-de rustspanningskromme e(q) ligt bij het laden iets hoger

dan bij het ontladen

-de doortreedoverspanning U o is voor dezelfde stromen
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groter bij het laden dan bij het ontladen

-de concentratieoverspanning uK is 20••• 30% hoger bij

het laden dan bij het ontladen

-de ohmse weerstand r~ is 40 ••• 50% groter bij het laden dan

bij het ontladen.

Verder dient nog opgemerkt te worden dat de overspanningen

met toenemende gasontwikkeling aanzienlijk toenemen.

Fig. b1.5.1 geeft slechts voor kleine laadstromen de

relatie tussen de ladingsgraad en de klemspanning weer. WeI

komt hier nadrukkelijk de sterke stijging van de

klemspanning op het einde van het laadproces tot uiting.

In fig. b1.5.2 wordt het verband weergegeven tussen de

accuspanning U en de laadtijd met de laadstroom I als

parameter van een Varta 240-15 accu (nominale capaciteit 180

Ah; nominale accuspanning 6 V) nadat deze geheel ontladen

was met de 5-urige ontlaadstroom (in dit geval 36 A)

ut tu

7.7S ....----..,.--.----,--------r----..--------,1, 29

1,25

1,13

+------.;<+------i1,17

-,36«f,2r
_ --'S"'"T9RO()-ISiER"-'KT.....E~('7A"_l .,1---- I 1,08

LAADTIJO (hI
~---....I...------:2:----~3:-----==-'~4"-='---'-'~--!.5 0

ACCUSPANNIN3 (lJl

Fig. bL5.2.

De accuspanning U en de genormeerde accuspanning u als

funktie van de tijd met de (genormeerde) laadstroom als

parameter.

Indien men de accu oplaadt met een constante stroom I

(waarbij I < 0) dan geldt voor de ontladinggraad q:
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Cbl.28)

Uit (b1.28) voIgt dan:

1 - q = -I.t/KS • Cbl.29)

waarbij 1 - q de Iadingsgraad wordt genoemd (zie boven).

Uit fig. b1.5.2 kan met m.b.v. (b1.28) en (b1.29) fig.

b1.5.3 afieiden waarin de accuspanning weergegeven wordt ais

funktie van de Iaadstroom met de ladingsgraad als

parameter.

, U U

r------,-------r---....--------, 2.50 1,25
OPLAOtNG CELSPANNII\G M

2.40 1,20

-+--~----l 2.30 1,15

1,05

Fig. b1.5.3.

De accuspanning U en de genormeerde accuspanning u als

funktie van de (genormeerde) Iaadstroom (i) 1 met de

Iadingsgraad 1 - q als parameter.

Hieruit blijkt dat als de ladingsgraad groter is dan 0,7

bij een grote Iaadstroom (1 < -140 A ofwel i < -0,8) de

gasspanning overschreden wordt. Als men de gasspanning niet

wil overschrijden kan men hier (analoog met het ontladen)

spreken van de bereikbare Iadingsgraad die afhankeIijk is

van de Iaadstroom.

De gasspanning is o.a. afhankeIijk van de temperatuur en

de ouderdom. Deze bedraagt maximaal 2,4 V/cel. Door diverse
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fabrikanten wordt echter aanbevolen de spanning tijdens

het laden niet hoger op te laten lopen 2,35 V/cel. In bijlage

2 wordt uitvoerig ingegaan op de eigenschappen van een

pantserplaataccu (type OPzS) en van een roosterplaataccu

(type Gro) tijdens het laden. Ook worden hierin diverse

laadmethoden beschreven
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bl.6 DE INVLOED VAN DE TEMPERATUUR.

De temperatuur heeft een niet onaanzienlijke invloed op het

gedrag van de accu. De diffusiecoefficient en de

geleidbaarheid van het zwavelzuur zijn

temperatuurafhankelijk en nemen af als de temperatuur

daalt. Bovendien neemt het spanningsverschil ~u = e - u toe

en u neemt af als de temperatuur daalt zodat het in het

voorgaande gedefinleerde einde van de ontlading eerder

optreedt. De bereikbare ontladingsgraad qE is dus

kleiner. In fig. bl.b.l is de klemspanning u tijdens het

ontladen weergegeven bij verschillende temperaturen.

1,1 PZi:O,4

1.0

1
~~

0,9 "'-.'\....
loS 60

15 30
U -15 ~;O(:-----o.a

0,2 0,4 0,8

q--.....-
1.0 1,2

Fig. b1.6.1.

Verloop van de genormeerde klemspanning u als funktie van

de ontladingsgraad q bij ontlading met de genormeerde stroom

i = 0,4 met de temperatuur als parameter.

Uit fig. bl.6.1 voIgt dat de eindspanning Us meer

stijgt dan de beginspanning u MAX als de temperatuur

toeneemt (zie ook hoofdstuk bl.4.l). Het einde van de

ontlading zal dus later optreden en de bereikbare

ontladingsgraad zal daarom toenemen als de temperatuur
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toeneemt. Het toenemen van de capaciteit kan fysisch ais

voIgt verklaard worden. De diffusiesnelheid van de ionen in

de eIektrolyt neemt toe ais de temperatuur toeneemt. Er

zullen zich dus meer ionen naar het binnenste van de

Ioodplaten begeven dan bij een Iagere temperatuur omdat ze

een grotere snelheid hebben. Bij een Iagere temperatuur

zuIIen de porien eerder verstopt raken dan bij een hogere

temperatuur (bij dezeIfde ontlaadstroom) omdat vanwege de

geringere diffusiesnelheid de meeste reakties aan de

buitenzijde zuIIen plaatsvinden. Bij een hogere temperatuur

kan er dus meer Ioodsulfaat gevormd worden dan bij een

I agere temperatuur zod"at daardoor de capaci tei t toeneemt.

De bereikbare ontiadingsgraad qE neemt met O,6'l./K bij

een vijfurige ontiading en met 1,0'l./K bij een halfurige

ontiading toe. In fig. bl.6.2 wordt de invioed van de

temperatuur op de bereikbare ontladingsgraadgelllustreerd.

Deze figuur ontstaat ais men de meetmethode voor fig. bl.6.1

voor verschiIIende ontlaadstromen uitvoert.

1,2

1.0

0,8

1
0,6

0,4
qE

0,2

0
-30 -15 0 15 30 45°C 60

.:t •

Fig. b1.6.2

Verloop van de bereikbare ontiadingsgraad Qe ais

funktie van de temperatuur met de genormeerde ontlaadstroom

i ais parameter.

De doortreedoverspanning Uo neemt met dalende
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temperatuur sneller toe dan de spanningsdaling t.g.v. de

ohmse weerstand i.r~.

Ook bij het laden is de invloed van de temperatuur

merkbaar. Ten gevolge van het groter worden van de

overspanningen en de ohmse weerstand neemt de laadspanning

toe terwijl het laadrendement afneemt als de temperatuur

daalt. Tevens neemt de spanning waarbij gasontwikkeling

optreedt dan af. In fig. bl.6.3 is de laadspanning afgebeeld

als funktie van de laadstroom met de temperatuur als

parameter op het einde van het laadproces van een 6 V 84 Ah

startaccu voor een auto.

u u~

••&1 10'1 LOo.ponntilg·...., ---r----r--"ll . 2~· C.
I I -20·

- 1S·
I
• C·

.2D-

1,11 7vl------l--+---t---t---I
Loadttroo~

L.-,.l-0--20-l---±30:---::40:-~SO"". I
0.11 0." 0,," q...a q 60 - i

Fig. b1.6.3.

De klemspanninguen de genormeerde klemspanninguvan een 6 V

84 Ah startaccu op het einde van het laadproces als funktie

van de (genormeerde) laadstroom (i) I met de temperatuur~

als parameter.
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bl.7 De invloed van de ouderdom.

De bereikbare ontladingsgraad van een loodaeeu verandert

als deze ouder wordt. Het einde van de levensduur wordt

bereikt als de aeeu sleehts 80% van zijn nominale eapaeiteit

kan leveren.

Het dalen van de eapaeiteit wordt o.a. veroorzaakt door het

sulfateren van de platen. Dit sulfateren treedt vooral op

als de accu lange tijd in ongeladen toestand verkeert of te

diep ontladen wordt.

Door het wegspoelen van aktieve massadeeltjes van de

platen tijdens het laden neemt de eapaeiteit eveneens af.

Het zieh in de platen bevindende anti moon komt dan vrij

hetgeen leidt tot antimoonvergiftiging van de negatieve

platen. De gasspanning komt hierdoor 0,2 V per eel lager te

liggen.

Ook de ontladingskrommen en de rustspanningskromme (zie

fig. bl.4.1) verlopen bij oude aeeu's steiler dan bij nieuwe.

De I evensduur van de aeeu is af hank·el i j k van het aantal

laad/ontlaadeycli. Dit aantal wordt bepaald door de diepte

van de ontlading. D.w.z. hoe meer energie er per

laad/ontlaadeyclus uit de aeeu gehaald wordt des te geringer

is het aantal mogelijke eyeli (totdat de eapaeiteit 20 % is

af genomen) •
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bl.8 He~ elek~rische aedrag van de lood-accu bij een

varierende s~room.

Bij ontlading met grote stromen is de capaciteit van de

accu lager dan bij kleine stromen omdat de elektrolyt niet

snel genoeg in de porien kan diffunderen. In de porien

treedt dan zuurverarming op. Het gevolg hiervan is dat de

weerstand van de elektrolyt stijgt en dat de klemspanning dus

daalt. Het einde van de ontlading wordt dan eerder

bereikt. De beperkte diffusiesnelheid is een belangrijke

oorzaak van het dalen van de capaciteit van de accu als de

ontlaadstroom toeneemt.

Indien men na het ontladen met een grote stroom (tot het

einde van de ontlading) de accu een korte rustperiode geeft

dan kan men de accu hierna verder ontladen met een kleinere

stroom. De restcapaciteit (het verschil tussen de capaciteit

die bij de kleinere stroom hoort en de reeds ontnomen

lading) staat dan geheel ter beschikking. Er gaat dus geen

lading verI oren.

De invloed van de rustperiode is ook merkbaar als men de

accu een bepaalde tijd na het einde van het ontladen

nogmaals ontlaadt. In fig. bl.B.l is de invloed van de rust

peri ode TB op de ontladingsgraad qE weergegeven.
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Fig. b1.8.1.

De genormeerde extra ontneembare lading AqE die

betrokken is op de genormeerde bereikbare lading qE bij
t

ontlading met de 1-urige ontlaadstroom it als funktie

van de rusttijd TB •

Veronderstel dat men de accu ontlaadt met de genormeerde

stroom i = it (d.w.z. met een stroom die behoort bij

een 1-urige ontlading) tot het einde van de ontlading

(qEt ). Na een bepaal de rustperi ode T
B

wordt met

dezelfde stroom verder ontladen tot weer de eindspanning

Us bereikt is die bij die stroom behoort. Na een

rustperiode van bijv. 1 uur bedraagt de extra ontnomen

lading 6qE dan ±20X van de in de eerste peri ode ontnomen

1adi ng qe'

De totale ontneembare lading en dus ook de capaciteit zal

groter zijn indien men tijdens het ontladen de stroom af en

toe onderbreekt (ontladen met een intermitterende stroom) dan

wanneer men ontlaadt met een continue (constante) stroom.

Dit wordt gelllustreerd in fig. b1.8.2 (zie [L5).
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t
h

Fig. b1.8.2.

De capaciteit K en ontladingsgraad q van een traktiebatterij

(Ks = 100 Ah) bij ontlading met een continue en

intermitterende ontlaadstroom als funktie van de ontlaadtijd t

met de (genormeerde) ontlaadstroom (i) I als parameter.

Indien men bijvoorbeeld de accu in 2 uur ontlaadt met een

continue ontlaadstroom van 40,5 A dan bedraagt de capaciteit

81 Ah. Indien men met deze stroom van 40,5 A intermitterend

ontlaadt gedurende 6 uur dan bedraagt de beschikbare

capaciteit 91 Ah. Hoe de accu in dit geval werd ontladen

wordt in [L5J niet vermeld. Uit fig. bl.8.2 voIgt ook nog dat

indien men de accu met een constante stroom (van ±17 A) in 6

uur geheel ontlaadt, dat de beschibare capaciteit dan 104 Ah

bedraagt. Dit is dus aanzienlijk meer dan wanneer me~ met een

intermitterende stroom van 40,5 A had ontladen.

De bereikbare ontladingsgraad qE is bij intermitterend

bedrijf afhankelijk van de maximale en de gemiddelde waarde

van de ontlaadstroom. Zie hiervoor fig. b1.8.3.
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Fig. b1.8.3.

a)De bereikbare ontladingsgraad qE als funktie van de

max i mal e genormeerde ontl aadstroom i MAX bi j

intermitterend bedrijf met ~ I~ als parameter.

Tz is de cyclustijd en gedurende T. vloeit er
I

stroom.

b)De bereikbare ontladingsgraad qE als funktie van de

genormeerde gemiddelde ontlaadstroom i G met de

genormeerde maximale ontlaadstroom i MAX ais parameter

bij intermitterend bedrijf. Hierbij is i MAX = is' i 2 ,

i 1 resp. i
V2

waarbij de indices de ontlaadtijd

aangeven bij ontlading met een constante stroom.

De cyclustijd Tz bedraagt 200 s.

Ais ~ IT = 1 dan vloeit de stroom continuo Uit
I z

fig. bl.8.3a voIgt dat bij intermitterend bedrijf bij dezelfde

i MAX een aanzienlijk hogere ontladingsgraad bereikt kan

worden dan bij ontlading met een constante stroom ter grootte

van i MAX
Uit figuur bl.8.3.b voIgt dat iMAX geen invloed heeft

op de ontladingsgraad als ~ > O~6. Ook voIgt uit deze

figuur dat bij dezelfde iG de ontladingsgraad afneemt
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als i MAX toeneemt. (In fig. b1.8.3.b is tevens het

bedrijfsgebied voor een elektrische auto gearceerd

aangeduid). Als de accu als energiebuffer in een autonoom

wind/dieselsysteem wordt toegepast zal deze afwisselend

geladen en ontladen worden afhankelijk van het energieaanbod

en de netbelasting. Om een indruk te krijgen van het

elektrische gedrag van de accu in het bovengenoemde

toepassingsgebied kan men aan de accu cyclisch een stroom

onttrekken en toevoeren zoals in fig. bl.8.4 is afgebeeld.

Tevens is hierin de genormeerde klemspanning u weergegeven.

_-+--+--+---+---+-_1 ::h---+~~---+L.-_
T_

0.95

O.!11

0.85

0.00 "

Fig. b1.8.4.

Het verloop van de genormeerde stroom i en de genormeerde

klemspanning u aan het begin van de ontlading ( q ~ 0,2) en

aan het einde van de ontlading (q z 0,7) als funktie van de

tijd T bij een cyclische ontlaadstroom met de gemiddelde

genormeerde waarde iG = 0,4 (tijdens het laden is i < 0).

Bij iedere sprong in de stroom treedt ook een

spanningssprong op. Naarmate de ontladingsgraad groter

wordt, wordt het verschil tussen de maximale en de minimale

spanning in 1 cyclus ook groter t.g.v. het toenemen van de

inwendige weerstand bij toenemende ontladingsgraad.

In L[2J en L[3J wordt een situatie beschreven waarbij de

accu cyclisch werd ontladen met een stroom volgen~ fig.
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b1.8.4 totdat de klemspanning sterk begon te dalen. In

fig. b1.8.5 is de genormeerde klemspanning afgebeeld zoals

hij telkens vlak voor het veranderen (op moment t, ••• t
4

)

van de stroom gemeten werd, evenals de genormeerde gemiddelde

klemspanning uG tijdens 1 cyclus en de genormeerde

rustspanning e.

t,t _. PzF t50 ... ----- .

. ~ ':.:; ...

Zyklys 1

t:::====------.:--:.:-:-:-::-:-::.:-:-:::::----.,--~--...-- i=O~---

t,O1..".---------=-::-:-::-:::::::.::::="---....----................--......--.... ---........ '. ......-_.
....1O.
.... Uc;··

'(

··'·l9c,d

0,7

0,8

0,9 -

u
I

Fig. blo8.5.

Het verloop van de genormeerde klemspanning u van een

pantserplaataccu als funktie van de ontladingsgraad q

bij verschillende genormeerde waarden van de momentane

stroom i vlak voordat deze stroom van waarde verandert (zie

fig. b1.8.4). u is de genormeerde gemiddelde

klemspanning gedurende 1 cyclus en e is de genormeerde

rustspanning. De genormeerde gemiddelde strooom iG = 0,4

Opmerkelijk is dat voor de kromme behorende bij i = 1,5 de

genormeerde spanni ngsdal i ng u
MAX

- Ll
M1N

=

u(q~0,03) - u(q~0,84) > 0,15. Bij ontlading met een
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constante stroom bedraagt het verschil van de genormeerde

klemspanning aan het begin en aan het einde van de

ontlading per definitie u MAX - Us = 0,15. Deze

waarde wordt bij deze cyclische ontlaadmethode soms

overschreden als i = 1,5 omdat de bereikbare ontladingsgraad

voor i = 1,5 reeds overschreden is. De inwendige weerstand

is dan zo groot geworden dat voor i = 1,5 de inwendige

spanningsdaling ontoelaatbaar is voor de accu. Later zal

blijken dat deze spanningsdaling ook een negatieve invloed

kan hebben bij de toepassing van accu's in het A.W.D.S.

Voor het einde van de ontlading dient in het onderhavige

geval een ander kriterium dan dat van hoofdstuk bl.4.1

gehanteerd te worden omdat de ontlaadstroom niet constant

is. Een aantal mogelijke kriteria zijn in tabel bl.8.1

vermeld. Ook zijn hierin de genormeerde eindspanning u.

en de bereikbare ontladingsgraad qE aangegeven.

Kriterium

a) ~L1(iMAX=1,5) = 0,15

b) ~u(i=0,5) = 0,15

c ) ~u (i
G

) = 0, 15

d) ~u(L1G) = 0,15

e) Us = u
M1N

' i:- f(i)

qe Us
0,74 0,782

0,84 0,850

0,87 0,868

0,87 0,868

0,783 bi jv. 0,750

Tabel b 1.8. 1.

Enkele mogelijke kriteria om het einde van de ontlading vast

te leggen met de erbij behorende genormeerde eindspanning

Us en de bereikbare ontladingsgraad qe.
Opmerking: c) en d) komen op hetzelfde neer.

In tabel bl.S.l kan men 2 typen van kriteria onderscheiden:

1) de toegestane spanningsdaling ~u bedraagt 0,15 bij een

bepaalde stroom i (kriterium a - d)

2) de toegestane spanningsdaling AU is onafhankelijk van de

stroom i en bedraagt 0,15 (kriterium e).

In fig. bl.8.5 zijn deze kriteria 'aangeduid met de letters a-e.
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Een nadeel van kriterium a is dat de accu niet

volledig benut wordt want qE bedraagt slechts 0,74. Bij

toepassing van kriterium b, c en d zal de spanning als

i = 1,5 zeer sterk dalen. Bij toepassing van accu's in een

elektrische auto hanteert men dikwijls kriterium e waarbij

dan een geschikte eindspanning gekozen wordt. Wordt deze

spanning onderschreden dan regelt men de ontlaadstroom

terug. Een ander mogelijk kriterium is reeds in hoofdstuk

b1.4.1 behandeld, maar deze mogelijkheid is nog niet

onderzocht. Concluderend kan men stellen dat indien de

stroom afwisselend positief en negatief is en bovendien

nog allerlei verschillende waarden kan aannemen, het

definieren van het einde van de ontlading niet zo nauwkeurig

vast te leggen is als bij ontlading met een constante

stroom. Deze konsekwentie zal het realiseren van een

accubewaking minder nauwkeurig maken. Een hierbij optredend

voordeel is dat de beschikbare capaciteit t.g.v. rusttijden

c.q. tijden met lage ontlaadstromen groter is dan bij

ontlading met een constante stroom.
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bl.9 De accubewaking.

De levensduur van een accu is afhankelijk van het gebruik

en kan aanzienlijk verkort worden als men de accu verkeerd

gebruikt en niet goed onderhoudt. Enkele oorzaken van het

verkorten van de levensduur zijn het te ver ontladen van de

accu en het langdurig laden terwijl de klemspanning groter

is dan de gasspanning. Deze oorzaken zijn in de voorgaande

hoofdstukken ~an de orde geweest. Men dient daarom tijdens

het laden en ontladen tijdig in te grijpen (d.w.z. stroom

verminderen of afschakelen).

Wat betreft het laden dient men te voorkomen dat de

klemspanning (niet langer dan ±5 minuten) groter is dan de

gasspanning. Boven deze spanning treedt gasontwikkeling op

en de 1evensduur zal hierdoor afnemen. Bovendien neemt het

laadrendement (het quotIent van de opgeslagen lading die

chemisch gebonden is en de toegevoerde lading) hierdoor af.

Tijdens het ontladen dient men te voorkomen dat de

ontladingsgraad q te groot wordt (zie hoofdstuk b1.4), omdat

bij een te grote ontladingsgraad de levensduur ook kan

afnemen. Bovendien zal het rendement ten gevolge van het

toegenomen inwendige spanningsverlies op het einde van de

ontlading afnemen.

Er zijn een aantal methoden om het laad-en ontlaadproces

te bewaken. Een aantal hiervan zullen de revue passeren.

a. Meting van de zuurdichtheid of -concentratie.

De elektrolyt neemt deel aan de reaktie. In rusttoestand

kan men daarom uit de concentratie (of dichtheid) van het

zuur de momentane ontladingsgraad bepalen. Tijdens het

ontladen neemt deze dichtheid (of concentratie) het eerst in

de porien van de platen af. Vanwege de geringe

diffusiesnelheid is de dichtheid (of concentratie)

afhankelijk van de plaats waar men meet. Bovendien is de

dichtheid (of concentratieJ temperatuurafhankelijk. Oak bij
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grote ontlaadstromen treedt een meetfout op omdat de

bereikbare ontladingsgraad (c.q. capaciteitJ dan Kleiner is

dan bij Kleine ontlaadstromen. Vanwege de afhankelijkheid

van de zuurconcentratie of -dichtheid van de bovengenoemde

faktoren is deze methode zeer onnauwkeurig en daarom niet

aan te bevel en.

b. Meting van de rustspanning.

De rustspanning is een maat voor de ladingstoestand van de

accu. Deze hangt af van de temperatuur maar vooral van de

tijd dat de accu in rusttoestand is. Na een periode van

laden duurt het verscheidene uren voordat de rustspanning

zover gedaald is dat men hieruit de ontladingsgraad kan

bepalen. In een autonoom wind/diesel systeem zal men bijna

nooit over een zodanige rustperiode kunnen beschikken dat

men m.b.v. de rustspanningsmeting de ontladingsgraad kan

bepalen.

c. Meting van de klemspanning.

Tijdens het ontladen is de klemspanning afhankelijk van de

stroom. Daarom is er geen waarde voor de momentane

klemspanning aan te geven waarbij het ontladen be~indigd

moet worden.

Tijdens het laden met een constante stroom mag de

klemspanning de gasspanning niet overschrijden. De stroom

dient dan tijdelijk uitgeschakeld of verkleind te worden.

Mede hierdoor verdient het de voorkeur om met een lage stroom

te laden.

Indien men accu's in een autonoom wind/dieselsysteem

toepast zal de laadstroom niet continu zijn maar sterk

varieren. Een overschrijdingstijd van 5 minuten is dan

toelaatbaar. Stel nu dat de klemspanning gedurende bijvoorbeeld

4 minuten groter was dan de gasspanning en vervolgens een

Korte tijd (bijvoorbeeld ~ minuutJ Kleiner was dan de

gasspanning, dan zal de klemspanning niet nog een keer
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geourende-"5 mi nuten de gasspanni ng moge-n overschri j den. Er

staat dan een kortere overschrijdingstijd ter beschikking

dan die 5 minuten. De geoorloofde overschrijdingstijd is dus

afhankelijk van de voorgeschiedenis. Deze afhankelijkheid is

nog niet onderzocht maar is weI bepalend voor de praktische

realisatie van deze meetmethode. Waarschijnlijk is de

geoorloofde overschrijdingstijd ook afhankelijk van

de laadstroom d.w.z. dat bij een grote laadstroom de

geoorloofde overschrijdingstijd kleiner zal zijn dan bij een

kleine laadstroom. Bovendien is de klemspanning ook

afhankelijk van de laadstroom (de klemspanning neemt toe als

de laadstroom toeneemt). Om rekening te kunnen houden met de

hierboven vermelde effekten dient men een

spannings-tijdintegrator toe te passen met als ingangssignaal

de klemspanning minus de gasspanning. Bij deze meetmethode

zullen grote laadstromen dan vanzelf in een kortere

overschrijdingstijd resulteren dan kleine laadstromen. De

maximale overschrijdingstijd dient vastgelegd te worden op 5

minuten. De nauwkeurigheid van deze methode hangt o.a. af

van de gekozen integratieconstante(n).

Een beter resultaat zal waarschijnlijk verkregen worden

als men de gemiddelde spanning meet waarbij gemiddeld wordt

over een peri ode van ongeveer 5 minuten en test of deze

gemiddelde waarde lager of hoger is dan de gasspanning.

Indien men in het spanningsmeetsysteem een

laagdoorlaatfilter opneemt kan men de gemiddelde

klemspanning bepalen. In hoofdstuk bl.S is vermeld dat men op

deze manier een redelijk nauwkeurige aanduiding van het

einde van de ontlading kan verkrijgen bij een niet te grote

ontlaadstroom. In dit geval moet echter de tijdvertraging in

het meetsysteem veel groter zijn dan de maximale tijd

gedurende welke de belasting een andere waarde heeft dan de

nominale waarde waarop dit meetsysteem is ingesteld. De

afwijking waarmee dit meetsysteem behept is zal nog groter

worden als er langdurige rustperioden optreden of als er

gedurende lange tijd gel aden wordt. Voor het ontladen is

deze methode dus onbruikbaar. Voor het laden kan men deze
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methode weI toepassen.

d. Weerstandsmeting.

d.l 6elijkstroomweerstand.

Men kan de gelijkstroomweerstand bepalen uit het quotient

van de rustspanning u(i=O) minus de klemspanning u(lil>O)

en de stroom i. Deze weerstand is echter sterk

stroomafhankelijk zodat men niet op eenvoudige wijze het

verband kan vastleggen tussen deze weerstand en de

ontladingsgraad.

d.2 Weerstand van de elektrolyt.

De geleidbaarheid (en dientengevolge ook de weerstand) van

de elektrolyt is sterk temperatuurafhankelijk. Daarom is het

meten van de weerstand van de elektrolyt (met een

huIpelektrode) niet zinvol.

d.3 Wisselstroomweerstand.

In hoofdstuk b1.2 is reeds aangetoond dat de

wisselstroomweerstand afhankelijk is van de temperatuur en

de ontlaadstroom zodat men niet op eenvoudige wijze de

samenhang met de ontladingsgraad kan bepalen.

De wisselstroomweerstand wordt bepaald door de weerstand van

de elektrolyt. Het verschil met d.2 is de meetmethode.

e 6ecombineerde stroom-spanningsmeting.

e.l 6ecombineerde stroom-spanningsmeting met

weerstandscompensatie.

Bij deze meetmethode gaat men uit van de rustspanning die

een maat is voor de ontladingsgraad. De rustspanning bepaalt
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men m. b. v. de k I emspann i n-g en het produkt van de--stroomen

de inwendige weerstand (zie e.l). Deze inwendige weersta~d

hangt echter af van de stroom, de temperatuur en de

ontiadingsgraad. Ook de veroudering speelt een belangrijke

rol. Een bruikbaar resultaat zal daarom niet verkrijgbaar

z ijn.

e.2 Spanningsmeting bij een gede~inieerde stroom.

Bij deze methode wordt de klemspanning gemeten ais de

stroom een gedefiniierde waarde bereikt (zie hoofdstuk bl.B,

kriterium a, b, c). De ijkkromme voor de ladingstoestand is

gebaseerd op deze stroom. Zolang echter de ontlaadstroom

kleiner is dan de gedefini~erde waarde is er geen aanduiding

van het einde van de ontlading mogelijk. Een te laag

gedefini~erde waarde voor de stroom kan een te grote

spanningsdaling bij een grote ontlaadstroom veroorzaken.

Bij een veranderlijke stroom zal tevens het

ohms-capacitieve karakter van de accu een nadelige invloed

op de nauwkeurigheid hebben. Deze methode is dus ook niet

bruikbaar.

e.3 Gecombineerde stroom-spanningsmeting volgens de

methode van hoofdstuk bl.4.1.

De meetpunten van de gecombineerde stroom-spanningsmeting

Iiggen bij ontiading met een constante stroam als de

ontiadingsgraad de veilige waarde q bereikt heeft, op
V

een nagenoeg rechte Iijn die de qv-lijn wordt genoemd.

Ten gevolge van het ohms-capacitieve karakter van de accu

dient men bij een veranderlijke stroom rekening te houden

met een tijdconstante van enkele minuten. Bij een

veranderIijke stroom zal het volgende gebeuren (zie fig.

b 1 • 9. 1 en fig. b 1 • 2. 2) •
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Het spanningsverloop bij een plotselinge stroomverandering.

Stel op een bepaald tijdstip is i = 0,4 (punt a in fig.

bl.9.1; a ligt net boven de qy-lijn>. Vervolgens daalt i

plotseling (d.w.z. veel sneller dan de kleinste

tijdconstante (nl. die van de doortreedoverspanning>, maar

niet zo snel dat de invloed van de zelfinduktie van de

verbindingen merkbaar wordt) tot de waarde 0,1. De spanning

zal plotseling stijgen tot de waarde u
d

• Deze stijging

verloopt lineair met de stroom i omdat volgens het

vervangingsschema van fig. b1.3.1 aIleen de ohmse weerstand

r~ invloed heeft op het spanningsgedrag bij een plotselinge

stroomverandering. De hellingshoek van de lijn a,b is

afhankelijk van de waarde van r~ op dat moment. Deze waarde

van r~ is o.a. afhankelijk van de ontladingsgraad zoals

blijkt uit fig. b1.4.8. Het punt b ligt dus afhankelijk van

r~ boven of onder de q -lijn (dit is de lijn in het u.iy .

diagram waarbij de ontladingsgraad 80% bedraagt van de

bereikbare ontladingsgraad>. Dit is echter niet relevant

voor het gemiddelde verloop van de klemspanning. Vervolgens

zal de spanning in enkele minuten (t.g.v. de tijdconstante

van de doortreed-en concentratieoverspanning) stijgen tot de
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waarde uc • Omdat bij i = 0,1 meer lading ontnomen kan

worden dan bij i = 0,4 zal de afstand van punt c tot de

q -lijn groter zijn dan de afstand van a tot die lijn.V .
Analoog aan bovenstaande kan men ook van een Kleine stroom

plotseling overgaan naar een grote stroom bijvoorbeeld van i

= 0,1 naar i = 0,4. De spanning zal dan lineair met de

stroom i afnemen en plotseling dalen van u d tot u e •

Vervolgens zal de spanning in enkele minuten dalen tot de

waarde u f • Punt f kan dan eventueel onder de

qv-lijn liggen. Punt f zal echter altijd lager liggen

t.o.v. deze lijn dan punt d omdat bij een grote ontlaadstroom

minder lading ontnomen kan worden dan bij een Kleine

ontlaadstroom. Deze qv-lijn mag slechts gedurende

enkele minuten onderschreden worden.

Indien de stroom een fluktuerend karakter heeft kan men het

kriterium dat de momentane spanning in het u,i diagram van

fig. b1.9.1 slechts gedurende een beperkte tijd onder de

qv-lijn mag liggen, niet meer hanteren. De spanning

heeft dan ook een fluktuerend karakter en kan afwisselend

onder en boven de qv-lijn liggen. De tijd gedurende

welke deze lijn onderschreden mag worden is afhankelijk van

de voorgeschiedenis. Een beter resultaat (zie ook c) zal

daarom bereikt worden als men niet de momentane maar de

gemiddelde spanning en stroom meet en nagaat of bij die

gemiddelde waarde van de stroom de gemiddelde spanning onder

of boven de qv-lijn ligt. Er moet dan gemiddeld worden

over een peri ode die van dezelfde orde van grootte is als de

grootste tijdconstante namelijk die van de

concentratieoverspanning (enkele minuten). Deze methode heft

de bezwaren van methode cop.

f Ladingsmeting.

Men kan de werkelijk ontnomen lading bepalen door middel

van een stroom-tijdintegratie. De tijd echter waarover in

een autonoom wind/dieselsysteem gelntegreerd moet worden is

zo lang dat een Kleine onontkoombare meetfout in een grote
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afwijkinl:;) van de gemeten ontladingsgraad z.il1 resulteren (bij

een elektrische auto levert deze methode weI goede

resultaten op, omdat regelmatig een volledig geladen

toestand op zal treden; men dient dan weI rekening te houden

met de verschillende faktoren die van invloed zijn op de

capaciteit zoals de temperatuur, zelfontlading en ouderdom).

Indien de klemspanning in de buurt van de gasspanning komt

zal de laadfaktor afnemen ten gevolge van de gasontwikkeling,

d.w.z. de hoeveelheid lading die opgeslagen wordt t.o.v. de

lading die getransporteerd wordt naar een accuklem neemt af.

Hierdoor zal nog een fout in het ladingsmeetsysteem

gelntroduceerd worden.

Conclusies.

De meetmethode volgens e.3 (gecombineerde meting van de

gemiddelde spanning en stroom) zal de beste resultaten

opleveren bij ontladen. Voor het laden kan men het beste

methode c (meting van de klemspanning) toepassen. Voor de

tijd waarover de spanning en de stroom gemiddeld worden kan

men om praktische redenen voor het laden en ontladen

dezelfde waarde nemen. Voor het laden bedraagt deze tijd

maximaal 5 minuten omdat de gasspanning maximaal 5 minuten

Qverschreden mag worden. Voor het ontladen is deze waarde

ook geschikt omdat de grootste tijdconstante enkele minuten

bedraagt.
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bt.to LIJST VAN 6EBRUIKTE SYMBQLEN EN INDICES.

b1.tO.t Symbolen.

symbool eenheid betekenis

c mol/dm3 concentratie

C F capaciteit

;q wordt ook weI ontladings-

lading waarbij q = Q/K N =

c

c

E

e

I

i

k

L.··
p,

L

n

Q

q

v

A

A

Ah

Ah

H

Ah

genormeerde capaciteit

constante

rustspanning U(I=O) na een zodanig

rustperiode dat de spanning constant is

genormeerde rustspanning u(i=O) na een

zodanig rustperiode dat de spanning

constant is waarbij e = E/UN met

UN = 2 V

stroom

genormeerde stroom waarbi j i = I. TN II<N

met TN = 1 uur en .<N de capaci tei t

bij een 5-urige ontlading (bijv.: Is = O~2)

amplitude van de wisselstroom

constante

capaciteit van de accu

capaciteit van de accu bij een 5-urige

ontlading

i ndu~~ti vi tei t

faktor van Peukert

1 adi ng

genormeerde
t

l/I<N J I.d,-

o
graad genoemd
bereikbare ontladingsgraad

veilige ontladingsgraad
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R

r

r·....

weerstand

genormeerde weerstand waarbij r = R/R N

met RN = UN TN/kN
wisselstroomweerstand

T~t

W

w

z

'I.

s~h

s~h

h

V

V

V

Wh

s~h

lis

tijd

absolute temperatuur

rusttijd waarbij I = 0

nominale tijd: TN = 1 uur

spanning

nominale celspanning: UN = 2 V

genormeerde spanning waarbij u = U/UN

met UN = 2 V

amplitude van de wisselspanning

energie

genormeerde energie waarbij w = W/WN

met WN = UN.k N, UN = 2 V

en KN de capaciteit bij een 5-urige

ontlading

impedantie

doortreedfaktor

faktor

verschil

rendement

temperatuur

dichtheid van de elektrolyt

tijdconstante of tijd

fasehoek

hoeksnelheid
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index

A

B

C

D

E

betekenis

begin

rust, na een lange rustperiode

condensator

doortreed

einde, bereikbaar, ontladen

G gemiddeld, bij gasontwikkeling

i inwendig

K koncentratie

L laden

MAX maximaal

MIN minimaal

o beginvoorwaarde (bijv. q = 0; i = 0; u = 0; t = 0)

N nominale waarde

S einde van de ontlading

T temperatuur

U overspanning

V veilig

W energie

z cyclus

bij een wisselstroom gemeten

5;2;1;~ ontlaadtijd in uren
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In deze bijlage wordt nader ingegaan op het elektrische gedrag

van de lood-accu tijdens het laden. De bron voor deze

informatie is een typenoverzicht van Varta accu·s.
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g.t Ladespannungen und Ladestrome
Die Spannung belm Laden ist abhanglg von der
Hohe des Ladestromes und vom errelchten Lade
zustand. Ais Ladczusland wlrd hlerbel das Verhalt
nis der hineingeladenen zur vorher entnommenen
Strommenge bezelchnet.
In Abb. 8 und 9 1st die Ladespannung abhangig vom
Ladestrom fur verschiedene Ladezustande p wieder
gegeben Die Kennlimen gelten bei 20c:. C Saure
temperatur und nach Entnahme von ca. 60 bis 100'1.
der Nennkapazitat. Bei hoheren Temperaturen lie
gen die Kennlinien flacher, bei medrigeren Tempe
raturen steiler.

Der Kennlinienverlauf nach Uberschreiten der Ga
sungsspannung ist in gewissem Umfang auBerdem
abhangig vom Lebensalter der Batterie. Bei alten
Batterien kann die LadeschluBspannung bis 0,2 VI
Zelle niedriger liegen als bei neuen Batterien.
Die Kennlinien zeigen, daB der Volladezustand auch
ncch mit niedngen Stromstarken und Ladespannun
gen errelcht werden kann Die unterste Spannungs
arenza. mit der em Volladcn moglich 1St. betragt 2,20
bls 2,25 V/Zetle Dlcses 1St ~Jlelchzeitig die erforder
Itche Spannung fur Erhaltungsladen (Abschnitt 9.3).
Fur das Volladen mit dl€ser Spannung ist etwa eine
Duuer von 2 bls 4 Tagen erford<:lrhch.
1m erster, Tell der Ladung bls zum Errelchen der
Gasungsspannung .- 2.4 V/Zelle - wlrd praktlsch
der gesamte Ladestrom zum Umwandeln dar aktlven
Masse ausgenutzt. Der Ladestrom 1St hlerbei mcht
begrenzt.
Bei Uberschrelten der Gasungsspannung setzt leb
hafte Gasentwicklung, verbunden mit starkem Tem
peraturanstleg. em. Em Teil des Stromes wird hier
bel zum Zersetzen des im Elektrolyt enthaltenen
Wassers verbraucht.
Ubermaf3lge Gasentwicklung wirkt sich ungunstig
auf die Lebensdaucr der Platten aus. Aus dlesem
Grunde darf der Ladestrom oberhalb der Gasungs
!>pannung bestlmmte Werte mcht uberschreiten.
die In Tabelle 2 fur Je 100 Ah NennkapazlHIt

K IO angegeben smd. Zelle a) der Tabelle
gilt fur konstanten Strom. Zeile b) fur abfallenden
Strcm ab Gasung. Bei dlesen Stromen muB nor
malerwelse die Ladung nach Erreichen des Vollade
zuslandes abgeschaltet werden Nur bei sehr klei
nen Stromstarken gemaB Zelle c) ist ein Weiter
ICiden bl5 zu 2 Tugen zulassig. Werden die Lade
gerate so ausgelegt, dur~ die Gasungsspannuna
nlcht uberschntten wlrd. so fallt der Ladestrom
,m allgememen von selbst unter die m Zeile c) ge
nannten Werte.

In die Ladekennlmien smd die zulasslgen Lads
strome ab Gasung als Grenzkennlmlen em
getragen Am wlchtlgslen 1St die Grenzkennllme 1

,
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Slromvertauf ab Gasung Gro OPZS
GI'Q-
Kleinbatt

a) konstant bzw m Mittel A ll.5 5 ll.5

b) abfallend von A 12 7 12
auf A 6 3,5 6

c) am SchluBblSzu

max. 2 Tagen A 3 2 3

Bet al und b) mu6 de< Ladealrom nach e"e""'lem Vo_ullland
abge__ werden. de IOnS! doe B.- Schaden _.

konstanter Gasungsspannung von 2,4 b,w.
2,45 VtZelle. Ihr Schmttpunkt mit der extrapolierten
Linie p = 0"10 ergibt den hbchstzulassigen Lade
~trom, welcher bei Beginn des Ladens auftreten
darf. Er hat be; Gro-Zellen mittlerer GroBe etwa den
Wert von 100 A und bel OPzS-Zelien von etwa 75 A
je 100 Ah Nennkapazitat K,a der Batterie. Bei gro
Beren Zellen ist er etwas niedriger.

~ulissige Ladestrome von Zellen K,a = 100 Ah

nac:h Oberachreiten der Gasungsspannung
(Rlchtwerle nech VDE. 051Q11l.61l

9.3 Erhaltungsladen
Satterien, die betriebsmaBig in Bereitschaft stehen
und nur im Notfall beansprucht werden, werden stan
dig mit einem geringen Strom von 40 bis 100 mA
je 100 Ah Nennkapazitat geladen; er wird so ein
gesteilt. dal} die Zellenspannung 2.20 ... 2,25 V/Zelle

Abil. 11
Laded_ cIer OPaS-ZeI...

Abt.. 10 unci 11: Ladedauer cIer Zellenbausrten ablllngill WIllI Nenn
.lrom de. Ladegeralee bel "ereenledenen Lad_dloclen. KAllUll.It
",. =100 All. Vorher1lle Entladung llO"#o "on ,,-.
laden nach,
Kur~e 1, /·Kennhnoa. IIolladunll
Kur~e 2. /o/-Kennhnoe. Voll8dunll
Ku",e 3: W-Kannhnoe. VolladunQ
Kur~e 4 WoW-Kannhnle. VolI"du"ll
Kur~e 5 /U/.·Kannlin.e. Volladung
Ku",e 6 IU·Kennhn.e. Ladunc; ble 100". der Enlnahme.
keone Volladung
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Tallelle 2

9.2 Volladen
Zum Erreichen des Volladezustandes ist die ent
nommene Strommenge in Ah zuzuglich eines An
teiles fur die am Ende durch Gasung auftretenden
Stromverluste wieder einzuladen. Der Ladefaktor
- Verhaltnis der hineinzuladenden zur entnomme
nen Strommenge - betragt ca. 1,10 bei Zellen mit
positiven GroBoberflachenplatten und ca. 1,20 bei
Panzerplattenzellen. Die Batterie ist vollgeladen.
wenn nach Uberschreiten der Gasungsspannung
Sauredichte und Spannung ihren Beharrungszustand
erreicht haben und wahrend zwei Stunden nicht mehr
ansteigen. Vorher ergibt die Sauredichte keinen
MaBstab fur den Ladezustand, weil erst infolge der
Gasentwicklung ein wirksames Mischen der aus den
Platten austretenden starken Saure mit der schwa
chen Saure uber und zwischen den Platten emtritt.
Wird die Gasungsspannung nicht uberschntten
(Konstantspannungsladen), so ergibt die Saure
messung vielfach keine bzw. erst nach sehr langer
Zeit (Ausgleichsladen) zuverlassige Werte. Auch
bel niedriger Sauretemperatur erfolgt das Durch
mischen langsamer.
1st der LadeschluBstrom groBer als In der Tabelle 2,
Zeile c, angegeben, so muB der Ladestrom nach Er
reichen des Volladezustandes abgeschaltet werden.
HierWr kann der bei Fahrzeugbatterien gebrauch
liche selbsttatige Ladeschalter System Pbhler Ver
wendung finden, der in unserer Typenliste ZV-WA
12503 naher beschrieben ist.
Die Ladedauer ist abhangig von der vorher entnom
menen Strommenge, der GroBe des Ladegerates
und der Art der Lademethode, die durch die Kenn
linien der Ladegerate festgelegt ist. In den Abbil
dungen 10 und 11 ist die Ladedauer fur die ver
schiedenen in Abschnitt 9.5 behandelten Lade
methoden als Funktlon des Ladestromes wieder
gegeben.

12
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VAITA 213164/90 I
Abb. 13

c) Laden nach Wa-Kennlinie
Der Strom fallt hierbei mit zunehmendem Ful1ungs
grad abo Das Abschalten erfolgt nach Volladung
automatisch (Wa) oder von Hand (W).
Stromstarke ab Gasung gemaB Tabelle 2, Zeile b).
Nennstromstarke des Ladegerates etwa doppelt so
groB wie die Stromstarke bei Beginn der Gasung.

b) Laden nach loill-Kenniinie
Hierbei wird bis Gasung mit erh6htem Strom
gegenuber Absatz 8) geladen, um die Ladezeit ab
zuklirzen. Abschalten nach Volladung von Hand (lof)
oder automatisch (lola).

Stromstarke im ersten Ladeabschnitt nicht greBer
wahlen als in den Typentabellen angegeben ist, weil
Gasungsspannung sonst zu schnell erreicht wird.
Stromstarke im zweiten Abschnitt wie unter a).
Laden nach lola-Kennlinie ist fOr Parallelbetrieb
nicht geeignet.

ii..
~•>

Ledeverteuf
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I I
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VAITA 21316419, I
Abb.14

W-Kennlinien sind auch bei Dauerladen (Abschnitt
9.6) anwendbar, wenn die parallelgeschalteten Ver
braucher eine konstante Grundbelastung haben. Da
bei mussen die Kennlinien jedoch so liegen, daB die
obere zulassige Spannungsgrenze der Verbraucher
nicht uberschritten wird. Bei wechselnder Grund
belastung sind Kennlinien nach e) anzuwenden.

d) Laden nach WoWtI-Kennlinie
Es wird mit erhOhtem Anfangsstrom geladen und
nach Erreichen der Gasungsspannung auf einen
niedrigeren Wert umgeschaltet. Dadurch kann die
Ladedauer gegenuber c) abgekurzt werden.
WoW-Kennlinien kennen auch bei wechselndem
Stark- und Dauerladen (Abschnitt 9.6) angewendet
werden, wenn die Grundbelastung der Verbraucher
wie bei c) konstant ist. Hierbei kann auf der Stark
ladestufe (1. W-Zweig) auch die Gasungsspannung
uberschritten werden, wenn die ab Gasung zulassi
gen Stromstarken eingehalten werden.

Lildeverleuf
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9.S Kennlinien der Ladegerate und Ladearten
Der Verlauf von Spannung und Stromsterke baim
Laden abhengig von der Zeit und damit die Lade
dauer wlrd entscheidend durch die Kennlinien der
Ladegerate bestimmt. Sie mussen den Anforderun
gen des Betriebes besonders hinsichtlich Lade
dauer und bei Parallelbetrieb (Putferbetrieb und
Dauerladen) hinsichtlich der zulessigen Spannungs
grenzen der Verbraucher angepaBt sein.
In dem Normblatt DIN 41172 sind fur die Kennlinien
von Ladegeraten und damit fur die verschiedenen
Lademethoden und au13erdem fur die Umschalt· und
Abschaltvorgenge Kurzzeichen festgelegt. Hierfur
werden folgende Buchstaben verwendet:
U = Konstantspannungskennlinie,
I = Konstantstromkennlinie,
W = geneigte Kennlinie,
o =automatische Kennlinienumschaltung,
a = automatisches Abschalten nach Volladen.
Nachstehend sind gebrauchliche Kennlinien und ihre
Anwendung beim Volladen und bei Paral1elbetrieb
beschrieben. Sie gelten fur Gleichrichterladegerete,
kennen aber sinngemal3 auch bei Ladegeneratoren
Anwendung finden.

a) Laden nach la-Kennlinie
Der Strom wird konstant gehalten und am SchiuB
automatisch (la) oder von Hand (I) abgeschaltet.
Diese Methode kommt praktisch nur fur Kleinakku
mulatoren bei ausreichend vorhandener Ladezeit
oder geringer Beanspruchung in Frage. Strom
starken gema13 Tabelle 2, Zeile a).

Laden nach la-Kennlinie ist fur Parallelbetrieb
nicht geeignet.

9.4 Dauerladen
Beim Dauerladen ist der Verbraucher stendig an
ein Dauerladegeriit mit parallelgeschalteter Puffer
batterie angeschlossen. Die Batterie dient zur Uber
nahme der Belastungsspitzen, zum Glatten des vom
Gleichrichter gelieferten welligen Gleichstromes und
als Notreserve. Damit die Batterie immer wieder
ihren vollen Ladezustand erhalt und nicht sulfatiert,
mu13 das Ladegeret je nach den Betriebsverhalt

nissen bei mittlerer Belastung auf 2,25 ... 2,35 VI
Zelle eingestellt werden. Der endgultige Wert ergibt
sich durch Kontrolle der Seuredlchtc. die immer wie
der ihren Soliwert erreichen mull

betragt, wobei die Sauredlchte nlC:ht abslnken soli.
Hierdurch werden die Kapazitatsverluste infolge
der in Abschnitt 2 erwehnten Selbstentladung auf
gehoben, und die Batterie wird in vollgeladenem Zu
stand gehalten.•

Kennlinie Lildeverleuf Kennhnie Ledeverleuf

U U,I

"Db. 12
I

•;
,.Jj

:1,I..
13

IVAITA 21)164,IOd

Al;b. IS

U U,l

(~._--------

I o~-----I - ------I: I 1----
I I

I

[

(OJ . __

I ---------..1.------------L..- ......._

VAITA 213164191



b2.5

Abb.17

schnitt mit konstanter Spannung von 2,4 V/Zelie bel
abfallendem Strom und im dritten Abschnitt mit kon
stantem Strom gemaB Tabelle 2, Zeile a) geladen
Nach der Volladung erfolgt automatisches Ab
schalten. IUI(a)-Kennhnlen smd fur Parallelbetlleh
nicht geelgnet.

e) Laden nadlIU-Kennlinie bzw. U-Kennlinie
Bei dieser Lademethode wird zunachst die Strom
starke bei ansteigender Batteriespannung konstant
gehalten. bis die Spannung von 2,4 bis 2,45 V/Zelie
erreicht ist. Von da ab wird diese Spannung konstant
gehalten und demzufolge mit abfallendem Strom ge
laden. Der Strom am SchiuB der Ladung klingt hler
bei auf Werte ab, die unter den Werten nach Ta
belle 2, Zeile c) Iiegen, so daB ein besonderes Ab
scha(ten bis zu 2 Tagen nicht erforderlich ist. Der
Volladezustand wird erst nach langerer Zeit erreicht.
Wlrd eine einzelne vall entladene Battene von
100 Ah an ein derartiges Gerat mit 40 bis 50 A Nenn
strom angeschlossen, so sind bereits nach 1 bis
2 Stunden ca. 90"10 der Kapazltat wieder hinein
geladen (schnelle Teiliadung). I

I

!

~

9.6 Parallelbetrieb mit fester Zellenzahl
Belm Parallelbetrieb mit fester Zellenzahl ist der
Verbraucher gleichzeitig an die Batterie und ein
Stromversorgungsgerat angeschlossen. Hierbei
treten am Verbraucher Spannungsunterschiedc ent
sprechend der graBten Ladespannung und der
niedrigsten Entladespannung auf. Die Entlade
spannung hangt von dem Entladestrom bei Netz
ausfall, dessen Dauer und der BatteriegraBe ab;
sie darf die untere zulassige Verbraucherspannung
nicht unterschreiten. Die graBte Ladespannung rich
tet slch vor allem nach der Dauer und Haufigkeit der
Entladung; sie ist durch die obere zulassige Ver
braucherspannung begrenzt. MuB diese uberschrit
ten werden, weil die Batterie sonst zu wenig Ladung
erhalt, so mussen bei Uberspannung Gegenzellen
oder Widerstande (Abschnitt 10.1) zwischen Batte
rie und Verbraucher geschaltet werden, um die
Verbrauchcrspannung zu begrenzen.
Werden Jedoch die Verbraucher wahrend bestimm
ter Betriebszeiten abgeschaltet, dann kann wahrend
dieser Zeit mit erhohter Spannung gefahren werden,
wahrend bei Parallelbetrieb die fur die Verbraucher
zulassige Spannung nicht uberschritt~nwerden d:lrf.
Bei Bereltschaftsparallelbetrieb wird das Gerat so
graB bemessen, daB es den gesamten Verbraucher
strom Iiefert und aul3erdem notigenfalls noch die
Batterie aufladt und im geladenen Zustand halt.
Man wahlt hierfur melstens Gleichrichter mit lU
Kennlinie (Abschnltt 9.5), Konstantspannung 2,20 bis
2,25 V/Zelle. Be. Ausfall des Gerates spnngt die
Batterie unterbrechungslos ein. Bei Wiederkehr dell
Netzes wird sie wieder aufgeladen. Dabei kann die
Konstantspannung vorubergehend erhoht werden,
damlt die Batterie moglichst schnell wieder einen
ausreichenden Ladezustand erreicht. Auch geregelte
oder geeignet ausgelegte Generatoren sind fur
diese Betriebsweise geeignet.

Bei Putferbetrieb ist das Stromversorgungsgerat
nicht so graB bemessen, daB es die Spitzenbelastung
der Verbraucher zu liefern vermag. Die Mehr
belastung ubernimmt in dlesem Faile die Batterie.
Sie wird bei geringer Verbraucherlast automatisch
wieder aufgeladen und anschlieBend in geladenem
Zustand gehalten. Dabei muB die Konstant·
spannung des Gerates, wenn beim Puffern immer
wieder der volle Ladezustand erreicht werden
5011, hoher lIegen als beim Bereitschaftsparallel
betric::b. Je nach der Art der Batteriebeanspruchung
muB sle 1m Mittel 2.25 ... 2,35 V/Zelie betragen. Sie
darf bel starkerer Stromentnahme auf 2.0 V/Zelie
abslnken. muB aber bei geringer oderfehlender Be
lastung aut 2,25 ... 2,35 V/Zelle ansteigen. Kurz·
zettiger Anstleg auf 2,40 V/Zelie ist statthaft.

Vielfach ist bei Pufferbetrieb eine konstante Grund
belastung vorhanden, und es treten kurzzeitig Be
iastungsspitzen auf, die von der Batterie gedeckt
werden. Solche Betriebsverhiiltnisse findet man
z. B. bei Uhren- und Signalanlagen. Dabei spricht
man von Dauerladen. Hierfur eignen slch bedingt
Stromversorgungsgerate mit W-Kennlinie (fur
Dauerladen) oder WoW-Kennlinie (fur wechselndss
Slark- und Dauerladen) Damlt die Batterie hierbei

Ladeverlauf

Ladcverlauf
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Abb. II

1st die Nennstromstarke des Ladegerates so graB
bemessen, daB sofort bei Einschalten die Spannung
2,4 V/Zelle betragt. so ergibt sich ein Laden nach
U-Kennhnie. da der konstante I-Zweig entfallt.
IU-Kennhnien elgnen sich gegenuber anderen Kp.nn·
hnien auch zum Parollelladen mehrerer Batterien
glelcher Zellenzahl.
In groBem Umfang finden IU-Kennhnien auch bei
Parallelbetrieb (Pufferbetrieb, Dauerladen) Anwen
dung. Die Konstantspannung wird dabei so graB ge
wahlt, daB sie bei Bereitschaftsparallelbetrieb der
Erhaltungsladespannung und beim Dauerladen
der Dauerladespannung entspricht (Abschnitt 9.3
und 9.4). Die Batterie wird auf diese Weise in voll
geladenem Zustand gehalten und steht bei Ausfall
des Stromlieferungsgerates mit der vollen Kapazitat
als Reserve zur Verfugung. Wird bei diesem Betrieb
die Verbraucherlast groBer, als das Stromversor
gungsgerat zu liefern vermag, so ubernimmt die
Batterie automatisch die Mehrleistung.

f) Laden nach ILlIa-Kennlinie

Diese Lademethode ergibt die kurzestmaglichen
Volladezelten bei gegebenem Geratenennstrom
(Abb. 10 und 11). 1m ersten Abschmtt wird mit kon~
stanter Stromstarke bis 2,4 V/Zelle. im zwelten Ab-

Kennhn,.
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der Grundl>elastung groBer als der zum Laden er
forderliche Strom (siehe Beispiel zu Abbildung 19).
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Immer wieder den lIollen ladezustand errelcht, mull
d.e Dauerlade-Kennlinie je nach Art der Banerie
beanspruchung auf eine Spannung lion 2,25 ...
2,35 V je Zelle bei Grundbelastung eingestellt wer
den. Die Einstellung muB genau erfolgen, sonst ist
der Stromhaushalt der Batterie gestort. Dies tritt
schon bei geringen Anderungen der Spannung des
Speisenetzes oder bei Schwankungen der Grund
belastung auf und ist ein groBer Nachteil gegenuber
Stromllersorgungsgeraten mit IU-Kennlinie.

Bei Geraten mit WoW-Kennlmie wird nach Wieder
kehr des Netzes zunachst mit einem Starkladestrom
geladen. bis die obere fur die parallelgeschalteten
Verbraucher noch zulasslge Spannung erreicht ist,
bei der dann auf Dauerladen umgeschaltet wlrd.
Zum Zeltpunkt des Umschaltens soli die Batterie
moglichst weit aufgeladen sein. Dies hangt lion der
Hohe der Umschaltspannung und dem hierbei flie
Benden Starkladestrom abo Das restliche Volladen
erfolgt dann auf der Dauerladestufe. Eine ubliche
obere Spannungsgrenze ist 2.35 V/Zelle. entspre
chend einer maximalen Banerie- und Verbraucher
spannung lion 125 V bei 53 Zellen; Nennspannung
der Anlage 110 V. Bei dieser Umschaltspannung soli
der Starkladestrom zWIschen 0,04 . K•• und 0,06 . K••
Iiegen; dabei hat die Batterie unter Berucksichtigung
geringer Verluste etwa 100 bis 95010 der lIorher ent
nommenen Strommenge wieder aufgenommen
(siehe Abb. 8 und 9).

Der Nennstrom des PuHergerates mit WoW-Kenn
linie wird durch diese Forderungen sowie durch die
Hohe der Grundbelastung und die Art der Kenn
Iinie bestlmmt. Meistens werden Kennlinien gewahlt.
bei denen der Nennstrom I~ (gultig bei 2.0 V/Zelle)
auf 0.7 . Is bel 2,35 V/Zelle abfallt. Bei gegebener
Grundbelastung Il; und Batteriekapazitat K,. ist h
linear abhangig 110m Verhaltnis K,all,. und laBt sich
mit Hilfe der unteren Kurvenschar lion Abbildung 18
errechnen (siehe Beispiel zu AbbHdung 18). Es er
glbt sich fur 1\ ein kleiner Toleranzbereich entspre·
chend der Hohe des Starkladestromes bei 2.35 VI
Zelle (0.04 ' K.. bis 0,06 . K,a). Auch die Starklade
dauer nach Entnahme einer bestimmten Strommenge
ist lion dem Verhaltnis K.all" und der Wahl des
Starkladestromes bel 2,35 V/Zelle abhanglg und
kann aus der oberen Kurvenschar entnommen wer
den.

Puffergerate mit IU-Kennlinre haben gegenrJber
Puffergeraten mit WoW·Kennlinre den Vorteil, daB

sie auch bei lIeranderlicher Grundbelastung anwend
bar sind und nicht oder nur wenig durch Spannungs
schwankungen des Netzes beeinfluBt werden. Die
Ladedauer ist durch entsprechende Bemessung der
Nennstromstarl;e wahlbar. Ein Umschalten lion
Stark- auf Dauerladen entfcUit bel IU-GenHen, so
fern nicht nadl Wiederkehr des Netzes lIon,iber
gehend mit erhbhter Spannung lion z. B. 2,35 VlZeile
ge!aden wird (lUoU-Kennlinre). Fur belde Faile kann
die Hohe des zum Laden erforderlichen Nennlade
stromes, der zunachst bis 2,25 oder 2,35 V/Zelle
konstant gehalten wird und dann bei diE:~en Span
nungen abfallt. aus Abbildung 19 entnommen wer
den. Der Nennstrom des Gerates ,st um den Betrag

•

•
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Bijlage 3.

In deze bijlage zijn enkele ontladingsdiagrammen opgenomen

van diverse typen S~nnak accu·s. De accu die bij dit

onderzoek toegepast wordt is het type 6 WRS 21.
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BijIage 4.

b4. Berekening van de grondharmonische component van het stoorsignaal

ten gevolge van de commutatie.

Met behulp van de vergeIijkingen (4.9), (4.10) en (4.11) uit hoofdstuk 4

kan men de grondharmonische component bepalen van het stoorsignaal dat

op de spanning u-
RS

gesuperponeerd wordt. De berekening verloopt als voIgt:

a-2rr/3+~ a-2rr/j+rr+~

a
1
/(/3.n) = l/rr f ~sin(wt+2rr/3)coswtdwt + l/rr f ~sin(wt+2rr/3)coswtdwt +

a-2rr/3 a-2rr/3+rr

a-rr/3+~ a-rr/3+rr+~

l/rr f ~sin(wt-2rr/3)coswtdwt + l/rr f ~sin(wt-2rr/3)coswtdwt +

l/rr

a-rr/3

a+~

f -sinwtcoswtdwt + l/rr

a

a-rr/3+rr

a+rr+~

f -sinwtcoswtdwt =

a+rr

a-2rr/3+~

l/rr f sin(wt+2rr/3)coswtdwt + l/rr

a-rr/3+~

J sin(wt-2rr/3)coswtdwt +

a-2rr/3

a+~

I a-rr/3 II

-2/rr f sinwtcoswtdwt

a III

a-2rr/3+~

I l/rr f ~sin(2wt+2rr/3)

a-2rr/3

a-2rr/3+~

+ ~sin2rr/3dwt = 1/rr[-~cos(2wt+2rr/3) + ~sin2rr/3.wtJ=

a-2rr/3

1/rr(-~cos(2a-2rr/3+2~) + ~cos(2a-2rr/3) + ~~sin2rr/3)

a-rr/3+~ a-rr/3+~

II l/rr f sin(wt-2rr/3)coswtdwt = l/rr f ~sin(2wt-2rr/3) - ~sin2rr/3dwt =

a-rr/3 a-rr/3

a-rr/3+~

1/rr[-~cos(2wt-2rr/3 - ~sin2rr/3.wt ] 1/rr(-~cos(2a- 4rr/3+2~) +

a-rr/3
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~cos(2a-4TI/3) - ~~sin2TI/3)

III -2/TI

a+~

J sinwtcoswtdwt = -l/TI

a+~

J sin2wtdwt = 1/2TI[cos2wt

a

a+~

] =

1/2TIcos(2a+2~) - 1/2TIcos2a =(-~cos(2a+2~) + 3/4cos(2a+2~) + ~cos2a - 3/4cos2a)/n

Qmdat cosx + cos(x+2rr/3) +cos(x+4rr/3) = 0 kan men eenvoudig inzien dat voor

I + II + III geldt:

a
1
/(/3u) = 1/rr.l3/4cos(2a+2~) - 3/4cos2a) = 3/(4TI) (-2sin(2a+~)sin~) =

-3/(2rr)sin(2a+~)sin~

a-2TI/3+~

b
1
/(/3.G) = l/rr J sin(wt+2rr/3)sinwtdwt +

a-2rr/3 I

a+~

-2/TI J sinwtsinwtdwt

a III

a-TI/3+~

l/rr J sin(wt-2rr/3)sinwtdwt +

a-rr/3 II

a-2rr/3+~ a-2rr/3+~

I l/rr J sin(wt+2rr/3)sinwtdwt = -1/(2rr) J cos (2wt+2rr/3) - cos2rr/3dwt =
a-2rr/3 a-2rr/3

a-2rr/3+~

-1/(2rr)[~sin(2wt+2rr/3) - cos2rr/3.wt ]

a-2rr/3

= -1/(4rr) (sin(2a-2rr/3+2~) +

1/rrII

-sin(2a-2rr/3 ) - 2~cos2TI/3)

a-TI/3+~

J sin(wt-2rr/3)sinwtdwt =

a-rr/3

a-rr/3+~

-1/ (2rr) J
a-TI/3

a-rr/3+~

cos (2wt-2rr/3) -cos2TI/3.wtdwt =

-1/(4rr)[sin(2wt-2rr/3) - 2wt.cos2rr/3

-sin (2a-4rr/3) - 2~cos2rr/3)

]

a-rr/3

-1/(4rr) (sin(2a+2~-4rr/3) +
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III -2/rr

a+j.l

f sinwtsinwtdwt

a

i/rr

a+j.l

f cos2wt - idwt =

a

1/rr[J,sin2wt -wt

a+j.l

] = 1/(2rr) (sin (2a+2j.l) - sin2a - 2j.l) = -1/(4rr) (sin (2a+2j.l) +

a

-3sin(2a+2j.l) + 3sin2a - sin2a)

Voor I + II + III geldt vervolgens:

b
i
/(f3.u) = -1/(4rr) (6j.l + 3sin2a - 3sin2a+2j.l) = -3/(2rr).j.l + 3/(4rr) (sin2a+2j.l +

-sin2a) = 3/(2rr) (-j.l + sinj.lcos(2a+j.l»

Resume

-f3.30/(2rr)sin(2a+j.l)sinj.l en b
i

= -f3.30/(2rr) (j.l-sinj.lcos(2a+j.l»
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Vervolg bijlage 4.

In hoofdstuk 3 van CL19J wordt de grondharmonische component

van een fasestroom afgeleid. Er wordt hierbij uitgegaan van

de volgende spanningsbronconfiguratie (zie fig b4.1);

Fig. b4.1

Het basiscircuit volgens CL19J met

Lla = GcoscJt

LIb = Gcos (c..>.t-2T1' /3)

Uc = ucos(<Jt-4T1'/3)

Voer u;b geldt hier u~b = ua - u
b

=
~3.asin(wt+2T1'/3) = ~3.Qcos(~t+TI'/6)

Opm.: Deze u~b ijlt 120 0 voor op u~S' zoals die

hierbeven gedefinieeerd is.

Veor de grondharmonische component i a1

fasestreom i a is in [L19J afgeleid:

i a1 «(,)t) = >:,cost.)t + yfsinQt.

van de



-.• =
Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der Elektrotechniek
Vakgroep Eleklromechanica en Vermogenseleklronlca

biz. b4. 5
rapport nr. EMV 85-01

Voor de grondharmonische component i~ van de

fasestroom i b kan men eenvoudig afleiden (deze

stroom heeft namenlijk precies dezelfde vorm als i a ,

maar is over 120 0 verschoven):

i b1 = >:1 cos (c.Jt-2lT/3) + Y1sin(c..>t-2lT/3) waarbij

>:1 en Y1 overeenkomen met a 1 resp. b1. van

[L19J (en dus niet met a1 en b1 van deze bijlage).

Voor de grondharmoni sche component Llab1 van uab .

(zie fig. b4.1> geldt dan:

Llab1 = - Lcdia1 Idt + u~b + Lc.di
b1

Idt =
4J~ {x1.sinc.Jt - Y1 coswt - >:1 sin «(..)t-2lT/3) +

~sin(Qt-2lT/3)} + ~3.Gsin(Qt+2lT/3) =
C61Lc-{)<1sin(,,)t - >:1 sin (wt-2lT/3) + - y1,COSlJt +

Y1cos (c.>.t-2lT/3)} + ~3. Gsin (Co)t+2lT/3) =
QLc·{2x1.cos(~t-lT/3)sin(lT/3) + 2~ sin(Qt-lT/3)sin(lT/3)} +

~3.asin(~t+2lT/3) =
~LcX143.cos(~t-lT/3) + ~~Lc~3.sin(c..>t-lT/3) + ~3.asin(~t+2lT/3) =
-QLcx1 cos«(,,)t+2lT/3) - ~Lcy.~3.sin(Qt+2lT/3) + ~3.Gsin(Qt+2lT/3)

waarbij wLc x1 = 3a/(2lT){sin~sin(2a+~)} = -a1
en QLc~. = ~3.3a/(2lT){~-sinVcos(2a+~)} = -b1 •

De grondharmonische co~ponent van de klemspanning uab die

op deze manier bepaald is (door superpositie van de spanning

over Lc ten gevolge van de grondharmonische component

van de stroom van een stroombron op de spanning u'ab ),

is dezelfde als de grondharmonische component van de

spanning die ontstond door superpositie van het

stoorsignaal op LI~5 afgezien van een fasedraaiing van

120 0 omdat voor beide methoden een ander basissysteem

gebrui kt is.
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8iilage 5.

In deze bijlage zijn enkele afbeeldingen opgenomen waarin het

door de generator van de windturbine opgenomen mechanische

vermogen weergegeven wordt en waarin het door de windturbine

afgegeven mechanische vermogen weergegeven wordt. Omdat het

door de windturbine geleverde vermogen gelijk is aan het door

de generator opgenomen vermogen, kan men hieruit een indruk

krijgen wat de invloed is van de spanning van de

gelijkstroomtussentrap op het werkgebied van de combinatie

windturbine-generator. Tevens is aan deze bijlage het

programma toegevoegd waarmee deze berekeningen op een IBM

personal computer uitgevoerd werden.
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Fig. b5.1.

Het door de synchrone machine opgenomen mechanische vermogen

Pmech al s fLlnkti evan het toerental n, i nd i en deze vi a

een gelijkrichter is aangesloten op een gelijkspanningsbron

met spanning U met U als parameter (de bekrachtigingsstroom
bedraagt 1 A).
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Het door de windturbine afgegeven mechanische vermogen

F~ind al s funktie van het toerental n van een Lagerweij

windturbine als de bladverstelling voor de beveiliging aIleen

een funktie is van het toerental en voor n = 70 omw/min in

werking treedt, met de windsnelheid vwind als parameter.

De windsnelheid bedraagt: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 m/s.
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De "projectie" van fig. b5.1 op fig. b5.2.
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De berekeningen voor de bovenstaande figuren zijn uitgevoerd

met het hieronder vermelde programma.

10 REM lee. dat. in
30 PRINT ""'RrllloglPnstoRrRnbRrekRning ",oor de LRroy-SClfller gRner.tor, 30kVA".PRINT
40 BEEF AAN HOE DE UITVOER MOET GESCHIEDEN
~ INPUT "",oor printen t.ype 'I' en "'oor tRkenRn type '2' ", Tl.PRINT
~S IF Tl-l BOTO 70
60 IF TI-2 THEN PRINT "..,oor tekenen v.n raster t:ype "1'"
62 IF TI-2 THEN PRINT ....Is alleRn .SSRn met sch••l",erdR1ing getekend meeten word
en type'2'"
64 IF Tl=2 THEN INPUT "..,oor tekenen in .en best ••nd pl.atjetyp. '3' ",T2aPRINT
70 REM systeIP~ege..,ens

80 PRINT "..,oor bRrekenRn ",.n ••..,ermogRn type 'I'"
82 PRINT"",oor berekenen ",.n elektrisch ",ermogen type '2'·
84 INPUT "",oor bRrRkenRn ",.n luchtspleRt",.rmogRn tYPR ";S' ";K.PRINT
90 INPUT "de gelijksp.nning - .. IUBIUB-UB-~O

93 INPUT "de bekrachtigingsstroom - ",IVa GOTO 1020
94 READ AL,RS,LC,LD,LG,DN,DE,C,NE,BA
95 IF Tl-l GOTO 230
100 IF Tl-3 SOTO 230
110 SCREEN 2
120 REM teken .ssen Rn of r.ster
130 LINE (0,199)-(639,199)
140 LINE(0,0)-(0,199)
I~O FOR 1-0 TO 639 STEP 30
160 IF T2-1 THEN LINE (1,0)-(1,199)
170 IF T2-2 THEN LINE (1,195)-(1,199)
180 NEXT I
190 FOR 1-0 TO 199 STEP 10
200 IF T2-2 THEN LINE (0,199-1)-(3,199-1)
210 IF T2-1 THEN LINE (0,199-1)-1639,199-1)
220 NEXT I
230 FOR L-l TO ~ STEP 1
231 UB - UB+:50
240 PI-4*ATN (1)

250 E=PI*UB/3/SGR(3)/COS(AL)
260 Nl=750
270 OM - Nl*Pl/iS
280 S-11 (l+BA* (E/SQR (2)"/OM) A6)
290 IB-C*.054*Nl*(IV+.ll/(.00224*Nl+.77)
300 N2=IS*E/PI/LD/S/IB
310 IF ABS(N2-Nl»10 THEN Nl=Nl+2.~, GOTO 270
330 IF TI-2 THEN LINE (6*N2/20,199)-(6*N2/20,199)
340 N2-0N*(INT(N2/DN)+I)
3~0 OM=N2*PI/15
360 IB=C*.0~4*N2*(IV+.l)/(.00224*N2+.77)

370 S-I/(I+BA*(E/SGR(2)/OM)A6)
380 IS= 13*SGR (3) IPI*COS (ALl *E-UB) I (3/PI *OM*LC+RG)
390 UG-UB+IS*RS
400 P-US*IS
410 X-COS (AL)-2*OM*LC*IG/E/SQR(3)
415 Y-SGR(ABS(I-X*X»
416 IF Y..O THEN MU=-AL. SOTO 430
417 ELSE
420 MU--ATN(X/V)+PI/2-AL
4~0 PH=AL+.67tMU
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4~0 X-OM'LQ.SII
460 EP-ATN<X'COS<PH)/CE+X.SINCPH»)
470 IH-E'COSCEP)/OM/S/LD+I.SINCEP+PH)
480 E-E+DE
490 IF IH<IB-~ THEN E-E+l
~OO IF IH<IB THEN GOTO 370
510 IF P>38000! THEN GOTO 670
~20 PR-17UVA2
~30 PV-.0113.CE/SQR(2»A2+.871'E/SQRC2)
~40 PM -CN2/100)A3/64+3'CN2/100)A2/8+~'N2/100/4

~~O PE-P-RG'IGA2
~60 PA=P+PM+PV+PR
~70 IF Tl>l THEN GOTO 610
~80 IF K=l THEN PRINT N2,PA,IS
~9(1 IF K-2 THEN PRINT N2,PE,IG
595 IF Km3 THEN PRINT N2,P,IG
600 GOTO 630
610 IF K-l THEN LINE -C6'N2/20,199-~'PA/I000)

620 IF K-2 THEN LINE -C6'N2/20,199-~'PE/I000)

62~ IF K-3 THEN LINE -C6'N2/20,199-~'P/I000)

630 N2-N2+DN
640 IF N2(NE+DN THEN GOTO 3~0

670 NEXT L
680 DATA 0,0.46,0.002~,0.020~,0.0105

690 DATA ~0,0.1,3.8,2200,2

700 END
1020 DIM CPC~9)

1040 FOR I-I TO ~9 STEP 1
1060 READ CPCI)
1070 PRINT CPCI);
1080 NEXT I
1090 GOTO 1312
1100 SCREEN 2
1140 LINE (0,199)-<639,199)
1160 LINE <0,199)-(0,0)
1180 FOR 1-0 TO 639 STEP 30
1200 LINE (1,199)-<1,195)
1220 NEXT I
1240 FOR 1-0 TO 199 STEP 10
1260 LINE (0,199-1)-(3,199-1)
1280 NEXT I
1300 PI-4.ATN(1)
1310 LINE <0,199)-<0,199)
1311 GOTO 1320
1312 INPUT "1II.)(illloil. windsnelheid i- "IVI1
1314 INPUT "1II.)(im••l toel ••tbaar toerent.l - "INI1
1316 INPUT "to.rent.l .....rbij de b."eiliging begint '"' "INS
1317 GOTO 1100
1320 BM-.000077. CNM/VI1) A4-7. 903001E-03. (NM/VI1)A3+.2871.(NMIVM)A2-~.361~'NM/VM+52
.08
1322 AM-ElM-7
1325 LO=6.2:CM-.40~

1330 FOR T-2 TO 10. V~2'T

133~ LINE (0,199)-(0,199)
1340 FOR I-I TO 41
1360 Nl-2U/4.V
1380 C-CP( 1+10)
1400 IF Nl<NS GOTO 1600
1410 NI-NEl



- ..- Afdeling der Elektrotechniek biz b5.7• =
rapport nr. EMV 85- 01Technische Hogeschool Eindhoven Vakgroep Elektromechanica en Vermogenselektronica

1420 N1-N1+1
1440 SA-SIN(AM/180*PI)/(NM*NM-NB*NB)*(N1.N1_NB.NB)
1460 BE-8+180/PI*ATN(SA/SQR(-SA.SA+1»
1470 IF BE>AM+8 GOTO 1330
1480 LB--.000085*(BE)~3+.0107*(BE)~2-.~1~412'BE+9.743399
1500 CB-1.18E-07'(BE)~4-.000023*(BE)A3+.001631'(BE)A2_.05287~'BE+.729177
1~20 L-N1/1.8/V
1540 LN-LO/LB.L
1~~0 F1=INT(4.LN)
1560 IF F1>48 THEN Fl-48
1570 CN-CP(F1+10)+(4*LN-F1)*(CP(F1+11)-CP(F1+10»
1~80 C=CB/CM*CN
1600 P=52.95*C*(V~3)

1620 IF P>39000' THEN P-39000!
1640 LINE -(6*N1,199-~'P/1000)

16~0 IF P<O THEN P-O
1655 IF 1>40 GOTa 1700
1660 IF N1<NB THEN NEXT
1680 IF N1<NM GaTO 1420
1700 NEXT T
1720 IF J<>l GOTO 1740
1730 CALL 768
1740 GaTO 94
2000 DATA 0.0025,0.00~,0.007~

2010 DATA 0.01,0.01~,0.02,0.03~

2020 DATA 0.043,0.067,0.093,0.13
2030 DATA 0.17,0.2,0.25,0.28
2040 DATA 0.31,0.33,0.34,0.36
20~0 DATA 0.37,0.38,0.39,0.4
2060 DATA 0.403,0.40~,0.402,0.397
2070 DATA 0.393,0.387,0.38,0.373
2080 DATA 0.363,0.35,0.337,0.32
2090 DATA 0.3,0.287,0.267,0.247
2100 DATA 0.227,0.2,0.173,0.1~

2110 DATA 0.127,0.093,0.06,0.027,0,0
2120 DATA 0,0.46,0.002~,0.0205,0.010~
2130 DATA ~0,0.1,3.8,2200,2
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In deze bijlage wordt nader ingegaan op het gedrag van het

Besselfilter en op de filterschakeling die hieruit opgebouwd

is. Om een indruk te krijgen van de werking van het

Besselfilter is in fig. b6.1 de gemeten amplitude-frekwentie

karakteristiek afgebeeld (zie volgende bladzijde). Hieruit

blijkt dat het -3dB-punt ligt bij f = f c = 160 Hz. Met

behulp van deze gemeten waarden van f c kan men de

frekwentie fo bepalen tot waar de fasedraaiing tussen

ingangs- en uitgangssignaal lineair verloopt met de

frekwentie. Met behulp van vgl. (4.25) kan men <.)0

bepalen voor jX = j2w.fc = j2w.160. Voor fo geldt dan

fo : = c...>o.lw = 407 Hz (faktor 2 i. v. m. 4 8 orde f i Iter) ,

waarbij Wo = 1280 rad/sec.

Met behulp van fig. b6.1 kan men de demping ten

opzichte de demping bij 50 Hz verschillende harmonische

componenten en deze vergelijken met die van het RC-filter

met een tijdconstante van 1 ms (zie tabel 4.3.1).

f [Hz] IH (f ) I / IH (50 >I IH (f )1 / /H(50 >/

Besselfilter RC-filter
0,8 harm. 50 1,00 1,00
58 harm. 250 0,42 0,57

7 8 harm. 350 0,19 0,43

ll
e harm. 550 0,05 0,29

13 8 harm. 650 0,02 0,25

Tabel b6.1.

De relatieve demping ten opzichte van de demping bij 50 Hz

voor verschillende hogere harmonische componenten.

Voor de demping van de 58 harmonische component is er

tussen beide filters geen groot verschil. De andere hogere

harmonische componenten worden door het Besselfilter beter
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gedempt dan door het RC-filter.
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Fig. b6.1.

De gemeten amplitude-frekwentiekarakteristiek van het

toegepaste Besselfilter.
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De demping van de hogere harmonische componenten van het

stoorsignaal wordt niet aIleen bepaald door het Besselfilter,

maar ook door de meekoppeling van de schakeling van fig.

4.3.2. Dit kan men inzien doordat voor sommige frekwenties de

noemer van de absolute waarde van de totale

overdrachtsfunktie I H(s)t I met

l·H(S)t I = l·H(S)I/!l+H(S) .H(s)' (b6. 1)

van de filterschakeling groter dan 1 zal zijn en voor andere

frekwenties kleiner dan 1. Dit is namelijk afhankelijk van de

argument van H(s). Voor de demping van de harmonische

componenten kan dit daarom dus gunstig of ongunstig

uitvallen. De demping van de totale filterschakeling voor

verschillende frekwenties is niet nader onderzocht. Voor de

resultaten van de filterwerking wordt verwezen naar fig.

b6.3.

Het is ook mogelijk om in plaats van een meekoppellus een

tegenkoppellus toe te passen. De fasedraaiing zal dan voor

lage frekwenties niet 1800 maar 90 0 bedragen zoals uit (4,28)

en (4.29) zal volgen. Deze mogelijkheid en de invloed hiervan

op de demping en de faseconstantheid van de filterschakeling

is niet nader onderzocht.

De filterschakeling van fig. 4.3.2 wordt bij 50 Hz

afgeregeld op een verschil in fasehoek van 1800 tussen het

ingangs- en uitgangssignaal. Het resultaat van de metingen

waarbij na het afregelen de frekwentie gevarieerd werd, is in

fig. b6.2 afgebeeld.

f
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Fig. b6.2.

De afwijking van 180° van het uitgangssignaal van de

filterschakeling van fig. 4.3.2 als funktie van de

frekwentie.

Tot 70 Hz is deze afwijking kleiner dan 3°.

Voor de filterschakeling is tevens het

inschakelverschijnsel en het uitschakelverschijnsel

onderzocht: Na het inschakelen van een wisselspanning met een

frekwentie van 50 Hz vallen de nulpunten van het ingangs- en

uitgangssignaal na 10 - 20 ms samen. Het uitschakelen gaat

gepaard met een snel uitstervend uitslingerverschijnsel dat

=20 ms duurt. Hieruit kan men concluderen dat de schakeling

geen moeilijkheid zal opleveren ten gevolge van snelle

spannings- en frekwentievariaties.

In fig. b6.3 zijn ter illustratie de ingangs- en

uitgangssignalen van de filterschakeling volgens fig. 4.3.2

en van het RC-filter afgebeeld.
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Het ingangssignaal vi en uitgangssignaal V
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van het

RC-filter (a.) met een tijdconstante van 1 ms en van de

filterschakeling van fig. 4.3.2 (b.) bij IG = 0 en bij

IG = 20 A.



- ..!!!!_-.=
Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der Elektrotechniek
Vakgroep Elektromechanica en Vermogenselektronica

biz b6.7
rapport nr. EMV 85-01

Opm.: Het uitgangssignaal van het RC-filter is gelnverteerd

omdat het dan eenvoudiger is om dit uitgangssignaal met dat

van b. te vergelijken

Uit fig. b6.3 kan men de volgende conclusies trekken

(sommige opmerkingen voor a. zijn ook van toepassing voor

b. ) :

ad a. I G = 0

-de ontsteekhoek bedraagt 144 0 (zie b. bij I G = 0)

-de thyristoren worden hier niet aangestuurd en het

uitgangssignaal is voor de duidelijkheid in de figuur

over 1800 verschoven evenals voor I G = 20 A •

-het ingangssignaal is niet vervormingsvrij.

-de nuldoorgangsverschuiving tussen ingangs- en

uitgangssignaal bedraagt 190 (17 0 volgens de

berekeningen)

I
G

= 20 A

-de ontsteekhoek bedraagt 132 0

-de nuldoorgangsverschuiving bedraagt 150

-de afname van de nuldoorgangsverschuiving bedraagt 4 0

-de commutatiehoek bedraagt 9,0 0

-het uitgangssignaal bevat nog veel hogere harmonische

componenten

-de kans op extra nuldoorgangen bij een lagere

ontsteekhoek lijkt klein

ad b. I G = 0

-de ontsteekhoek bedraagt 144°.

-de nuldoorgangsverschuiving tussen ingangs- en

uitgangssignaal is nihil (afgezien van de 180 0

fasedraaiing die altijd optreedt)

I G = 20 A

-de ontsteekhoek bedraagt 131 0

-de nuldoorgangsverschuiving bedraagt 13°

-de afname van de ontsteekhoek bedraagt 130

-de afname van de nuldoorgangsverschuiving bedraagt 13 0

-de demping van de hogere harmonische componenten is
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beter dan bij a.

-er zullen bij een lagere ontsteekhoek geen extra

nuldoorgangen optreden

Hieruit kan men tenslotte concluderen dat een RC-filter goed

zou kunnen voldoen als de frekwentievariatie van het net

gering is en de frekwentieafhankelijkheid die dit filter met

zich meebrengt, te tolereren is. Een ander groot voordeel van

een RC-filter is de eenvoud en de hierdoor geringere kans op

storingen. Indien men de tijdconstante van het RC-filter zou

verkleinen wordt de kans op extra nuldoorgangen groter. Bij

een tijdconstante van 0,2 ms is de frekwentieafkankelijkheid

gering, maar het aantal hogere harmonische componenten is

groot. Hierdoor zal de kans op extra nuldoorgangen

aanzienlijk groter worden dan bij toepassing van een

RC-filter met een tijdconstante van 1 ms. Het gedrag van de

gelijkspanning Ua zal bij toepassing van een RC-filter

bij variatie van de netbelasting echter afwijken van de

situatie die optreedt als de filterschakeling van fig. 4.3.2.

wordt toegepast. Zie hiervoor hoofdstuk 4.4.

Opm.: Of schoon de filterschakeling van fig. 4.3.2 nauwkeurig

is afgeregeld met behulp van een toongenerator en een

oscilloscoop, komt toch de afstand tussen 2 opeenvolgende

ontsteekpulsen niet altijd overeen met 60°. Het gevolg

hiervan is dat de commutatiehoeken niet voor elke fase

dezelfde waarde hebben zoals uit fig. b6.3 blijkt. Bij

nader onderzoek van de mutatorsturing bleek dat de oorzaak

hiervan ligt in het feit dat de hellingshoeken van de 6

zaagtandspanningen die in de IFO-schakelingen opgewekt

worden, niet aan elkaar gelijk zijn. Hierdoor treedt in

sommige fasen een afwijkende ontsteekhoek op. Er was niet

voldoende tijd beschikbaar om dit te verhelpen. Daarom was het

niet mogelijk (zinvol) de theorie van hoofdstuk 4 te toetsen.

Omdat de filterschakeling van fig. 4.3.1 werd toegepast in

de mutatorsturing tijdens het testen van het RC-filte~,

treden hierbij dezelfde verschijnselen.
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In fig.b6.4 is het totale schema van de filterschakeling

volgens fig. 4.3.2 afgebeeld inclusief de voor de

mutatorsturing benodigde referentiespanningsbron Uref en

de regelbare spanningsbron U« ten bate van de instelling

van de ontsteekhoek a. Zie ook fig. 4.1.5
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In hoofdstuk 4 is aangetoond dat de commutatiezelfinduktie

van invloed kan zijn op de gemiddelde spanning UB omdat

ten gevolge van de filterwerking de ontsteekhoek verandert en

omdat er een zogenaamde schijnbare weerstand optreedt. De

konsekwenties voor deze UG kan men als voigt bepalen.

Eerst wordt de ontsteekhoek ingesteld op 1500 bij I
G

= 0

en vervolgens wordt voor verschillende commutatiehoeken ~

deze gelijkspanning berekend. Met behulp van fig. 4.4.1 kan

men afleiden:

met

-3111'43. Gcosa + I • R.
G s

(b6.2)

(b6.3)

Met behulp van (4.8) en (b6.3) kan men afleiden dat voor

UG geldt:

UG = -3/w43.Gcosa + 343.G(cosa-cos(a+p»/(2w) (b6.4)

Ais IG = 0 is ~ = 0 en geldt dat a = 150 0 en UG = U
G

•

Indien IG toeneemt zal ~ toenemen en a afnemen. Hierdoor

zal UG ook afnemen.

Uit de volgende berekeningen zal echter blijken dat U
G

nauwelijks verandert. Met behulp van een iteratief

rekenprogramma is voor verschillende waarden van ~ de

spanning UG bepaald (terwijl de ontsteekhoek ingesteld

is op 150 0 bij IG = 0). De resultaten van deze

berekeningen zijn in tabel b6.2 weergegeven. Uit deze tabel

voigt dat UG nauwelijks verandert en dat als p = 30 0 er

nog geen gevaar bestaat voor kippen van de mutator.
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J' [0 ]\ "2 [0 ] <X [0 ] UG
[V] <X+J' [0 ]

0 0,0 150,0 446 150
..., 0,83 149,17 446 151..::..

4 1,67 148,33 447 152

6 2,51 147,49 447 lJ::'""":r...J ....

8 3,36 146,64 447 155

10 4,21 145,79 447 156

12 5,06 144,94 447 157

14 5,91 144,09 447 158

16 6,75 14:3,25 447 159

18 7,60 142,40 446 160

20 8,43 141,57 446 162

22 9,26 140,74 445 163

24 10,07 139,93 444 164*

26 10,86 139,14 443 165

28 11,64 138,36 442 166

3() 12,39 137,61 441 168

*zie ook tabel 4.2.2

Tabel b6.2

Resultaten van de berekening van de gemiddelde gelijkspanning

UG, de faseverschuiving O
2

van de grondharmonische

component van de gekoppelde machinespanning, de ontsteekhoek ~

en de som van de ontsteekhoek en commutatiehoek a+v bij

verschillende commutatiehoeken.

Het hiervoor gebruikte rekenprogramma, dat hieronder

vermeld is, werkt als voIgt.

In regel 10 wordt een beginwaarde voor de ontsteekhoek en de

commutatiehoek ingevoerd. Vervolgens wordt de

faseverschuiving van de grondharmonische component bij deze

ontsteekhoek bepaald (regel 20 - 8(1). Ten gevolge van de

faseverschuiving zal een andere ontsteekhoek ontstaan (regel

90). Vervolgens wordt voor deze nieuwe ontsteekhoek de

gemi ddel de gel i j ~::spann i ngen UG en Uta ui tgerekend
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(regel 99 120). Oit proces wordt net zolang herhaald totdat

30 LET

40 LET

50 LET

60 LET

70 LET

UG, O2 en ~ nauwelijks veranderen Cregel 130).

Rekenprogramma voor een Sinclair ZX-spectrum home-computer:

10 LET ag=150: LET mg=30

20 LET a=ag*pi/180: LET m=mg*pi/180

al=-220*SQR6*3/2/pi*CsinC2*a+m)*sinm)

bl=-220*SQR6*3/2/pi*(m-sinm*cos(2a+m»

cl=220*SQR6

f=atn(bl+cl)/al)

phi=90-f*180/pi

80 PRINT "phi= ";phi

90 LET ag=150-phi

95 PRINT "ag= ";ag

99 LET ph=phi*pi/180

100 LET ug=-3*SQR6*220/pi*cosa+(cosa-cosCa+m»*3*SQR6*220/pi/2

110 LET uga=-3*SQR6*220/pi*cosa

120 PRINT "ugaccent= ";uga,"ug= ";ug

130 GOTO 20

Verklaring van de in het rekenprogramma gebruikte symbolen:

ag: ontsteekhoek ~ in 0

mg: commutatiehoek in 0

a: ontsteekhoek ~ in rad.

m: commutatiehoek ~ in rad.

al,bl,cl: constanten a
1

, b
1

, c
1

(zie hfst. 4.2)

phi:fasehoek l212 in 0

ph: fasehoek in rad.

ug: de gemidelde gelijkspanning UG
uga:de gemiddelde geliJkspanning U~.
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Bi ilage 7.

De complete stuurschakeling voor de toegepaste chopper.

3
omslinger-
thyristor

T1
hoofd-
thyristor

T2
doof-
thyristor

blok- Pkl P3
ontsteek- P

oscillator instelbare signaal :J
(100kHz) -- deler T3

I
tijd- P2

ontsteek- P
vertraging signaal

f---."- t 2
T2

1
tijd-

P1
ontsteek- P

vertraging f:>ignaal -- t 1
~ T1

T
figuur b7.1 Blokschema van de sturing van de chopper.

...-ISV

p~

33 k
Rl\

~b Nf ss.s 3
~l.

11"\

figuurb~2 De oscillator.
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Een schakellng ter begrwnzing van de gelijkstroom

in de gelijkstroomtussentrap.
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De stuurschakeling Voor het extra doofclrcuit
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Biilage 8.

De snelschakelaar als extra beveiliging.

Indien men de chopper van fig. 5.2.1 uitbreidt met een extra

doofcircuit, dan zal de stroom i 2 vrijwel direkt na het

in werking treden van deze beveiliging beginnen af te nemen

(als men hierbij de invloed van het omladen van de

extra doofcondensator op i 2 verwaarloost). De

chopperschakeling die dan ontstaat is afgebeeld in fig.

b8. 1.

+

D1

Fig. b8.1

De chopperschakeling van fig. 5.2.1 met een extra

doofcircuit.

Het extra doofcircuit bestaat uit thyristor Th ens
condensator ~s' Cs wordt via Rs en Ds

opgeladen. Hierbij dient Rs om de stroom door Cs te

brenzen en Ds om te voorkomen dat de lading die

opgeslagen is, weglekt als uB afneemt. Omdat ten gevolge

van het ontsteken van Ths Cs opgeladen zal worden tot
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2U a , kan de capaciteit van Cs kleiner gekozen worden dan

van C 1 <zie hfst. 5.3). Ais voor C
1

een waarde bepaald

is zodat ~ maximaal 100 A mag bedragen, dan dient men voor de

zekerheid Cs zodanig te kiezen dat i 2 deze 100 A nog met

een nader te bepalen waarde mag overschrijden. Rs kan men

vervolgens bepalen door de tijdconstante Rs.Cs = 10-3 s

te kiezen. Het verdient de voorkeur om deze tijdconstante

niet te groot te kiezen omdat de tijd die benodigd is voor

het opladen van Cs tot 2Ua afhankelijk is van

Rs en C s •

Met behulp van de schakeling van fig. b8.2 wordt thyristor

Th s aangestuurd als de ingestelde maximale waarde voar

i
G

overschreden wordt.

PULSVEA
STEAKEA

•

+15Vo------w
~
I fig 5.4.1..._------

Fig. b8.2

De stuurschakeling voor het extra doofcircuit

Het gedeelte van de schakeling dat links van de stippellijn

is afgebeeld, bevindt zich reeds in de schakeling van fig.

5.4.1. Met behulp van ~ kan men de stroom instellen die

niet Qverschreden mag worden. Ais vervolgens i 2 deze

ingestelde waarde QverschriJdt, dan wordt de uitgang van OA 3

hoag en wordt door middel van de pulsversterker PV thyristor
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Ths ontstoken. Tevens wordt de uitgang van FF B hoog en

Vs laag. De hoofdthyristor van de chopper dooft en zal

niet meer ontstoken worden. Hierdoor zal i
2

dalen tot o.
Als 5,. (en \..ius ook 52 I omdat deze hiermee mechanisch

gekoppe~d is) in de vaste stand A staat, dan zal de beveiliging

van hfst. 5.4 niet meer automatisch gereset worden. De resetingang

I
-~ - - - .._- ---_..- -- .-----

I
I
I

I

A

'- ~:/"h
VV\

v "" \
\

I \I J\I\A l/\ "..
I

~v2m

10:ltj,

o

van FF A wordt namelijk door middel van de Llitgangsspanning Vs

laag gehoLlden. Drukt men vervolgens 8, en 52 tegen de veer

in tegen kontakt B, dan worden beide FF ~s weer gereset. De

chopper zal zijn normale werking dan weer kunnen voortzetten. De

werking van de bovenstaande schakeling wordt geillLlstreerd in

fig. b8.3.

De werking van de extra beveiliging als i 2 de ingestelde

maximale waarde van 22 A overschrijdt.
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_Bijlage 9.

Beschrijving van de werking van een chopper me~ een

teruglaad~ak.

Elektroruscher Gleichstromsteller

fur die Geschwindigkeitssteuerung e1ektrischer Triebfahrzeuge

VON RUDOLF WAGNER

Gleichstrom-T riebfahrzeuge beziehen ihre Energie aus
Gleichstromquellen mit nahezu konstanter Spannung,
und zwar entweder aus mitgefiihrten Batterien oder aus
Fahrleitungen, die meistens uber Gleichrichterunter
werke versorgt werden. Beim Gleichstrom-Reihensch1u13-

motor, der wegen seiner Charakteristik fur den Antrieb
von Fahrzeugen besonders geeignet ist, muB jedoch zur
Begrenzung des Anfahrstromes und zur Geschwindig
keitssteuerung die Spannung verandert werden, Dies ist in
einfacher Weise durch einen einstellbaren Vorwiderstand
CAnlasserl moglich, wobei allerdings erhebliche Verluste
in Kauf genommen werden mussen, die besonders bei
Batteriefahrzeugen nachteilig sind, weil sie deren Aktions
radius verringern. Betrachtet man beispielsweise einen
idealisierten Anfahrvorgang bei konstantem Motordreh
moment mit einem stufen10sen Widerstandsan1asser, so
hat wahrend der Anfahrzeit T A die yom Motor abge
gebene Leistung PmedJ. = .Mdw einen mit der Zeit linear
steigenden Verlauf CBild 1a), Die von der Batterie abge
gebene Leistung Pel = E list jedoch konstant. Daraus
ergibt sich, daB die Halfte der aus der Batterie entnom
menen elektrischen Arbeit im An1asser nutz10s in Warme
umgesetzt wird. Wie Bild 1b erkennen 13.13t, kann man
die Verlustarbeit im Anlasser schon durch einfaches
Untertei1en der Batteriespannung Cwahlweise Reihen
oder Parallelscha1tung von zwei Batterien ha1ber Span
nung) auf die Halfte derVerluste nach Bild 1a verringern.
Das Ziel des Ingenieurs ist seit 1angem ein Steuer
verfahren, das nahezu verlustlos arbeitet. Es konnte mit
Hilfe steuerbarer Halbleiterventile (Siliziumstromtorel
im hier beschriebenen elektrischen G1eich~tromsteller

erreicht werden.

Bild 1 Leistungs
diagramm fur den
Anfahrvorgang
eines ReihenschluB
motors

Batt:eric nicht umeneilr

Batterle in R.ei.hen
ParaUel-Schaltung

-r~~r,.--l
:. TA ----..;

1------JA----oo1 - t

p

r

p

1
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Bild 2 Grundsiitzlicher Schaltplan des Stromkreises
mit Gleichstromsteller

b

a

R

L

--I

-I

0,

I .. ' ".

: =:J :

i
I
I

,

wieder in den gesperrten Zustand. Wird das))Hauptstrom
tor« 5, geziindet, so treibt die Batteriespannung E einen
Strom iiber den :\10tor. Gleichzeitig mit dem Haupt
stromtor 5 I zundet das Hilfsstromtor 5 J, und der Konden
sator C ladt sich iiber die Stromtore 51 und 53 und die In
duktivitat L I urn, d. h., die ))Untere« Platte des Kondensa
tors C erhaIt eine positive Spannung gegeniiber der )obe
ren«. Sol! nach der Zeit T. der Strom im Hauptstrom
tor 51 unterbrochen werden, so wird das L6schstrom
tor 52 geziindet. Dadurch legt sich die Kondensator
spannung als negative Anoden-Kathoden-Spannung an
das Hauptstromtor. 1st die Zeit Tn> wihrend der die
Spannung am Hauptstromtor 51 negativ ist, ausreichend
lang, so gewinnt es seine positive Sperrfihigkeit wieder.

Bild 3 Verlauf der Spannung /Iv = f (/) und des Seromes i,. = f (I)

am Verbraucher bei Gleichstromstellerbetrieb

Wirkungsweise des Gleichstrornstellers

Die Wirkungsweise des Gleichstromstellers laBt sich zu
nachst an einem einfachen Stromkreis CBiid 2) erlautern.
Der Schalter A 1 wid periodisch eingeschaItet, d. h.,
zwischen zwei Einschaltzeitpunkten vergeht immer die
gleiche Zei t T = 1if. Jeweils nach der Zeit T. CHild 3(1)
wird der Schalter A 1 wieder geoffnet, wobei sich als
)'littelwen der Verbraucherspannung /Iv ergibt:

T.

r.: = € Sdt = E T
v T T •

o

Wird die EinschaItdauer T. in den Grenzen von 0 bis T
yerandert, so anden sich der Minelwert der Verbraucher
spannung von 0 bis zur Batteriespannung E. Das gleiche
Ergebnis laBt sich auch erreichen, wenn die Ausschalt
zeitpunkte mit einer konstanten Frequenz vorgegeben
und die Zeitpunkte des Einschaltens verandert werden.

Bild 3b zeigt fur einen stationaren Fall den zeitlichen Ver
lauf des Gleichstroms im Verbraucher. Nach dem Ein
schaIten des Schalters Al entsprechend Bild 2 steigt der
Strom nach einer Exponentialfunktion mit der Kreiszeit
konstante T, = L,'(R+Ri). Wird der Schalter Al ge
otfnet, klingt der Strom uber die Freilaufdiode D , nach
).laBgabe der Zeitkonstante T2 = L: R abo 1m Verbrau
cher flieBt also ein welliger Gleichstrom. Seine Wellig
keit hangt yon den Zeitkonstanten im Kreis und von der
Tal-tfrequenz des Schalters abo ReihenschluBmotoren
haben e1ektrische Zeitkonstanten in der GroBenordnung
'-on SO bis 600 ms. Entsprechend diesen Zeitkonstanten
Iie~t die Taktfrequenz des Gleichstromstel!ers am zweck
maf3igsten im Bereich zwischen 400 und SO Hz.

Kontaktloses Schaltelernent

Fur den SchaIter kommen wegen der groBen SchaIthaufig
keit nur konraktlose SchaItelemente in Betracht, und zwar
werden steuerbare Halbleiterventile CSiliziumstromtore)
,·crwendet. Infolge eines kurzen positiven Stromimpulses
auf die Steuerelektrode zundet da!> Stromtor und wird
durchIassig. NaturgemaB kann es uber die Steuerelek
trode nicht mehr so beeinfluBt werden, daB es seine posi
ti,-e Sperrfahigkeit wiedererlangt und somit aus~chaltet.

\\'ird aber fUr kurze Zeit eine negative Anoden-Katho
den-Spannung an das Stromtor gelegt, so spern es wie
der. :\1it Hilfe besonderer Schaltungen gelingt es, die
zum Loschen erforderliche negative Anoden-Kathoden
Spannung zu erzeugen.

Bild 4 Schaltplan des Gleichstromseellers
zur Geschwindigkeitssteuerung

Schaltung des Gleichstrornstellers

Bild 4 zeigt eine fur die Drehzahlsteuerung von Reihen
"chlu13mororen geeignete SchaItung. Hierbei wird zu
n,ichst das "Loschstromtor« 52 gezundet, so daB sich der
Kondensaror C iiber den :\10tor J! auf die Batteriespan
nung E aufladt. \X-enn der Ladevorgang beendet ist, geht
Jas Stromtor 52 infolge Unterschreitens des Haltestromes

Sz a,

15
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BiId 5 ErsaczschaltbiId des Loschkreises

Loschkreis

Bild 6 Yetlauf der Funkrion TniTno = f CUeD/E)

0;

\Vie schon erwahnt, mul3 die Zeit Tn, wahrend der eine
negative Spannung am Hauptstromtor 5! anliegt, immer
graBer als die Freiwerdezeit der Stromtore sein.

I - J'we (U -;- E L 2
-- )eo L+-L

2---- ---2j~C -- - - -

(

L .
-I - jwC Ueo -;- E 2

_ - )
___--"-,__ _~L +L 2__

2 jwC

lie + ilL = E
lie -;- IIL2 = 0

und iL + iL2 = ie

Dabei ist

0)2 = ~(L+~)
Die Randbedingungen fUr I = 0 sind:

lie = -Ueo
ie = I Verbraucherstrom im Laschaugenblick

Gesucht wird jetzt der Zeitpunkt, in dem die Konden
satorspannung Null ist. Er ergibt sich durch Nullsetzen
der Gleichung (2):

0= j SinwTn-(Ueo+E L 2
)' coswTn+E L 2

_. (3)
we , L+ L 2 L+ L 2

Es wil'd angenommen, daB wihrend des Laschvor
ganges der Verbraucherstrom konstant bleibt. Fur diesen
Fall kann man L = 00 setzen. l\-Ian erhilt dann aus
Gleichung (3):

T
1 wCUeo

n = arctan
W I

nach der Kondensatorspannung I/e auf, so erhalt man die
DifferentiaIgleichung

~~:~ -;-fleb (t + ~) = ~C
mit del' Lasung

L 2tie = K I ei"" + K 2 e- j ..., -;- E
L+L2

Damit liillt sich der zeitliche Verlauf der Kondensator
spannung in diese Form bringen:

I/e = -.!- sin wI - (Ceo +-E L 2
) cos wI + E L 2

-- (2)
wC LT~ L+~

Hiermit ergeben sic~ die Konstanten:

ersetzt, die zur Zeit I = 0 geschlossen werden. In der
Rechnung sind die ohmschen Widerstande im Kreis und
der Riickstrom im Hauptstromtor 51> der beim Anlegen
einer negativen .\noden-Kathoden-Spannung entsteht,
vernachlassigt. Zunachst wird der zeitliche Verlauf der
Kondensatorspannung lie fUr I > 0 berechnet. Last man
die Gleichungen

J...
Lz toO i l2

Ln-t=';~
ic i l

-"'~E J,"o,C

Tn 2

Too

r
1,5

Tn Zeit. ",-ahrc:.nd det bei dner Kondensatonpann\lllg Ueo cine negative Spannung

ilbcr dcm l-buptstrnmror liog<

TnO Zeit, wahrend der'Dei c:ine::t Kondensatonpannung UCO - E c::ine ncgati~e 5pannung
liber dem Hauptsuomtot Liegt

t~co Spannung a.rn Kondensator im LO'SChaugcnblick

E Battet'ic'5pannung Q • weE/ I P.l'nmctet

Die Bemessung des Laschkreises wird wesentlich durch
die Freiwerdezeit des Hauptstromtores 51 bestimmt. Die
Freiwerdezeit eines Stromtores hangt von seinen physi
kalischen Eigenschaften ab und entspricht der Zeit, die
das Stromtor braucht, urn nach dem Verschwinden des
DurchlaBstromes seine Sperrfahigkeit in positiver Rich
tung wiederzuerlangen. Damit ein sicheres Arbeiten de!
Schaltung gewahrleistet ist, wahlt man die Zeit Tn etwas
graBer als die Freiwerdezeit. Von welchen GraBen die
Zeit Tn abhangt, zeigt eine Rechnung, der die Ersatz
schaltung des Laschkreises mild 5) zugrunde ge1egt
wird. Die Halbleitel'ventile 52 und D 2 sind dul'ch SchaIter

\,\'ahrend der Sperrzeit des Hauptstromtores kann der
~Iotorstrom tiber die »Freilaufdiode« D 1 weiterflieBen.
Wenn man die Ziindzeitpunkte des Stromtores 51 gegen
tiber denen des Stromtores 52 zeitlich verschiebt, so an
dert sich der ~Iittelwert dfr ~Iotorspannung, und als
Folge da\'on ergibt sich die gewtinschte .\nderung der
~[otordrehzahl.

16
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Bild 7 Verlauf der Kondensatorspannung wahrend einer Periode T
der Taktfrequenz

Von den GroBen, die auf die Zeit Tn EinfluB haben, wird
hier nur die Kondensatorspannung Uco naher untersucht.
Bild 6 zeigt die Funktion

ST 1, ST 2 S'cuereinhei,Ta Taktgebc:r

Wirkungsweise der Steuerung

Da die Ziindzeitpunkte des Hauptstromtores 51 und des
Loschstromtores 52 mit den Ein- und Ausschaltzeitpunk
ten des Schalters identisch sind, miissen zur Ziindung
geeignete Stromimpulse erzeugt werden. Aus einem
Taktgeber To (Bild 8). einem kleinen Transistorwech
selrichter, wird eine Wechselspannung konstanter Fre
quenz an eine Steuereinheit 5Tl gelegt. Diese Steuerein
heit bildet Stromimpulse entsprechend der Frequenz des
Wechselrichters. Die Stromimpulse werden mit einem
Obertrager auf die Steuerelektrode des Loschstrom
tores 52 geleitet. Zurn Ziinden des Hauptstromtores 51
und des Hilfsstromtores 53 werden Impulse benotigt, die
in ihrer zeitlichen Lage <X gegeniiber den als feststehend
zu betrachtenden Irnpulsen des Loschstromtores 52 ver
schoben werden konnen. Dazu wird die Steuereinheit5T2
mit den Impulsen der Steuereinheit 5Tl synchronisiert.
Die Impulslage <X der Steuereinheit 5T2 (und damit die
Spannung am Motor) wird mit Hilfe einer Steuerspan
nung verandert. Zum Aufbau der Steuerschaltung wer
den SnIATlc*-Bausteine verwendet.

triigt, ist fur die Drehzahlsteuerung von Fahrzeugmoto
ren nicht wichtig.

Die Spannung Uco kann auch groBer als die Batterie
spannung E werden. Jede Batterie mit ihren Zuleitungen
zum Gleichstromsteller hat eine gewisse Induktivitat LB'
Wiihrend der StromfUhrungsdauer T. des Hauptstrom
tores wird in ihr die Energie D,S La P gespeichert. Diese
Energie geht bei dem Loschvorgang auf den Kondensa
tor e iiber und erzeugt dort eine Spannungsiiberhohung

U;0 = V~-B: ~ 1

Durch die Einfiihrung des Hilfsstromtores 53 anstelle
einer Diode bleibt die gesamte Spannung auf dem Kon
densator erhalten und tragt so zur Verlangerung der
Zeit Tn beL Mit dieser MaBnahme wird die Schaltsicher
heit bei Oberlastungen wesentlich verbessert.

Bild 8 Grundschaltplan der Steuerung

'" EingeU".lgencs Warenzcichen

weE
I

T----~

Tn (UCo). Q= f - nut =
Tno E

Der zeitliche Verlauf der Kondensatorspannung iiber
eine Periode der Taktfrequenz (Bild 7) laBt erkennen,
wann das \Terhaltnis L-co!E < 1 werden kann. 1m Zeit
abschnitt I bleibt der Kondensato:." auf die Batteriespan
nung E aufgeladen. Wird das Hauptstromtor 51 und das
Hilfsstromtor 53 geziindet, so ladt sich der Kondensator
tiber die Induktivitat L I (s. Bild 4) in der Zeit T I /2 =

= 1t' llL I e urn (Abschnitt !D. 1m Abschnitt III hat der
Kondensator die Spannung -E (wobei aile Widerstande
im Kreis vernachlassigt werden). Zum Beendigen der
Einschaltdauer T. des Hauptstromtores 51 wird das
Loschstromtor 52 geziindet, so daB sich der Kondensator
iiber die Last und uber die Induktivitat L 2 wieder umladt
C\bschnitt IV). Bei einer Einschaltdauer T. > ;: VL I e
ist im Loschaugenblick die Kondensatorspannung Uco
gleich der Batteriespannung, wobei Tn = Tno ist. Bei
einer Einschaltdauer T. < ;: VL I e wird die Konden
satorspannung Uco kleiner als die Batteriespannung E;
damit wird auch Tn < T no• Urn die Schaltfahigkeit des
Gleichstromstellers nicht zu gefahrden, darf daher die
Einschaltdauer T. nicht kleiner als die halbe Schwin
gungsdauer 1t' l/~C des Schwingkreises L" e werden.
Dies bedeutet aber, daB die Ausgangsspannung des
Gleichstromstellers nur oberhalb eines gewissen Wertes
kontinuierJich gesteuert werden kann. Unterhalb dieses
Spannungswertes wird die Ausgangsspannung Null. Die
ser Spannungssprung von ~ull auf einen kleinen Span
nungswert, der et\va 5 bis 10°" der Nennspannung be-

als Parameter. Dabei bedeutet Tno die Zeit, die sich er
gibt, wenn die Kondensatorspannung Cco gleich der
Batteriespannung E ist.•\us der Darstellung ist ersicht
lich, daB fUr UcolE < 1 auch Tn/Tno < 1 wird. Wenn
sich also die Ladespannung des Kondensators verringert,
wird auch die Zeit Tn kleiner, wodurch der Gleichstrom
steller moglicherweise seine Schaltfahigkeit einbiiBt.

Uc I

I --IllIr.llIi Ei-'----\ I
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Gleichstromstel1er fiir eine Rangierlokomotive

Kach sorgfaltigen Vorversuchen wurde im Friihjahr 1963
ein elektronischer Gleichstromsteller in eine Rangier
lokomotive eingebaut. Diese hat als Energiequelle eine
Batterie mit einer Nennspannung von 160 V. Die
Geschwindigkeit de! Lokomotive war bisher durch
Ankervorwiderstande im Motorkreis gesteuert worden.
Anstelle der Widerstande und des Schaltwerks wurde
nun der elektronische Gleichstromsteller (Bild 10) ein
gebaut. Er ermoglicht es, die Geschwindigkeit stufen
los und verlustarm zu steuem. Das Geriit ist eigen
beli.iftet. Damit es dennoch den maximalen :\{otorstrorn
von 220 A fiihren kann, hat man als Hauptstromtore
vier Strorntore BStL 021) verwendet. Diese sind in
Bild 11 mit S 11 bis S 14 bezeichnet. Die Strorntore sind
in zwei Gruppen aufgeteilt, die wechselseitig geziindet
werden. Innerhalb der Gruppen wird eine gute Strom
aufteilung auf die beiden Stromtore durch Stromteiler
drosseln erreicht. Die Halbleiterventile sind in Bild 10
mit ihren AnscWiissen zu erkennen. Dahinter bef1nden
sich die Drosselspulen und der Loschkondensator, rechts
ist die Steuerung aufgebaut. Der alte Fahrschalter, der
jetzt nicht mehr benotigt wird, istiiber ein kleines Zahn-

bei steuerbaren Halbleiterventilen wegen des kompli
zierten Aufbaues groBer als bei ungesteuerten Ventilen.
Daraus kann sich bei einer direkten Parallelschaltung
eine unterschiedliche Stromaufteilung ergeben. Durch
Aussuchen von Stromtoren mit gleichen Durchla3span!
nungen li3t sich zwar eine gute Stromaufteilung erzielen,
aber die Gesamtbelastung der parallelgeschalteten Ele
mente muB ihnlich wie bei den Dioden auf 80% ver
mindert werden. Mochte man die Stromtore voll aus
nutzen, so sind Stromteilerdrosseln erforderlich, die eine
gleichmaBige Stro~ufteilung erzwingen. Solche Dros
selspulen konnen aber nur verwendet werden, wenn eine
geniigend lange stromlose Pause fUr ihre Riickmagneti
sierung moglich ist.

Diese Voraussetzung laBt sich durch eine besondere
Schaltung schaffen, und zwar auch bei voller Aus
steuerung des Gleichstromstellers, wenn die volle
Batteriespannung am Verbraucher liegt und der Batterie
ein reiner Gleichstrom entnommen wird. Die parallel
geschalteten Hauptstromtore werden hierbei in zwei
Gruppen. unterteilt, die nicht gleichzeitig, sondern ab
wechselnd geziindet werden.

Das Oszillogramm in Bild 9 zeigt die Strome in den
beiden Stromtorgruppen und darunter den Motorstrom,
der sich unter Beriicksichtigung der Freilaufdiode ein
stellt. Mit diesem Verfahren wird erreichr, da3 sich auch
bei voller Aussteuerung ftir jede Ventilgruppe eine
stromlose Pause von einer Periodendauer ergibt.
Innerhalb jederVentilgruppe kann dann iiber Stromteiler
drosseln parallel geschaltet werden.

'I' 6ruppe1

D,

'I' 6ruppeZ

Bild 10 Gleichstrornsteller (Versuchsausfiihrung)
fiir die Rangierlokornocive

Bild 9 Wechselseitige Steuerung der Hauptstrorntore

Wechselseitige Steuerung der Hauptstromtore

Einer der Vorteile des Steuerverfahrens mit konstanter
Frequenz, das auch Impulsbreitensteuerung genannt
wird, ergibt. sich bei der Speisung von Verbrauchern
groBerer Leistung iiber parallelgeschaltete Hauptstrom
tore. Die Exemplarstreuung der DurcWaBspannungen ist

Bild 11 Schaltplan des Gleichsrromsrellers der Rangierlokomotive
1) Herlet.A.• R.a.irhd,K. und Spcnkc. E.: Das Siliziwn-S[romror BStL 02. Sicmcns-Z. 37
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Bild 12 Rangierlokomotive mit eingebautem clektronischem Gieichstromsteller.
Diese Lokomotive wird im Transfonnatorenwerk in NUmberg im Werkverkehr verwendet

Bild 13 Oszillogramm des :-.fotorstromes und der :\lotOrspannung

rad mit einem Potentiometer gekuppelt, das eine Steuer
spannung auf den Eingang der Steuerschaltung gibt.
Die Rangierlokomotive mit elektronischem Gleichstrom
steller (Bild 12) wird im Transformatorenwerk in Niirn
berg im Werkverkehr verwendet.

Das Oszillogramm in Bild 13 zeigt den Verlauf von
Strom und Spannung des Motors. Der Motorstrom hat
den bereits in Bild 3b abgeleiteten Verlauf. Wahrend der
Einschaltdauer To der Hauptstromtore liegt am Motor
die volle Batteriespannung E. Beim Ziinden des Losch
stromtores 52 addieren sich die Kondensator~pannung Uco

::= ..-u
- E.~

----r~ r-5ms

und die Batteriespannung E, so daB eine Spannungs
spitze entsteht, die in dem Oszillogramm zu sehen ist.
Anschlie13end wird die J\fotorspannung ~ull.

Ausblick

Die Vorziige des Gleichstromstel1ers und die guten Be
triebserfahrungen, die mit ihm auf der Rangierlokomo
tive gemacht wurden, lassen erwarten, daB dieses Steuer
verfahren bald in groBerem Umfang auf Batteriefahr
zeugen angewendet wird. Durch Umgruppieren der
Schaltelemente des Gleichstromstel1ers kann auBerdem
eine Nutzbremsung erreicht werden, die zur VergroBe
rung des Aktionsradius eines Batteriefahrzeuges fiihrt.

Urn die Halbleiterelemente beziiglich ihrer elektrischen
Daten gut auszunutzen, muB man beim Projektieren
neuer Fahrzeuge auf ein giinstiges Verhaltnis von An
fahrstrom und Batteriespannung achten. Dabei soll die
Batteriespannung moglichst der positiven Sperrfihigkeit
der Stromtore angepal3t werden.

Grundsatzlich lassen sich auch Fahrzeuge, die aus einer
Gleichspannungsfahrleitung gespeist werden, mit einem
elektronischen Gleichstromstel1er ausriisten. Wegen der
Fahrleitungsinduktivitat ist es aber nicht moglich, diese
Energiequelle mit impulsformigen Stromen zu belasten.
:\lan muG daher in solchen Fallen besondere Ma13nahmen
tretfen, die einen kontinuierlichen StromfluB in der Fahr
leitung gewahrleisten.
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