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This report is an effort to compile the basic theory

of steady-state a.nd dynamic behaviour of wind-power systems.

By applying optimal control to a wind-power system, conditions

can be met for which the energy-yield is a maximum. Criteria

for optimality are evaluated. Suggestions for optim~l-control

systems are made. Some of these control-systems show limit

cycles. Results of experiments with a self-optimizing or extremal

control-system are presented.
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Overzicht van een aantal belangr~ke begrippen.

Lastproces

Proces - om bepaalde redenen noodzakel~k geacht - waarb~ nuttige

arbeid wordt geleverd. am het lastproces gaande te houden meet er energie

aan worden toegevoerd. Dit gebeurt door de aandr~ving.

Systeemelernent waarin het lastproces zich afspeelt.

Ornzetter

Systeemelement waarin de vorm van energie wordt veranderd, zodat de

energiedie aan het lastproces wordt toegevoerd de juiste vorm heaft.

Overbrenging

Systeemelement waarmee de grootte van koppel en van hoeksnelheid

veranderd kunnen worden. De overbrenging verandert de vorm van de energie

niet.

Belasting

De combinatie van omzetter en last.

Aandrtiving

De combinatie van windmolen, ove~brenging (indien deze in het

systeem aanwezig is) en omzetter.

Belastingvariabele

Variabele die in de belasting (dus in de last of in de omzetter)

invloed uitoefent op de vermogensstroom door het systeem.

Karakteristiek

Relatie tussen een afhankel~;ke variabele en een of meer onafhanke _ l

l~ke variabelen. Een voorstelling van een karakteristiek kan men zich

maken in een n ~dimensionale ruimte. waarb~ n~2. Een karakteristiek

vlak, hetgeen aangeeft dat de afhankel~ke variabele van twee of meer

onafhankel~ke variabelen afhangt, noemen we ook een karakteristiek.
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Toestand

Verzamellng van de variabelen die nodig z~ om het toekomst1p-p. ~~

drag vaneen systeem te kunnen berekenen op grond van het gedrag van het

systeem in het verleden.

Toestandsvector

Vector met de toestandsvariabelen, in het geval van een windmolen

systeem de hoeKsnelheid, als componenten.

Stuurvector

Vector met de onafhankel~ke variabelen, in het geval van een wind

molensysteem de windsnelheid en de belastingvariabelen, als componenten•.

Uitgangsvariabele

.Variabele waarvan de grootte wordt bepaald door de toestandsveria;"

belen en de stuurvariabelen.

Uitgangsvector

Vector met de uitgangsvariabelen als componenten.

Optimumverschuiving

Het optreden van een verschil tussen de waarden van de belasting

variabe len waarb~ resp. het aan de omzetter toegevoerd vermogen b~ con

stante windsnelheid en het door de omzetter afgegeven vermogen b~ dezelfde

waarde van de windsnelheid maximale waarden aannemen.

Besturing

Het bernv]oeden van het systeemgedrag door middel van het beheersen

va.n de belastingvariabelen. Onder besturing vallen de begrippen sturing

en regeling.

Sturing

Be:i:nvloeding van het systeemgedrag waa.rbij voor de beheersing van

de belastingvariabelen geen gebruik wordt gemaakt van het principe van

terugkoppeling.

Regeling

Bernvloeding van i'let systeemgedrag waarblj voor de oeheersing va.n
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de belastingvariabelen w~l gebruik gemaakt wordt van het terugkoppelin~s

principe.

Optimaliteitscriterium

Voorwaarde waaraan het systeemgedrag moet voldoen opdat het systeem

optimaal functioneert. Indien het gedrag van het systeem voldoet aan het

optimaliteitscriterium, dan functioneert per definitie het syst~em opti

maal. Het is due z~er wel mogel~k dat twee verschillende criteria v~or

opti:nali tei t leiden tot geheel verschillend optimaal systeemgedrag.

Strategie

W~ze waarop het systeemgedrag moet worden befnvloed, dus de bel,,:,

tingvariabelen moeten worden beheerst, opdat aan het optima.li tei tscri terium

wordt voldaan.

Optimale besturing

Besturing die ervoor zorg draagt dat, door het volgen van een opti

male besturingsstrategie, het gedrag van het systeem - b~ benadaring -

aan het optimaliteitscriterium voldaet.

Zelf-optimaliserende besturing

Een besturing di~ op grand van de respons van het systeem op een

in het verleden aangebrachte verandering van de belastingvariabp.len en

het optimaliteitscriterium, de in'de' tockomst aan te brengen verAndering

bepaal~ en deze verandering uitvoert.
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Overzicht van regelmatig voorkomende indices.

Index

A

A

ea.

i

j

k

m

opt.

p

pal!".

r

s

s

st

u

u

o

Betekenis van de index.

Betrokken op een oppervlak ter grootte !
Betrokken op de !!ccubatter:i,i

Ten behoeve van de £onversie, optredend aan de !!s van de

omzetter.

I~wendig

Over een volle dig ..iaar

Ten behoeve van de verandering van de ~inetische energ~e

Betrokken op de as van de ~olen

Betrokken op de as van de .!!l0len aan de secunda1.re zjjde van

de overbrenging

In het ~imalebedr~fspunt: het punt waarin het aan de

wind onttrokken vermogen maximaal is

Aan de Erimaire z~de van de overbrenging

Aanduiding van een Earameter in een grafische voorstelling

Met de .!:otor van een elektrische machine verbonden

Met de ~tator van een elektrische machine verbonden

In de ~imulatie-opstelling

Onder stationaire omstandigheden

Uitwendig

Aan de gitgang van het systeem

In een zeker werkpunt waarb~ aan de onafhankel~ke variabelen

van het systeem een bepaalde waarde is toegekend.
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Overzicht van de gebruikte symbolen.

Symbool

i, i
m

i s

III

n

s

t

t

u~

V

I:
V

Eenheid

1

1

kg.

1

-3m.·
-1s.

s.

s.

1
-1m.s.

1
-1m. s.

Omsch~jving van de grootheid

Ui tga.ngsvector, komponenten van deze vector z;,in

de uitgangsvariabelen van het windmolen~ysteem.

Overzetverhouding, v~n dp. overbrenging in cen

windmolensysteem.

Overzetverhouding van de overbrenging in de

proe fops te lUng.

Massa van een luchtdeeltje.

Aantal luchtdeel tjes dat een opperv19.k ter grootte

A in een ze kere tijd 6 t passee rt.

Aantal luchtdeeltjes per eenheid van volume.

Complexe frekwentie.

Tijdvariabele.

Tijdsinterval.

Belastihgvari~belen: vari~belen die een rol spe

len in liet bela~tinggedeelte van een windmolen

systeem.

Gereduceerde b~lastingvariabele.

Windsnelheid.

Gereduceerde windsnelheid.

Snelheid van de tip van een molenwiek.

Stuurvector: komponr.nten van deze vector z~

de windsnelheid en de belasti.ngvariabelen.

A
2

m.

c+ V.a.s

eM 1

C 1
P

I1E
A J.

Door het wiekenkruis van een windmolen 'bemalen'

oppervlak: A =1tR
2

Statorflux in de gel~kstroommotor van de proef

opstelIing.

Koppelcoefficient: gereduceerd koppel van een

windmolen.

Vermogenscoefficient: gereduceerd vermogen van

een windmolen.

Kinetische energie van de luchtdeeltjes die in

een zekere tijd at het oppervlak A passeren.
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Symbool Ecnheid

IEbl v.

E. J.
J

E J.u

E V.u
E J.m -1
G V.s.A.

R(s)

If A.

If A.
m,ea

Omschr.ijving van de g.!'ootheid.

Spanningsva1 over eet: borstelovergang in de geli,lk

stroommotor van de proefopstelling.

Jaaropbreng~t ap.n energie van een windmolensysteem.

Energie-opbrengst van een windmolensysteem in een

t~dsinterva1 LTb,Tel.

Ankerspanning van een ge1~kstroomgenerator.
?

Kinetisehe energie van een luehtdeel tje: E ", tmY'.m
Maehinekonstante van een ge1~kstroomgenerator.

Overdrachtsfunktie van een lineair dynamiseh systeem.

Bekraehtigingsstroom van een draaistroomgenerator.

Waarde van de bekraehtigingsstroom If waarvoor het

vermogen P '. t' dat onder'stationaire omstandig-oa,s
heden'door'de be1aSting in een windmo1ensysteem wordt

opgenomen, cen maxima1e waarde aanneemt.

Waarde van de bekraehtigingsstroom If waarvoor het

vermogen F t' dat onder stationaire omstandighedenu,s
aan de uitgang van een windmo1ensysteem wordt afge-

geven, een maxima1e waarde aanneemt.

= If
m,cB

Versehi1 tussen de bekraehtigingsstroomwaarden If
m,ee

en If
m,u

Waarde van de bekrachtigingsstroom in de bovenste

stabi1iteitsgrens.

Waarde van de bekraehtigingsstroom in de onderste

stabi1iteitsgrens.

Rotorstroom (ankerstroom) in een ge1~kstroommachine.

Statorstroom in cen ge1~kstroommBchine.

Uitgangsstroom van een draaistroomgenerator met

diodebrug en aecubelasting.

Effectief traagheidsmoment van een windmolensysteem.

Traagheidsmoment van het omzetter-gedee1te van een

windmo1ensysteem, betrokken op de as van de om~etter.

Traagheidsmoment van een windmolen, betrokken op de

as van de mo1en.

Traagheidsmoment van een windmo1en, betrokken op de

as van de omzetter.

Traagheidsmoment van een overbrenging, betrokken op

de omzetterz~de van de overbrenging.

111 A.
f m

If It.
s,b

If A.
s,o

I A.r
I A.s
I A.

u

J
2

kg.m.

J b
2

kg.m.

J M
2

kg.m.

J
2

M,s kg.m.

2
J kg.m.o,s
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P lE 1
ca

,P
ca,st w.

P. w.
:1

Pk w.

Symbool

P
c

Pca

Eenheid

w.

w.

w.

Omschr~ving van de grootheid.

Vermogen dat een oppervlak A passeert, dit is hc:t

vermogen dat maximaal in de wind beschikbaar is.

Criteriumwaarde van het verschil tussen het maxi~

male statioaaire uitgangsvermogen van een windmolen

systeem en het stationaire uitgangsvermogen dat zich

op een zeker moment voordoet.

Vermogen dat ten behoeve van de conversie in het om

zettergedeelte van een windmolensysteem aan de as van

de belasting wordt opgenomen.

Gereduceerd vermogen P •
ca

Door de omzetter opgenomen vermogen onder stationaire

bed~jfsomstandigheden.

Ingangsvermogen van een windrnolensysteem: he; t door

de wind aangeboden vermogen.

Kinetisch vermogen: verandering van de kinetische

energie van een windmolensysteern per eenheid van

t~d: P
k

= dUJ v})
dt

P W.m

P
lE 1.

m
Pm,st w.

P w.
r

p
r,st W.

P W.s

P w.
t1.

T ~ 1.r:
u

p W.u,st

PverI. ,b w.

Het door de windmolen aan de wind onttrokken ver-

mogen.

Gereduceerd vermogen P
m

Onder stationaire omstandigheden door de molen aan

de wind onttrokken vermogen.

Via het conversieproces getransformeerde, aan de

wind onttrokker. vermogen; produkt van het door de

mol~n aan de wind onttrokken vermogen en het rende

van de omzetter: PI.' = -? Pm

Hat vermogen Ponder stationaire bed~fsomstandig
r

heden.

Door de gel~kstroomrnotor in de proefopstelling

geleverd (mechanisch) vermogen.

Uitgangsvermogen van een windmolensysteem.

Gereduceerd uitgangsvermogen•

Uitgangsvermogen van een windmolensysteem onder

stationaire ornstandigheden.

Verrnogen dat in het omzettergedeelte van de belasting

van een windmolensysteem verloren gaat, afgezien

van verliezen t.g.v. w~ving.
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Symbo~' 1 Eenheid

p
verl.,O W.

p
wr., b

W.

P W.
wr•• M

R m.

R nr

Omschri.\ving van de grootheid.

Vermogen dat in de overbrenging van een windmoll"n

systeem verloren gaat.

Vermogen dat t.g.v. wrijving aan de as van de omzettet

in een windmolen~ysteem verloren gaat.

Vermogen dat t.g.v. w~iving aan de as van de wind

molen verloren gaat.

Straal van de molen.

Rotorweerstand (ankerweerstand) van een gel~kstroom

machine; deze weerstand bestaat uit twee komponenten

de inwendige weerstand van de machine en de uitwen

dige weerstand die in serie met de ankerwikkeling

kan z~n opgenomen Rr = R + Rr,i r,u

Rr,i U
R 9-r,u

Tit N.• m.

Tb s.

T s.e
T N.m.ca

T 3E Ica
Tca,st N.m.

T N.m.ca,p

T N.m.ca,s,p

Tca,s,p,st N.m.

Inwendige ankerweerstand van een gel~kstroommachine.

Uitwendig~, in serie met de ankerwikkeling cpgenomen

weerstand van een gel~kstroommachine.

Koppel dat ontstaat als de stuwkracht op een opper
?

vlak it (het produkt van stuwdruk ~ ~v- en A) aan

zou grljpen op het een afstand R (lengte van een
2wiek) van de as van de molen; TA = t (( v AR •

Begint~dstip van een tijdsinterval wae.rin het wind

molensysteem wordt geobserveerd.

Eindtijdstip van een observatie-interval [Tb,Tel.

Ten behoeve van de conversie in het omzetter-gedeelt~

van de belasting van een windmolen aan de omzetter

as opgenomen koppel.

Geredueeerd koppel T •ca
Onder stationaire bedrijfsomstandigheden aan de om-

zetteras opgenomen koppel,

Ten behoeve van de conversie aan de molenas opgenc

men koppel.

Ten behoeve van de conversie aan de as van de elek

tromotor in de proefopstelling opgenomen koppel.

Het koppel T onder stationaire bed~fsomstan-ca,s,p
digheden.
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T N.m.m,p

T N.m.r

T N.m.
u

Symbool

T
m

T ~
m

Tm.st

Ee,nheid

N.m.

1

N.m.

Omschr~ving van de grootheid.

Koppel dat de windmolen ontwikkelt aan de windmolen

as. Hierin is het versnellingskoppel ingegrepen.

Koppel dat de windmolen ontwikkelt aan de omzetter

as, het koppel dat dient v~or de versnelling van de

traagheid van het systeem is hierb~ inbegrepen.

Gereduceerd molenkoppel T •
m

Onder stationaire bed~fsomstandighedendoor de moler

ontwikkelde koppel, betrokken op de secundaire z~de

van de overbrenging.

Windmolenkoppel aan de primaire z~de van de over

brenging, dit is aan de molenas.

Produkt van het molemkoppel T en het rendement van
m

de omzetter T = n T •rL m
Het gedeelte van het door'de belasting opgenomen

koppel dat dient voor het onderhouden van het last-

proces: T
u

U
A

U
r

,
U

r

). opt.

V.

V.

V.

1

1

1

1

1
-3kg.m.

s.

Klemspanning van een accubatterG.

Ankerspanning van de gelijkstroommotor in de simulatiE

opstelling.

Voor de spanningsval over de borstelovergangen ge

compenseerde ankerspanning.

Rendement waarmee de conversie in het omzetter-ge

deelte van een windmolensysteem plaatsvindt.

Snellopendheid: verhouding van tipsnelheid van de

molenwieken en windsnelheid.

Waarde van de snellopendheid waarvoor de koppel

coefficient CjVI een maximale waardc aanneemt.

Waarde van de snellopendheid waarvoor de vermogens

coefficient een maximale waarde aanneemt.

Waarde van de snellopendheid waarvoor CM= O.

Dichtheid van de lucht. B~ een temperatuur van 2uoC
·3en een druk van 76 cm. Hg is: ~ = 1,2 kg.m.

T~dkonstante in een lineair model van een windmolen

systeem.
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Symbcol

r (v)

C ~ s

w ..
w .Q

m,p' M

w
S,P

Wst
WS,P,st

Eenheid

( -1)-1m.s.

V.s.

-1rad.s.

1
-1rad.s.

-1rad.s.

-1rad.s.
-1rad.B.

Omschr~ving van de grootheid.

Kansdichtheidsfunktie.

Statorflux in de gel~kstroommotor van de proefor

stelling.

Hoeksnelheid van de as van de omzetter van een wind

molensysteem, dit is aan de secundaire z~de van de

overbrenging.

Gereduceerde hoeksnelheid.

Hoeksnelheid van de molenas: CA.) = c..:>/i of!2 _W/im,p m M -

Hoeksnelheid van de as van de gel~kstroommotor in

de proefopstelling: W = w/is,p s

Hoeksnelheid onder stationaire omstandigheden.

Hoeksnelheid van de elektromotor in de proefopstel

ling onder stationaire bedrijfsomstandigheden.
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- Op dit ogenblik kregen zij dertig of veertig windmolens

in zicht die daar staan in de velden, en zodra Don Quichot ze

zag, zeide hij tot zijn schildknaap: "Het lot beschikt onze

aangelegenheden boven aT onze wensen; want zie vriend Sancho

Panza, ginds doemen ons dertig geweldige reuzen op, of een

paar meer -wat zou het?- met dewelken ik slag denk te leveren

en wien ik allen het leven zal ontnemen. Daarna zul'en wij ons

verrijken met den op hen gema8kten buit; want dit is goede en

wettige oorlog en het is godgevallig zulk gemeen gespuis van

het oppervlak der aarde weg te vagen." "\Vat voor reuzen?" zei

Sancho Panza. "Die je ginds ziet," antwoordde zijn meester,
,

"met die lange annen. Daar zijn er zelfs bij van weI twee

mijl lang." "Ziet Ued. dan niet," zei Sancho, "dat wat men

ginds aanschouwt, geen reuzen zijn, maar windmolens; en wat

U~~. armen belieft te noemen, dat zijn de wieken die door de

wind gedreven de molenstenen draaien doen. 1i

"Het blijkt weI," antwoordde Don Quichot, "dat jij niet thuis

bent in. avonturen, Sancho: het zijn reuzen, wat ik je zeg;

en als je bang bent, maak dan dat je wegkomt en ga jij je

gebeden maar zitten prevelen, onderwijl ik met hen den

hevigen en ongelijken strijd aenbind." -

Miguel de Cervantes Saavedra

De geestrijke ridder Don Quichot van

de Mancha. ( 1605 )

Vertaald door Werumeus Buning J.W.F. ( 1941 )
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Energie is een levensbehoefte. Om te voorzien in die behoefte moet,

op de juiste plaats, op het juiste ogenblik en in de juiste hoeveelhei~.

energie beschikbaar zi,in. In de loop der t:ijd zi,~ er structuren en ne twerk

en ontw1kkeld, die de winning. het transport en de distributie van ener

gie (in kolen,olie.gas.uranium of plutonium en als electriciteit of warm

te) mogel:ijk maken. Elektrische energie neemt ~3n b~langr~ke pla~ts in.

Het electrische distributienet kan namel:ijk gemakkel:ijk aan de eisen van

plaats en t:ijd tegemoetkomen. De beschikbare hoeveelheid energie is enorm.

maar er is een grens aan. Het omzetten van windenergie in electrische

energie met behulp van windmolens kan een verruiming van de grenzen be

tekenen.

1.1. Beschr:ijving van windmolensystemen.

Het onttrekken van energie aan de wind is allerminst een nieuwe

methode voor het opwekken van nuttig arbeidsvermogen, al zou de huidige

aktualiteit dit doan vermoeden. Er is veeleer sprake van een hernieuwing:

eeuwenlang werd energie uit de wind onder andere benut veor de voort

stuwing van zeilschepen, voer de aandr~ving van maalinstallaties en wa

terraderen, en voor de noodzakel:ijke ventilatie b:ij droogprocessen (bak

steenfabricage, houtverwerking, en ook de gezinswas). Een van de vele

mogel:ijkheden om nuttige energie aan de wind te onttrekken is de windmo

len. In het b:ijzonder voor Nederland. met z~ vele polders. heeft de wind

molen eeuwenlang grote betekenis gehad. De stoommachine en - later - de

elektromotor hebben evenwel de windmolen in belangri.jke mate verdrongen

gedurende de afgelopen ho~derd jaar. Van de 9000 molens die ons land in

1850 telde waren ar in 1973 nog 952 over. Pas heel korte t:ijd bestaat er

opnieuw grote belangstelling voor de windmolen ala omzetter van windener

gie in mechanische arbeid.

Windmolena kunnen op verschillende manieren worden benaderd. Zo

bestaan er vele kunstuitingen waarin windmolens een rol spelen: in de

litteratuur (Cervantes. Gezelle), in de schilderkunst (Ruysdael. Rem

brandt), in volksliedjes en zelfs in het variet~-theater (Moulin-rouge)

versch:ijnt de windmolen ala een voorwerp dat bl:ijkbaar inspireert. De vorm

en de beweging van een windmolen maken klaarbljjkel~k op vele mensen een

zodanige indruk, dat ze er door uitgenodigd worden tot een of andere

vorm van creatieve expressie.
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Een andere beschouwingsw~ze, die van de technicus, is gericht op de

werking van de molen, op de manier waarop h~ in elkaar zit en or de funktie

van de verschillende onderdelen waaruit een molen is samengesteld.

Ook is het mogel~k om de aandacht te richten op de technische processen

die zich in een windmolensysteem afspelen en niet zozeer op de technische

versch~ningsvorm. Don Quichot geeft op overtuigende w~ze z~ persoonl~ke

impressie; zijn schildknaap Sancho Panza ziet de molen als een technisch

bouwsel. MijI!ll interesse - zoals mag bl~ken ui t di t verslag van m:i,;n afstu

deerwerk - is gericht op de processen in een windmolensysteem.

Het is opvallend dat het uiterl~k van de windmolen tamel~k onbe

langr~k is, als men de procesbenadering toepast. De fenomenologie van de

windmolen zal daarom verder buiten dit verslag bl~ven. Zowel de manier

waarop Don Quichot naar molens kljkt als die waarop Sancho Panza ze beziet,

is niet de manier waarop ik in dit verslag een windmolensysteem beschouw;

te weten de procesbenadering.

B~ de benadering via de processen in windmolensystemen beschr\ift

men de overdracht van energie. Op verschillende plaatsen in een windmolen

systeem vindt deze overdracht plaBts:

- de kinetische energie van luchtdeeltjes wordt overgedragen op de

molenwieken; deze overdracht ligt op het gebied van de stromingsleer;

- de mechanische energie aan de as van de molen wordt overgedragen op

een belasting; hier heeft men te maken met aand~ftechniek;

- in de belasting wordt energie omgezet - b~voorbeeld in ele~trische

ener«1e -len verbru1kt, hi.erb11 wordt B_uU1ge arbe1d gelenrd

Energie is voor ons een primaire levensbehoefte waarmee w~ - zoals

de laa.tste jaren bl~kt - niet ongestraft verkwistend kunnen omspringen.

Het is daarom verstandig om b~ het kiezen, ontwerpen en bedr~ven van cen

windmolensysteem een zodanige strategie te volgen dat, b~ een gegeven wind

snelheidspatroon, de hoeveelheid energie die de aan de molen toegevoegde

last uiteindelijk ontvangt, zo groot mogel~k is. Vanuit een aandr~ftechnisch

standpunt richt ik me in dit verslag op bovenstaand~optimaliseringsproble

matiek.Het verslag is als voIgt ingedeeld:

- hoofdstuk II geeft de technische uitgangspunten;

- de hoofdstukken III en IV handelen over het gedrag van een windmolen-

systeem onder stationaire en dynamische omstandigheden;

- criteria voor optimalisering worden in hoofdstuk V afgeleid, bovendien

bevat dit hoofdstuk een aantal suggesties voor de instrumentele uit

voering van de besturing die moet bewerkstelligen dat het windmolen

systeem aan de optimaliteitscriteria - b~ benadering - voldoet;
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- resultaten van quasi-stationaire metingen aan een met behulp van

elektrische machines gesimuleerd windmolensysteem z~ vervat in hoofd

stuk VI;

- in hoofdstuk VIi ziin tenslctt~ het ontwerp van een regelsysteem en

de resultaten van experimenten met deze regelaar beschreven.

1.2. Verantwoording.

De technische problematiek zal in dit verslag de boventoon voeren,

maar ook de maatschappel~ke context waarin het onderzoek plaatsvindt is

belangrDk. Naar ~n mening verdient het voor elke onderzoeker aanbeveling

om b~ t~d en w~le stil te staan b~ de relatie die z~~ werk heeft met de

maatschappij. Omdat ~n werk buiten het lopende programma van onderzoeken

van grotere omvang van de vakgroep Elektromechanica valt kan ik bij dit

zelfonderzoek niet steunen op een door de vakgroep overdachte en neerge

schreven motivering.

Steeds meer mensen raken ervan overtuigd dat met grondstoffen en

energie zuinig moet worden omgesprongen. B~ velen is die overtuiging ver

sterkt doordat men enige jaren geleden moest ondervinden wat het betekent

ala fossiele brandstoffen niet langer in overvloedige mate beschikbaer

z~. Het alternatief, dat kernsplitsing nog leek te bieden ten tijde van de

oliecrisis, is op veel, en naar m~ mening terechte, kritiek gestuit.

Wil kernsplitsing voor toepassing op grote schaal in aanmerking komen,

dan zal de veiligheid voor mens ~n milieu geg~randeerd moe ten kunnen

worden. Zolang het onderzoek naar de verhoging van de veiligheid van de

toepassing van kernsplitsing nog niet zodanig is gevorderd, dat uitbreiding

van het aandeel van kerncentrales in de totale energievoorziening gerecht

vaardigd is, z6lang zullen we extra zuinig moeten zijn met de voorraad

fossiele brandstoffen. Ook al zou toepassing van kernsplitsing eenmaal

aanvaardbaar z~m geworden, dan is toch zuinigheid met energie nog steeds

geboden: kernsplitsing verruimt de grenzen, maar heft het probleem van de

beperkte energievoorraad niet Ope Kernfusie geeft op dit moment een

gunstiger vooruitzicht, maAr de ontwikkeling van de toepassing van kern

fusie in de energievoorziening is nog in een beginstadium.

Aan problemen die samenhangen met machtspositie, grootschaligheld en de

aantasting van het milieu b~ een greot energievebruik ga ik verder voorb~.

Om tot besparing te komen zie ik twee strategien. In de eerste

plaats de 'zuinig-aan' aktie van de overheid. Belang~ik is dat de bijdrage

van het onder~s - en daarmee bedoel ik het onderw~s op aIle niveaus -
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kan leveren om het effekt van de propa.ganda te vergroten, niet wordt

onderschat. Het komt m~ voor dat het eenvoudiger is om kinderen en jonge

ren een goede gewoonte aan te leren, dan om volwassenen er toe te brengen

een ingeroeste gewoonte op te geven. De 'zuinig-met-energie' geda.chte

za1 met name moeten gaan leven binnen opleidingsinstituten voor leerkracht

en, en vervo1gens in het he1e onderwijs een duide1~ke rol gaan spe1en.

Ook de communicatiemedia kunnen bjj, de verbreiding van de zuinig-aan ektie

een belang~k element vormen.

Een tweede stimulans voor het 'energie-bewust' leven zou men kunnen ver

wachten van de economie. Indien de koopprijs van een artike1 in belang

~ke mate zou kunnen worden gekoppeld aan de hoeveelheid energie die no

dig was voor de produktie ervan, zou het consumentengedrag we1licht in

de gewenste richting kunnen worden gebogen. Verleidelijk is bovendien de

gedachte dat energie niet gevoel1g 1S voor inflatie: de waarde van een

gulden vermindert, maa.r als die waarde verbonden was met een hoeveelheid

energie dan zou die gulden zijn waarde blijven behouden.

Een tweede strategie om te besparen op fossiele brandstoffen is ge

legen in het benutten van bestaande energiestromen in de natuur. DuideUik

tekent zich op dit ogenb1ik een ontwikkeling af naar het gebruik van

energie uit zonnestraling, wind- en waterkracht en bodemwarmte. De belang

rUke investeringen die a1 gedaan zijn voor de ontwikkeling van kernenergie

- in het bijzonder kernsplitsing - vormen weI degel~k een handicap voor

het onderzoek naar zonnecellen en warmtepompen. De b~ bedrijven levende

wens Dm reeds gedane investeringen rendabel te maken, weerhoudt hen ervan

om over te schakelen op nieuwe mogel~kheden die eveneens veel geld vragen.

De Neder1andse overheid probeert nu een aantal nieuwe onderzoekingen met

stimulerende maatregelen op gang te brengen. Zij richt zich d~arb~ op de

voor Nederland geschikte methodes: benutting van zonnewarmte en wind~nergie.

Op kleine schaal leverden zonnecollectoren en windmolens reeds een

bijdrage aan de energievoorziening. De moge1~;\(heden die kleinschalige toe

passing van windenergie biedt hebben mijn be1angstelling. Onafhankel~k van

de gemeenschap te kunnen leven, ook bij de vervu1ling van de behoefte aan

energie, kan voor sommige mensen een grote betekenis hebben. Daarnaast z\~

ook de technische aspecten van windmo1ensystemen in mijn ogen zeer inter

essant. De vakgroep Elektromechanica bood me de ge1egenheid om, a1s ver

volg op daar verricht onderzoek (L.2), een stage te wijden aan de proble

men b~ de optimalisering van een windmolensysteem, (L.~ ).
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Uit deze stage is uiteindel~k een afstudeeronderzoek voortgevloeid.

Nu, kort voor het afsluiten van het afstudeerwerk, konstateer ik

dat dit onderzoek een aantal interessante, voorlopig nog theoretische,

rnogel~kheden aan het licht heeft gebracht d1e om practische reali

sering - wellicht door volgende afstudeerders- vragen.
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II. Windmolensystemen: uitgangspunten en doelstellingen.

11.1 Systeemopbouw en definitie van grootheden.

Onderwerp van de beschouwingen in het volgende zijn systemen

voor de omzetting van windenergie die gebruik maken van een windmolen.

Bjj de besch~Ving van windmolensystemen maken we hier gebruik van de

benaderingsw~ze via de processen die zich binnen de systemen afspelen.

Een uitgangspunt veor een sy.teamb.schouwing·.~ormtenerz~s de windmolen,

anderz~ds is er een lastproces dat men op gang wenst te houden.(fig.I4l)

,..--- ~----,

,..

~.

I I
~_'~Ap'" I
"'--_/fY Ir--~

I I1 J

f"~,::r:t'· \.
Een gedeelte van de energie die in de wind aanwezig is - kinetische

energie van luchtdeeltjes - wordt door de windmolen opgenomen en komt aan

de windmolenas beschikbaar. Aan de molenas is sprake van mechanische

energie. Anders gefermuleerd: het vermogen dat aan de molenas wordt ont

wikkeld heeft de vorm T.W, het produkt van koppel en hoeksnelheid.

Het lastproces,'waaraan men u1teindel~k het vermogen wenst to. te voeren,

stelt eisen ten aan.ien van de vorm waarin het vermogen wordt aangeboden.

Een elektrisch netwenk bijvoorbeeld, zal alleea een vermogen van de vorm

P • V.I accepteren, het produkt van spanning en stroom. Het verpompen van

een vloeistof vraagt om .en vermogen van de vorm: Q. b. p, het produkt

van volumestroom en drukverachil.Men kan nog meer voorbeelden noemen, het

blijkt dat om een last te kunnen aand~ven met een windmolen er behoefte

bestaat aan een aanpassend element tussen Molen en last. Aanpassing~

houdt in de eerste plaats in dat het vermogen, oorspronkel~k van de gedaante

P • T. W, e-::n voor het lastproces geschikte vorm kI1Jgt: .~ vindt omzetting

plaats. Daarnaast is het de taak van het aanpassend element om ervoor te
<

zorgen dat de'waarden van koppel en hoeksnelheid die tjjdens het bedrljf op-

tredeb, voor zowel de Molen als voor het systeemelement dat het v.rmogen

in mechanische vorm ontvangt,aanvaardbaar zjjn. nit gedeelte van de aanpassing

fungeert als "transformator" van koppel en van hoeksnelhei.~~
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De eerste taak: omzetting van energie om de vorm geschikt te maken voorde

last,wordt vervuld door de omzetter. De omzetter neemt koppel maal hoek

snelheid op en geeft b~oorbeeld spanning maal stroom af. Yoor de "aanpassing

van de grootte van koppels en hoeksnelheden van resp. de Molen en de om

zetter gebruikt men een mechanische overbrenging of kortweg overbrenging.

Een overbrenging vatten we hier op als onderdeel van de Molen. Indien in, ,
.en windmolensysteem een overbrenging voorkomt dan vertalen we net gedrag

vim de windmolen:in' het gedrag na de'overbrenging, aan de omzetterzijde.

Zij de waarde van de overzetverhouding van de, versnellende,verliesv~,

overbrenging i • Dan denken we Molen plus overbrenging vervangen door een
2

Molen die i maal sneller draait, een i maal kleiner koppel levert en een 1

maal kleiner traagheidsmoment heeft ( ffg.II.2).

1M-JJH. 1. ol)CJl- M'\~ ..

y ~'6
~
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De algemene opbouw van een windmolensysteem is aangegeven in fig.II.4,

In deze figuur zijn de elementen: windmolen·,- omzetter - lastproces te

herkennen. B11 ten 87eteembescn.ouwing gaat het om'de ss.menwerking tuSSeD.

deze drie elementen. Men kan voor de beschrijving van de samenwerking tussen

de systeemelementen uitgaan van wat de windmolen'ziet'of van wat de last

'ziet'. Besch~ven we de processen in het systeem vanuit de Molen dan be

schouwen we de omzetter plus de last als de belasting~(S) van de Molen.

ne besch~ving van de processen vanuit de last leidt tot de indeling: aan

d~ving - lastproces. Deze beide ziens~zen zijn toegelicht in fig.II.Je
~cJJt*\J\.JY\%".
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Aan de hand van fig.II.4 worden een aantal belang~ke grootheden

gedetinieerd. .
.-------;1'.Ill\.
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Dimensie

-1m.s.

w.

w.

W.

w.

-1rad.s.

Omschrijrtng

Windsnelheid.

Ingangsvermogen, het vermogen dat in de

wind beschikbaar is.

Uitgangsvermogen, het vermogen dat aan de

last wordt toegevoerd.

Molenvermogen, het vermogen dat de molen

onder stationaire omstandigheden aan z~ as

ontwikkel t

Geconverteerd vermogen, het vermogen dat

onder stationaire omstandighedeb door de

belasting aanode as van de omzetter wordt

opgenomen.

Hoeksnelheid.

Molenkoppel, het koppel dat de molen onder

stationaire omstandigheden aan de as ont

wikkelt.

Belastingkoppel, het koppel dat de belasting

ten behoeve van het convers1eproceB - dus

met inbegrip van de verliezen - opneemt.

Variabelen die een rol spelen binnen de

omzetter en binnen de last: binnen de . O.

be1ast1ng. Daze variabelen kan men pas nader

definieren als de soort belasting bekend is.
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11.2 Karakteristieken.

De processen die zich in een windmolensysteem afspelen zijn te be

sch~ven met behulp van de relaties tussen de systeemvariabelen. Een relatie

geeft het verloop van een afhankel~ke systeemvariabele als funktie van een,
1

of meer onafhankel~ke variabelen. De relaties die het gedrag van de elementen

in een windmolensysteem besch~ven zullen in sommige gevallen door middel van

berekeningen te bepaleh zljn. Ook kan men metingen uitvoeren en uit de meting

en de nodige informatie halen. De relaties tussen systeemvariabelen duiden

we aan met: karakterist~eken. In de meeste gevallen zljn de karakteristieken

voor de stationaire toestand bepaald ( gemeten of berekend).

Hieronder voIgt een kort overzicht van karakteristieken'die van

be lang z~ in een windmOlenSysteem.~~<

A. De koppelkarakteristiek van de windmolen: Tm(tu ,v)

De koppelkarakteristiek van de Molen geeft het koppel T , dat dem
molen onder stationaire omstandigheden ontwikkelt,"als funktie van de hoek-

snelheid W van de molenas en van de windsnelheid v. In de litteratuur treft

men berekeningen aan van dit soort karakteristieken. De vorm waarin men ze

tweedimensionaal weer kan geven is: ~ ( w)1 , een voorstelling waarb~m Iv.par. <.

de windsnelBeid parameter is. In grafiek 11.1 is b~ ~ze van voorbeeld een

keppelkarakteristiek gegeven, afkomstig uit L. 1 • In L.lwordt van dezelfde

karakteristiek gebruik gemaakt voor berekening van de energie-opbrengst

van een systeem waarin de Molen wordt gecombineerd met een accu als last

proces. Omzetter is-dan een electrische generator, in het beschouwde geval

van L.2 een generator uit een &utomobiel.

B. De vermogenskarakteristiek van de windmolenl Pm ( w,v)

De vermogenskarakteristiek van de windmolen vindt men uit de koppel

karakterlstiek met behulp van de betrekking:

.P
m • ~ W

m

De vermogenskarakteristiek die men op die wijze ken berekenen voor het voor

bee1d van grafiek Ii.l is weergegeven in grafiek II.2. De wijze van weergeven

is P ( W~ , de windsnelheid is parameter b~ een schare vermogen-hoek-
mlv·pal?'.
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suelheidskrommen.

Deze karakteristiek geeft het verband tussen het koppel T dat deoa
belasting ten behoeve van de oonversie in de omzetter opneemt, de hoeksnel-

heid W van de molenas en de belastingvariabelen ul ,u2 ' •••• ,u
k

' die binnen

de belastin~, dus in de omzetter of in de last, invloed uitoefenen op het

opgenomen koppel. De aard van de belastingvariabelen en ook hun aantal hangt

af van de geaardheid van de belasting. In het onder A genoemde voorbeeld,

waarb~ een aoou (last) wordt opgeladen via een generator (omzetter), is er

een tweetal belastingvariabelen: de bekraohtigingsstroom If van de generator

en de klemspann1ng van de aoou U
A

• Houdt men met beide variabelen rekening

dan geldt in dit geval: T • T (W,If,U
A
). In grofiek 11.3 1s de belastingoa oa

koppelkarakteristiek, overgenomen u1t L. ~ , die b~ dit voorbeeld hoart weer-

gegeven. Om de karakteristiek nog twee-d1mensionaal te kunnen weergeven is

de klemspanLing van de aoou konstant gehouden: U
A

- konstant • lJV. De ~ze

van presenteren is: T .. T (w)1 l~V I • De karakteristiek van
oa oa IuA" J; f=par.

grafiek 11.3 is het resultaat van metingen, voor de beso~ving van deze

metingen zij naar L. 2. verwezen.

D~ De asvermogenskarakteristiek van de belasting:

poa( W, ul ' u2 ' • • • • ,~ )

Door gebru1k te maken van de betrekking P .. T W vindt men
oa oa

uit de koppelkarakteristiek van de belasting de asvermogenskarakteristiek.

In grafiek 11.4 is de karakteristiek P (w)1 uit 1.2 t diA
oa ~~=lJV;If.par.·

bij het voorbeeld van C hoort (grafiek 11.3), weergegeven.

E. De uitgangsvermogensskarakterist1ek van de belasting:

pu ( W,Ul'u2 ,···· ,~)

Deze karakteristiek geeft de relatie tussen bet vermogen Pu dat
onder stationaire omstand1gheden aan de last wordt toegevoerd, de boeksnel

heid Wvan de omzetteras en de belastlngvariabelar,ul'~' •••• '~.
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Als voorbeeld geeft grafiek 11.5 de uitgangsvermogenskarakteristiek, uit L.~

die behoort b~ het systeem van fig.II.5.dat in het voorgaande al enige malen

is genoemd~.De ~ze van presenteren is; b~ konstante klemspanning van de aeeu

een schare vermogea-hoeksnelheidskrommen met de bekrachtigingsstroom If als

parameter: P (W"
U '~A.l)V;If-pa~.

F. De rendementskarakteristiek van de belasting&

~( w,ul ,u2'····'uk )

De rendementskarakteristiek van de belasting geeft het verband

tussen het rendement waarmee de conversie in de belasting, in het b~zonder

in het omzettergedeelte ervan, geschiedt, de hoeksnelheid van de omzette~as

GJ, en de belastingvariabelen u
l

,u
2

' •••• ,u
k

• Het rendement van de belasting

definieren we als het quotient van het vermogen dat aan de last wordt toe

gevoerd en het vermogen dat door de belasting, teneinde het conversieproces

op gang te houden, wordt opgenomen,

P
"1. ~ •Pca

Pu(w ,u1 ' u2 ' • • .. , uk >
Pea ( W, ul ' u2 ' • • • • ,uk)

Dus : T] = T] ( W, u ,u , •••• , u )
12k

B~ deze definitie van het rendement is geen rekening gehouden met het ver
mogen dat nodig is voor de bekrachtiging van de generator Pf. Eventueel kan

men de definitie uitbreiden.

In het voorbeeld uit L.2 is 17- n(W,UA,I
f

>. Grafiek 11.6 eom

pleteert de karakteristieken uit L. met de rendementskarakteristiek. In deze

grafiek is de wjjze van weergeven: '7( w~ l':lV I ' een voorstelling
10A- ..I ; f-par•

b~ konstante klemspanning van de accu met de bekrachtigingsstroom als para-

meter b~ een schare rendement-hoeksnelheidskrommen.

ToW. clw..a.( ~
w~o.- "P. Jioek_ "Plt

CUM\. -

IT_
'"

~~.

~
k~.Mo.~ o..'ytt\~ Up

'R" Tu.
IC.Q.

~

Piq. 11:. s.
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B~ de t~s~uderiLg van de koppel- rasp. vermogenskar~kteristiekpn

ver d~ ~clAn die in dn gr~fieken 11.1 en 11.2 in ~en vcorstelJing met d~

windsnelheid als parameter z~~ geschetst, v~lt het op dat er gebieden z~n

waarin:

re::l p. J pm <:: 0 •--=-
C) v

1n daze gebieden nemen, b~ konstante waarde van d~ hoeksnelheid, koppel en

vermogen af hoewel de windsnelheid toeneemt. Een mogel~ike verkll'iring van dit

versch~nsel is dat in dit gebied, b~ die waarden van windsnelheid en hoek

snelheid, de hoek die de wieken maken met het vlak van draafng, niet geschikt

is voar een efficieOnte overdracht van de lucht naar de m:)lt.mo De molen w~.l'lr-

voor de grafieken 11.1 en 11.2 gelden i~ een tweebladige propellormolen. De

werking van cen dergel~ke molen kan men vergel~ken met de werking van een

vliegtuigvl"ugel (fig.II-6.a). Zotn vleugcl maakt een zodanige hoek met de

luchtstroming (de aanstroomhoek), dat er een draagkracht, de lift, ontstaat.

De lift kan het vliegtuig doen opst~gen en op hoogte houden. Deze dr8."lg

kracht varieert met de aanstroomhoek. In het geval van een propellormolen

wordt de aanstroomhoek op de afstand r van de as van de molen niet aIleen

door de wlndsnelheid, maar oak door de snelheid v waarmee de wieksektie op
r

de aIstand r van de as beweegt. De re]atieve aa.nstroom~nelheid, dit is de

aanstraomsnelheid die de wieksektie tziet t , is in eerste benadering de re

sultante van de snelheden v en v • De invloed die de bewegende wiek op de
r

luchtEtroming uitoefent is da~rbij verwaarloosd._ In fig.II.6.b is de situatie

voar een windmolen weergegeven.

.('iq ][. b.a.

I
I
I
I
I~ .
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De snelheid v varieert langs de wieken van de molan: v = (".) r. De
r r

hopk die e~n wieksektie m~akt met de relatieve aanstroomsn~lheid moet een

zodanige waarde hebben dat de b~drage die de wieksektie levert voor het

opbouwen van het koppel maxima'"'l is. Vandaar dat men bij een windrnolen de

hoek met het vlak van draai.'ng over de lengte van de wiek laat veranderen.

Men 'tordeert' de wieken.

Indien nu de hoek tussen de wiek en de relatieve aanstroomsnelheid

niet te groot is (fig.II.7.b) zal langs de wiek cen glad stromingspatronn

ontstaan. Verandert de windsnelheid, wordt v bljvoorbeeld groter (fig.II.7.a)

dan zal oak de aanstroomhoek veranderen. Boven een bepaalde waarde van de

,aanstroomhoek kunnen er wervelingen in de stromimg gaan ontsta'"'n die de

energie-overdracht van lucht naar molen I':rnstig belemmeren. Het is denkbaJ,r

dat onder ongunstige omstandigheden meer verloren gaat ten gevolge van de

wervelingen dan er is gewonnen door een toename in de windsnelheid. In zo'n

geval zal het koppel en daarmee het vermogen, b~ konstante hoeksnelheid,

afnemen, hoewel de windsnelheid toeneemt.

Q..

1. ~-----... -
---~-----------
1~\.M cMrt.t j)tto~~
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11.3 Doelstelling van het onderzoek.

z~ van een bepaald systeem het verloop van de karakteristieken

bekend. Dan stelt dit ons in staat om het gedrag van het systeem onder

quasi-stationaire omstandigheden te bepalen.In de veronderstelling dat de

quasi-stationaire karakteristieken bruikbaar z\~ voar de beschrijv1ng vanhet

gedrag onder niet-stationaire omstandigheden, kunnen we ook de ···inv1Cu~d na

gaan van variaties in de onafhankelijke variabelenv,ul 'u2 ' •••• 'uk op het

vermogen Pu dat voor de:last bfrschikbaar is. Daa~ee is dan ook de energie

afgifte E bekendlu

I:

Tben Tez1.1n resp. begin en eindtijdstip van een interval [Tb"Tel waann we het

systeem observeren. We kunnen nu nagaan onder welke omstandigheden b~ een

gegeven windsnelheidspatroon in het observatie-interval de'energie-afgifte

E een maximale waarde aanneemt. Uiteindelijk wensen we dan te bereiken datu
de energie-afgifte ook maximaal wordt door, op de juiste w1jze, in het sys-

teem in te g~pen. Aldus geformuleerd betreft de studie een optimaliserings

probleem voor een bestaand systeem. Om tot een systeem te komen moe ten al

twee stappen vooraf gegaan z~. In de eerste plaats moet men de opbouw van

het systeem goed kiezen, er bestaat dus een optimale systeemkeuze-probleem.

Een tweede aspekt zal dan de optimale instelling van de constructie-parame

ters van het systeem zijn. De probleemstelling heeft drie z~den:

a. De optimale systeemkeuze: welke opbouw van het 8ysteem

levert, binnen de gegeven beperkingen de beste resultaten,
dit beoordeeld aan de hand van eer aantal criteria.

b. De optimale constructie-parameterins*elling. welk~ waarden
. . ~. ,

var. constructie-parameters tan het systeem levere~Jwederom

binnen de gegeven beperkingen de'maximale energie-opbrengst.

De maximale energie opbrengst kan men overigens aIleen be

behalen als het ~ysteem ook optimaal bestuurd wordt.

c. De optimale besturing: hoe moet het systeem bestuurd worden

ten einde b~ een gegeven installing van de constructie

paramete~s maximale energie-opbrengst te verk~gen.
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Aan het eerste van de~e drie aspekten, de optimale systeemkeuze zullen we

in dit verslag geen aandacht besteden. De motieven die leiden tot de keuze

van het systeem worden vaak zeer sterk befnvloed door niet-teohnisohe

overwegingen. Teohnisohe aspekten die een 'rol spelen zijn b~v. de r~gelbaar

he1d en de overbelastbaarheid vat het systeem. e De beide' andere' problemen"

de optimale construktie-parameterinstelling en de optimale besturing

komen weI aan de orde, z~ het dat we meer aandaoht besteden aan de optimale

besturing dan aan de optimaltinstelling van de oonstructieparameters.

11.4. Besehrijving van windmolenkarakteristieken in de litteratuur.

Teneinde aansluiting te vinden bij de praktijk van de litteratuur

op windmolengebied willen we nog wat aandacht wijden aan de wijze waarop

men de koppel resp. vermogenskarakteristiek van de molen kan presenteren.

De grafieken 11.1 en 11.2 Iaten een gelijkvormigheid zien van de koppel

-hoeksnelheid en vermogen-hoeksnelheidkrommen bij verschillende waarden

van de windsnelheid. Op grond van de theorie is het mogelijk om koppel en

vermogenskarakteristiek in dimensieloze vorm benaderend weer te geven,

zodat de beide scharen krommen worden samengevat in een tweetal figuren.

Deze figuren geven dan het verloop van het dimensieloze koppel resp. ver

mogen als funktie van de dimensieloze hoeksnelheid. Grafiek 11.7 illustreert

di t.

Over de wijze van dimensieloos maken handelt het volgende.

Om de gedachte te bepalen denken we aan een molen die draait om een hori

zontale as, bijvoorbeeld een propellor-molen. ~ij van een dergelijke molen

de straal van de wieken R. Zij W de waarde van de hoeksnelheid waarbij
v

de snelheid van de uiteinden van de wieken, de wiektippen, juist gelijk is

aan de windsnelheid: vto =v. Dan is:
~p

We definieren de dimensieloze hoeksnelheid als het quotient van de hoek

snelheid W en W. ~oals gebruikelijk in de litteratuur zullen wij de
v

dimensieloze hoeksnelheid aanduiden met de snellopendheid A :

A = W • w
vIR

• W R
v

(II.l)
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Men kan. zoals uit (11.1) blijkt. de snellopendheid ook opvatten als de

verhouding tussen tipsnelheid en rindsnelheid.

Zij de kinetische energie van de luchtdeeltjes die bij een windsnel

heid v in de tijd 6 teen oppervlak A passeren tlE • De kinetische energie
2 A

van ~6n luchtdeeltje met massa m is: E ...~ mv • De snelheid van het lucht
m

deeltje is immers de windsnelheid v. De kinetische energie die in de tijd

6t door het oppervlak A stroomt is het produkt van de kinetische energie

per deeltje E en het aantal deeltjes n.
m 2

!:.E
A

,", n ~ mv •

Het aantal deeltjes n dat in ~t het oppervlak A passeert is het aantal dat

zich in een cilinder bevindt met grondvlak A en hoogte h ... v~t. Dit aantal

is het aantal deeltjes per volume-eenheid n maal het volume V van de
o

cilinder; v ... Av~t.

Zodat:

n .. n V • n Av ~t
o 0

~E ... tmv
2
n Av ~t •

A. 0

... ~mn Av3~t
o

r: A.v. ~l.

Nu is: ron "9; 9 is de dichtheid van
o

de lucht. Daarmee is:

E
A

.. ~9Av3At

Het vermogen PA' dit is het vermogen IT. At

snelheid: P ... Fv •
3C v • De konstante C

dat een sc~fvormig oppervlak, loodrecht

op de windsnelheid,passeert~ is:
AEA 3

PA .. ~t ' ... t9Av

Voor het oppervlak A kiezen we het oppervlak dat door de molen "bemalen"

wordt: het molenoppervlak.

we definieren nu het dimensieloze vermogen als het quotient van

het vermogen Pm en het vermogen ~A. In de litteratuur vindt men voor het

dimensieloze vermogen vaak de benaming vermo5enscoefficient C • Daze bena-
p

ming zullen wij hier aanhouden. B~ de beweging van liohamen in een flufdum

spreekt men val3.k over "kwadratische demping" (L. '3 ). Daarmee bedoel t men

dan dat de krachten die lichaam en flufdumop elkaar uitoefenen evenredig

z~ met het kwadraat van de relatieve snelheid van het lichaam t.o.v. het

flufdum. Het vermogen is dan het produkt van kracht en

We verwachten nu, in het geval van een windmolen: P ...
m

kan nog afhangen van de hoeksnelheid. Voor het dimensieloze vermogen vinden
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we nu:
p

e "'--Lp
P( W,v'

i9Av'-
• •• e

Ala e van de hoeksnelheid afhangt, dan za1 in een dimensieloze beschouwings

w~ze e afhangen van deldi~ensieloze hoeksnelheid, dua van de anellopend-
p \u.~" IS

heH A • Als dit zo is t kenllelijk e afhankelijk van het quotient van G.J en v,
De wijze waarop het koppel dimensie100s kan worden gemaakt 1igt nu

vast. Er moet ge1den:

.l:' = T Wm m

Ofwe1: T
p

(II.3.a)= -.A..m
W

:::Jubsti tutie van (11.1 ) en (11.2) in (II.3.a) 1evert:

T ..
m

)... vIR

Hieruit vo1gt:

.. T (W,v)
m

M>Av2 R
.. (II. 3)

We bereiken hiermee dat ge1dt:

In ana10gie met:

P .. T Wm m

Het dimensie10ze koppel, in de 1itteratuur aangeduid ala de koppe1coefficient

eM' definieren we ala het quotient van het koppel T
m

en een koppel TA •

Hierbij is:

TA- ~ 9 v
2

AR

Een mogel~ke interpretatie van TA is: het koppel TA is het koppel dat
2ontataut indien de stuwkracht - het produkt van stuwdruk ipv en oppervlak A

- op het uiteinde van de wiek zou aangrljpen.
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Samenvattend: in de litteratuur vindt men meEstaI de mclenkarakteristieken

in dimensieloze vorm; Cp ( ~) en CM(),. ). Een voorbeeld hiervan, afkomstig

uit L. 2 , is te vinden in grafiek 11.7. De vermogenskarakteristiek P (W,v)m
en de koppelkarakteristiek kan men ui t C (>...) en CM( A ) bepalen met behulp

p
van de relaties:

w .. A-:L
R

P (w,v) .~.' C (A) ~ PAv3
m p

T (W,v) ... C
M

( A) ~ 9 Av
2

Rm

(11.4 )

(11.6)

Bovendien bestaat tussen Cp ' cM enAde relatie:

C .. C )..
p .M (11.7)
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III. Gedrag van het systeem onder stationaire omstandigheden.

111.1. Het stationaire evenwicht•.

De karakteristieken die in hoofdstuk II ter sprake z~ geweest

zu11en we thana gebruiken om het gedrag van het systeem te bestuderen.

In dit hoofdstuk beperken we ons tot het stationaire gedrag. De systeem

variabe1en z~ geen funkties van de t~d. In 1atere hoofdstukken komt het

gedrag onder niet-stationaire omstandigheden aan de orde.

Z~ een windmolensysteem, in opbouw overeenkomstig fig. 111.1,

gegeven. Voorts veronderste1ien we, door meting dan weI door berekening.

te kunnen besehikken over de karakteristiekens

Tm • 'I!m( W , v)

P = F (W,v) • ~ .W
m m m

Tea= Tea( W'uJ.,u2'····'~)

p • p (W,UltU2.~ ••• ,u. ) .!' • Wea oa, K ea

lfu = Pu( W, ';. ,u2 t • • • • ,~ )

p
T'/ = T] ( W t~ ,u2 t •••• ,~) ...!:L

p
ca

~--_...,?"M.

v.
~tt..ot.

I------~

~GG.

~ L-.T"'"",....__....l

-'--'-'
fi~. m.l.
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Onder stationaire amstandigheden zal in het systeem evenwicht

heersen.Z~ de waarde van de windsnelheid konstant: v = vO• Het vermogen

dat de windmolen ontwikkelt is dan nog uitsluitend van de hoeksnelheidW

afhankelijlu

H (W, v
O

) ... p (wi ~ p (uJ)1
m m 'Ivo m I()

Het vermogen dat de belasting aan de as opneemt is, b~ konstante waarden

van de onafhankelljke belastingvariabelent ~ ~, ~" ••••• ;~. ook aIleen
o 0 0van de hoeksnelheid afhankel~kt

~ p; (W)l
oa 10

Het vermogen dat de windmolen afgeeft zal in z~ geheel worden epgenamen

door de belasting:

(111.1)

Deze vergelijking· - de stationaire toestandsvergel~king- levert

a18 oplo8sing de waarde van de hoeksnelheidz

w ... Wo
Het bl~kt dus dat~' indian de waarden van windsnelheid en onafhankel~ke

belastingvariabelen vastliggen, de waarde van de hoeksnelheid vastligt.

Dit leidt ons tot een belangrijke conclusie: onder stationaire omstandig

heden is de hoeksnelheid een afhankelijke variabele. De hoeksnelheid noe

men we de toestandsvariabele, dit is de variabele waarvan de waarde be

paald wordt door de toestandsvergelijking.

De toestandsvergel~king (111.1) zal men over het algemeen grafisch

moeten oplossen. Figuur 111.2 illustreert de oplossingBWijze. De variabelen

p \, ~ 't·, T' .Ii. ,T ,P en 17 die men nu kan bepalen deor substitutieoa m c~· m u

van de oplossing W ... Wo in de betreffende karakteristieken noemen we de

uitgangsvariabelen. Tussen de uitgangsvariabelen bestaan de relaties:

P • T' • W; y. ...!I' • W ; P • Tl Pm m ca ca u oa

Bovendien geldt (III.l): P'm(W O\'''' Pca( WO)IO,.1
De uitgangsvariabelen z~ dus onderling afhankelijk. Onder stationaire

omstahdigheden volstaar. twa. altgangsvariabelen voor de beschrijv1ng van
het stationaire gedrag van het systeem: ~en van de vier variabelen

p:' ,T ,P ,T plus een van de twee variabelen P c8n T).m m oa ca u
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Veronderstel dat we"naast de toestandsvariabele, het asvermogen en het

uitgangsvermogen zouden kiezen voo~ de besc~ng van het systeem onder

stationaire omstandigheden. De evenwichtswaarde van het asvermogen vinden

we door substi tutie van Wo ~n de karakteristiek P~a( w) 10. De evenwichts-

waarde van het uitgangsvermogen wordt gevonden dOOF substitutie van Wo in

PuC W)b.
Zouden we het rendement hebben gekozen in plaats van het uitgangs

vermogen dan was ook op correcte ~ze het stationaire gedrag beschreven.

De bepaling van de evenwichtswaarde van het uitgangsvermogen zouden we dan

moeten uitvoerenvolgens de in fig. III.) geschetste methode. Substitutie

van Wo in D( W)b levert:

D(Wo)lo ... DO

Vervolgens berekent men het uitgangsvermogen P uitl
Uo
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Het evenwicht dat in het systeem heerst onder stationaire omstandig

heden kan men nog op andere ~ze beschrijven. De ' evenwichtsverge1ijking (III.1

hebben we gevonden vanuit het uitgangspunt dat het systeem te verde1en is in

een energiebron - de molen - en een be1asting. De evenwichtsbeschouwing is

gericht op de vermogens-stroom tusse. deze twee elementen. Zoa1s in hoofd

stuk II is aangetoond is een andere ziensw~ze die waarb~ het systeem opge

bouwd wordt gedacht Uit de elementen: aandrijv1ng - last.Toepassing van een

evenwichtsbeschouwing op de vermogensstroom tussen aandrijving en last leert:

We definieren:

T(W~o· Pm(W~O ~ Pre w~o

Een tweede w~z. om het stationaire evenwicht te beschrijven is dU8:

(11I.2)

Hoe de vergel~king (III.2) langs grafische wag cie oplo.sing WI: W o levert

toont fig.II1.4.

fi<j. m:. 3.0....

L.....----------.....f~------.... '""'0
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Zoala geschetst in tig. III.4.b levert substitutie van Wo in

Pu (W)b de evenwichtswaarde Pu • De evenwichtswaarde van het asvermogen
o

volgt ui t de substitutie van W 0 in Pca( W ) o. Opgemerkt dient te worden

dat de vergel~King (III.2) niet tot een oplossing leidt in gebieden waar

ry ... O. In dat geva1 immers gaat (III.2) over in de identiteit 0--0.

De karakteristieken van hootdstuk II kunnen we nu uitbreiden met de karak

teristiek Pr(W'v'';.'u2' •••• '~). Als voorbee1d geven we de karakteristiek

P (w ,v,Itf U die volgt ui t de karakteristieken van de de grafieken
r ItTA.... .&. 0

11.2 en 11.6.' De grafieken 111.1 en 111.2 geven bij UA - 13 V en T • Vo ...
• 9 m••;1 resp. P (w)1 I, en lP' (It)I, 0 r ..~ Een voor-

r ltJA ' TO' t-par• r UA ' TO; W -pa •
o 0

•.ielliuJ:l' van F. (W,I ~ in de drie-dimensionale ruimte geeft fig.III.5.
, Q, rt1UA ,TO

o
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Vermogensvlak van de moler.,

D~ een Konstante wa~rde van
de windsnelheid, getransfor
meerd naar de ~itgang.

fiej. nr: 5.
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"'Cl
In grafiek III.3.- lijnen van konstante Pr i,n"het If-wvlak - is a1s grens de

"'JIUl-rendementskromme"' weergegeven. Deze 1ijn verbindt de punten waarin

de dynamo juist gaat 1everen.

De beschr:ljv1ng van het stationaire evenwicht met de verge1jjkingen

(III.1) en (III.2) 1ichten we toe met een concreet geva1. Daarbjj gebruiken

we de in dit hoofdstuk en in het voorgaande hoofdstuk gepresenteerde

karakteristieken. Het systeem dat we voor ogen hebben is geschetst in

fig.III.6 ( verge1ijk fig.lr.S ).

De overzetverhouding in het systeem van fig.III.6 is i - 7. We

beschouwen het evenwicht b~:

-1
v - 9 m.s.

If- 1,0 A.

U/t= 13 V:

Graf'iek III~..atoont de op1ossing van (III.1), grafiek III.~.b1aat de op

lossing van (III.2) zien. N.B. Let op de punten wsarin de verge1ijkingen

(rII.l) en (III.2) overgaan in de identiteit ~ =0.
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(111.3)

'P.......
wi~J.- T.w. ~- cUotk. . 'Pl(, ~.

IT
nt.lto "'M -- U:J k cr~ot.... ll~

up 1,.~~
&'YMo.tMo

Tc.o. Tl.I.
4

Men kan het stationaire evenwicht ook in termen van koppel beschrijven.

Deling van het rechte.. en linkerlid van (111.1) door Wlevert:

Tm( W ~o • Toa( W ~o

Vergel~ing (111.3) brengt tot uitdrukking dat het door de molen ontwikkelde

koppel in zijn geheel wordt opgenomen door de belasting. Het dient daar om de

verliezen in de omzetter te dekken en om het lastprooes te onderhouden.

Volledigheidshalve nemen we in het overzicht van mogel~heden voor de

beso~ving van het stationaire gedrag ook de vergel~ing op die volgt na

deling van rechter- en linkerlid van (111.2) doorw,

PuC W)lo • ll'~( W)b
w w

Definieren we:

(III.4.a)

P'r

W

!1
• '.I' =r

,

dan kunnen we voor (II1.4.a) sc~n:

(III.4)

l.v~d..-
T~ ~T"",=T'(.

~t-
1r: ~ €A) 1c.:"\·to

M\~
~Teo-

~'co.. Tu. 1''LoW).
• 4

A



Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

blz.TIT: 13.van

rapport nr. 77- 2 .

De interpretatie die we aan (111.4) kunnen geven is dat het koppel

T , dat van het molenkoppel T resteert na aftrek van de verlieskoppels,r m
in evenwieht is met het fietieve koppel T dat noodzakel~k is om het last-

U

proces op gamg te houden. Men kan zieh daarb~ fig.III.1 voorstellen. De

omzetter is daarin gesplitst in een gedeelte waarin de koppelverliezen op

treden, er resteert dan het koppel Tr • ~T~, en een gedeelte waarin om

zetting met een rendement ry .1 plaatsvindt. Besohouwen we het systeem opo
deze ~ze dan besohrijft (111.3) het koppelevenwicht op de plaats A. De ver-

gel~King (111.4) drukt het koppelevenwicht op de plaats B uit.

Van de vergel~king (111.1) zullen we verder in dit verslag geen

gebruik maken. De vergeljjkingen (Ur.l), (Ili.2) en (111.3) daarentegen

zullen we regelmatig nodig hebben.

De nauwkeurigheid van de evenwichtspuntbepaling.

; ; ~ .. ~ .
ot;.-t;.o

De bepaling van de oplossing van de evenwiehtsvergel~ing gaat

met een zekere onnauwkeurigheid gepaard. In de eerste plaats introduceert

de grafische oplossingsmethode die men vaak zal moe ten toepassen, een

onnauwkeurigheid. Verder zal er een zekere onnauwkeurigheid zijn opgtreden

b~ de bepaling van het rechter- en linkerlid van de evenwichtsvergeljjking.

We zullen nagaan in hoeverre de oorsprong van de karakteristieken die we

gebruiken, dat wil zeggen: of ze het resultaat zijn van berekening of van

meting, de nauwkeurigheid betnvloedt waarmee de bepaling'van de evenwichts

punten kan gesohieden.

Bezien we daartoe het stationaire evenwicht nader. Er geldt onder

stationaire omstandigheden:

v .. vO ; W a W 0 ;

De wind.molen levert aan zijn as het vennogen P (wO'vO" .. P • Ten gevolgem m
O

van de w~ng aan de molenas gaat een gadeelte P M verloren. Indien
wr, 0

een everbrenging aanwezig is zal in de overbrenging een verlies P 1 0
ver ., 0

optreden.Het vennogensverlies ten gevolge van wr~ng aan de belasting-

z~e bedraagt P b • In het'omzettergedeelte van de belasting treedt een
wr., 0

verlies P rl bOP. Tenslotte kan aan de last het vermogen P wordenve ., 0 Uotoegevoerd.
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Het vermogensevenwicht kunnen we nu als voIgt noteren:

(rIn. 5)

De betrekking (111.5) illustreren we met behulp van fig. 1~~.8.

-Pwt 1'1"-- ---. J

Volgens (111.1) geldt in het beschouwde evenwichtspunt:

P ::: P
IDa cao

Uit (111.5) en (111.6) voIgt:

(111.6)

(III.7)

In het vermogen P zijn dus aIle verliezen die binnen het systeem optredenca
verdisconteerd. De wijze waarop we het systeem via (111.7) beschouwen is

geschetst in fi~. 111.9.

-- - - =n 7M\~ o\l-Ut. - ol)()z.- ~tWz.

kt-1uMcrex I ~'t""t
I'MA.t

Ja ~

2.ov..d.vt I ev 1.: 1. w 'PU)'C"M-li~ I ""-L\::. ?lI,.7\.U'(.,t.
~ I

";:) \1VtL:.II.) 'f"to t2IJ .
~ \ c.c&.

l>u<>dtO '?ooJ, t-.I-- ---- ---~

r;:;:::

I"M,

'WhI
I~
l!::~
~~'lJtJw~~
1M~.

. I1I.q.
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De nauwkeurigheid b~ de be paling van een evenwichtspunt zal nu af

hangen van de mate van nauwkeurigheid waannee (111.7) benaderd wordt door

de blj de evenwichtspuntbepaling gebruikte karakteristiek. 1mmers, indien

de karakteristiek Pca(W,~,~-•••• ,'ic) het resultaat is van berekeningen

dan zal een aantal termen in (111.7) minder goed bekend zijn en lichtel~

verwaarloosd worden. Over het algemeen zal men bij een berekening al1een de

komponenten Pu en P~l.,b meenemen.·ln vele gevallen zal men zelfs volstaan

met een deel van P 1 b. De nauwkeurigheid is dan te vergroten doorver .,
schatting van de overige verliestermen, bijvoorbeeld: Coulamb~ving veron-

derstellen met een geschatte grootte van de wrijvingskoppels.

De vermogenskarakteristieken van windmolens die men in de littera

tuur aantreft' ziJn meestal berekend. (L. 4- ) In die berekening is het wrijvings-

verlies vr~el steeds verwaarloosd. nit is de reden waarom P M in P iswr., ca
opgenomen. verder zullen onnauwkeurigheden optreden ten gevolge van model-

fouten. B~ de meting van windmolenkarakteristiekell vndervindt men grote

moe11~kheden. W~ verwijzen wat deze problemen betreft naar de litteratuur op

di t gebied (L. 5 ), waarin men vrjjwel geen bruikbare gemeten windmolen

karakteristieken aantreft.

De beste resultaten kan men op dit moment behalen met de kombinatie

van berekende windmolenkarakteristiek en gemeten belastingkarakteristiek.

~ndien men b~ de meting van de asvermogensk~rakteristiek van de belasting.

ook een overbrenging gebruikt, bereikt men dat in P alle komponenten- metca
uitzondering van de term P M - 'Yoorkomen die (111.7) vermeld't. In feitewr.. . ,

heeft men dan de belasting via een overbrenging aangedreven, in plaats van

met een windmolen, met een machine die metingen mogel~ maakt. nit toont

£ig.10.

I------t', k
/vUJJI' ~.
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Samenvattend:

Kombinatie van gemeten molenkarakteristieken en gemeten belasting

karakteristieken zou het meest nauwkeurige resultaat geven b~ de bepaling

van stationaire evenwichtspunten. Daze kombinatie is om practische redenen

niet mogel~. Op dit ogenblik levert kombinatie van een gemeten belasting

karakteristiek met een berekende molenkarakteristiek de beste resultaten.

Bronnen van onnauwkeurigheid z~ modelfouten b~ de berekening van de molen

karakteristiek,meetfouten b~ de bepaling van de belastingkarakteristiek en

fouten b~ de grafische konstruktie van de evenwichtspunten. !en opzichte

van de evenwichtspuntbepaling met berekende molenkarakteristiek en berekende

belastingkarakteristiek bereiken we dat de modelfouten b~ de berekening van

de belastingkarakteristiek vermeden worden. In plaats daarvan treedt een

meet-onnauwkeurigheid op, over het algemeen is de meetfout kleiner dan de

fout ten gevolge van verwaarlozingen in het model.

111.3. Stationaire toestandbesc~ng.

Aan de hand van een bepaalde kombinatie van waarden van de onaf

hankel~e systeemvariabelen:

v '" • u2 . I ••••• I'
o

,

is in de eerate paragraaf van dit hoofdstuk het stationaire evenwicht in

het systeem toegeli.cht. De toestandsvariabele W neemt de waarde aan die

voIgt uit de toestandsvergel~ing. De overige afhankel~e variabelen, de

ui tgangsvariabe len, nemen waarden aan die volgen uit de waarde van de hoek

snelheid en de waarden van de onafha~el~ke variabelen.

Indien we nu de onafhankel~ke variabelen zouden laten varieren

binnen hun definitiegebied dan zou dat tot gevolg hebben dat de toestands

variabele en de uitgangsvariabelen op een bepaalde ~e varieren.De af

hankel~ke variabe len nemen dan waarden aan die liggen in een verzameling

mogel~e waarden. De verzameling van waarden die de afhankel~ke variabelen

kunnen aannemen,volgend uit de b~behorende waarden van de ona!hankel~ke

variabelen,noemen we de verzameling stationaire werkpunten. De elementen

van de verzameling stationaire werkpunten zullen we in het volgende aan

duiden door toevoeging van de index: st.
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III

P' IIIu,st (III.S)

Daarnaast geldt:

( • p' )
m,st

T/st III

(III.9)

Aangezien echter:

P' III T t. W tca,st ca,s s

en:
p-

ili u,st

Pca,st

levert (III.9) geen nieuwe informatie. Voor de besc~ng van de statio

naire toestand is (III.B) voldoende. Richten we nu onze aandacht op de be

paling van het verloop van de stationaire funkties (III.a). Voor iedere

kombinatie van waarden van de onafhankel~ variabelen, binnen hun definitie

ge~ed, moet het stationaire werkpunt worden berekend. De berekening van het

stationaire werkpunt houdt in,' zoals aangeduid in de eerate paragraaf van

dit hoofdstuk:

a. Oplo8sing van de stationaire e.enwichtsvergel1,1king;::> W. W 0

Dit levert de waarde van de toestandsvariabele in het werkpunt.

b. Substitutie van W. Wo in de funkties waarmee de uitgangsvariabelen

beschreven worden. Kiezen we P en P dan moeten we de oplo8singca u
W. W 0 8ubstitueren in; PcaC w)O en Pu(W)O.

nit levert:

Pca(tUo,ul ,u2 , •••,~) • p (vO'~ ,u2 , ••• ,~ ) III P to 0 0 ca 0 0 0 ca, s 0

PuC WO·.ulO,u20'····,~o) • Pu(vO'~O,u20'····,~o) • Pu,st
o

Hierb~ hebben we gebruik gemaakt van:
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Ter i11ustratie hebben we het voorgaande toegepast op het voorbee1d,

ont1eend, aan (L. ~ ),waarvan in hoofdstuk II de karakteristieken z~ gege

ven.Gemakaha1ve is op deze p1aats het systeem nogmaals weergegeven.(fig.

111.11) De b~behorende karakteristieken zijn te vinden in de grafieken 11.1

tIm 11.6 van hoofdatuk II.

;y~

I.AJ\Md.
T~ ch.()..o..~ . dJ.o~-

'H" ~-
V'

I)t~.-r ev b 6}M,~ J..} '\A OJvv-,O
UA ~C.l~t~'Yc~
L""leI'.\. j

"t"~ ry

I

De grafieken 11.2 en 11.4 zijn gebruikt voor de bepa1ing van de oploasing

van de evenwichtsvergel~king (111.1). De konstruktie b~ deze evenewichts

puntbepaling is gedee1te1~k geschetst in grafiek 111.5. Het resultaat van

de konstruktie is:

'"'

De substi tutie van Wo in P~a ( W)6 ' de konstruktie van grafiekUI.5

levert het resultaat vanzelf, geeft:

Pt· H t(v,If'U~) - P ~(V,If)1 • 13Vca,s ca,s .til. ca,... lOA

Substi tutie van de evenwichtswaarden van de hoeksnelheid in Pu ( W)o levert:

F t:l P t(vtIf,UA). F t(VtI)1 13Vu,s u,s uts f lOA :I

Deze drie stationaire funkties z~ gepresenteerd in een voorstel1ing met

de windsne1heid als parameter. Algemeen genoteerd:

C: '"' C (1)1
st at f IUA • 13V,v~par.

De grafieken 111.6, 111.7 en 111.8 geven de resultaten:

Grafiek 111.6: W t(1f)lu 13VS .& • ,v=par.

Grafiek 111.7:: P t(If~U' 13Vca, s 1 A :I . ,v_par.

Grafiek III.8t Pu,st(1fiu
A

• 13V;v-par.
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In de l1tteratuur treft men de besch~ving van systemen vaak in

vektoriele vorm. Veol!' een windmolensysteem kan men ditook doen. De

vektor met als komponenten de onafhankel~ke variabelen noemen we de

stuurvektor~. De toestandsvektor, met de toestandsvariabelen als kom

ponenten noemen we ~. IDe vettor met de uitgangsvariabe1en als komponenten

is de ui tgangsvektor ,2,. Voor een windmolensysteem is: (zit. 1>~v. L. to)
,... -

v

U1 - -
u2

lP'm

.!! • • , J: • (w) , .sl • Pca
-

• F'

•
_u_

~-

Bet gedrag van het systeem laat z1ch nu zeer kort be.ehrijven.

ne toes*and Tolgt uit de stationaire toestandsvergel~ing:

o ... f(,Lll) ~ ~t = .!(y)

De ui tgangsvektor voIgt ui t:

£. = .2.(~,!!.)

Voor een wiadmolensysteem is een van de mogel~ke sc~f~zen van de

stat10naire toestandsver~l~ing:

o • Pm - Pea (111.1)

Eq~valente vermen z~ (111.2), (111.3) en (111.4).

De mathematische besch~ng van het systeem illustreren we in fig.III.12.

De fysica van het systeem kan men in een figuur als III.12 Diet mear her~

kennen. Daze figuur geven we· dan ook enkel als illustratie b~ het wiskun

dige model.

Een bezwaar tegen de vektoriile notat1e is dat de 'status van de wind-

snelhe1d verloren gaat. De windsnelheid is een enafhankel~ke variabele die

we niet kunnen bernvloeden. De benaming'stuurvariabele' die de windsnel

he1d dankz~ de vekteriele notatie k~t is dan ook misleidend. Tegen de

n~amgeving in het wiskundige model is. het bezwaar temaken dat wat uitgang

wordt genoemd slechts gedeeltel~ aan de uitgang va..het systeem te vinden

is. yolgei18 de fys1ca van hets)"8teem kemt alleen het vermogen P in aan-- - u
merk1ng v.or de naam 'u1tgangsvariabele'. De naezngeving is ingegeven door

de wiskund1ge besch~ng van het systeem.
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111.4. Enige kanttekeningen bij het verloop van de stationaire funkties.

Het verloop van de stationaire funkties, dat getoond wordt dOQr

de grafieken 111.6.,111.7. en 111.8., vraagt om nadere toelichting. De

conclusies die men er aan kan verbinden zullen niet voor alle windmolen

systemen gelden. We willen aIleen de theorie met behulp van een voorbeeld

illustreren en de verschijnselen die op zouden kunnen treden in een prak

tisch systeem signaleren. Er zijn twee bijzonderheden:

a. Het vermogen ? t(If~U dat onder stationaire omstan-ca,s 'I A ,'10o
digheden, bij zekere windsnelheid en zekere accuklemspanning door de wind-

molen wordt afgegeven heeft een maximum bij een bepaalde waarde van de

bekrachtigingsstroom If=If • Ook P t(If)1 heeft een maximumu,s IU M ,"10m,ca l1.'o

zij het dat de waarde van de bekrachtigingsstroom If waarbij dit optreedt

kan verschillen van If : m,u
m,ca

- I f m,u
•

b. De stationaire funkties zijn meerwaardig. Dit heeft tot gevolg

dat het werkpunt waarin het systeem zich bevindt kan afhangen van de voor

geschiedenis. Dit houdt in dat, in het geval dat de windsnelheid konstant

is en de bekrachtigingstroom varieert, het gedrag van het systeem H~ toe

nemende bekrachtigingstroom anders kan z~~ dan b~ afnemende bekrachtiging

stroom. Bezien we de situatie waarin de bekrachtigingstroom konstant bl~ft

en de windsnelheid varieert dan merken we op dat er verschil kan zijn tussen

het gedrag b~ st~gende windsnelheid en het gedrag b~ dalende windsnelheid.

Noet: in d6 theorie ~a~ servo-systemen treft men een gel~ksoortig ~ersch~n

sel aan (L.b). De respons van een niet lineair systeem op harmonische ex-
t

ci ta tie kan meerwaardig zijn. Men spreekt over "'jump-resonance" of sprong-

resonantie'.
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waarde

De verklaring van het optreden van een maximum in P (I ~ ligtca,st f'IU
A

,voo
in het feit dat P (w~ een maximum heeft. Z~ de waarde van de hoek

m 1vO

snelheid waarbij het maximum in P (w ~ optreedt w= W • Dan levert dem V o m

molen de maximaal bereikbare hoeveelheid vermogen aan de belasting indien

de waarde van de onafhankel~ke variabele If zo wordt gekozen dat de oplos

sing van de evenWichtsvergiHijking wordt: w. W • We moeten daarvoor dem
kiezen. Daarbij veronderstellen we dat de klemspanning

van de accu U
A
= l3V blijft. Er geldt dan:

Pmst(Wm~ • Pca st(If 'Wm~ .. 13V, 'Ivo ' m,ca A

In grafiek 111.9 is dit toegelicht.

Indien nu het rendement van de omzetter konstant was dan zou men in

Pu st(Ir)l, U ook een maximum verwachten, en weI b~ dezelfde waarde
, Iv0' A

o
van de bekrachtigingstrbom als waarb~ het maximum in P t(If )' u

ca,s Ivo, A
o

optreedt.In de meeste gevallen zal het rendement echter niet konstant

z~. Toch kan er bij niet konstant rendement nog een maximum in Pu,st{If)b

optreden. Dit maximum hoeft dan niet op dezelfde~aats, bij dezeIfde

waarde van de bekrachtigingstroom te liggen als het maximum in P t(I
f

"
ca, s '10
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If>If s,b.

evenwichtsvergelijking drie oplossingen.

Grafiek 111.10 laat zien hoe door het niet konstant zijn van het rendement

het maximum in Pu,st(If>b over een afstand ~rfm verschoven is ten op- -1

zichte ,-an het maximum in Pea, st (If~O. B:\j deze grafiek geldt: v • 8 m. s.

U
A

: 13V. Ten aanzien van het verschuiven van het optimum merken we op

dat, ondanks het feit dat het vermogen dat de molen &an de belasting lewert

kleiner wordt, er toch meer vermogen aan de last wordt toegevoerd dan het

geval is in het punt waarin het door de molen geleverde vermogen maximaal

is. Dit kan aIleen als de omzetter "bete-r" d.w.z. met een hoger rendement

gaat werken. Op het versch:\jnsel van de optimumverschuiving ~ullen we in de

volgende paragraaf terugkomen.

Bij de verklaring van de meerwaardlgheid van de stationaire funkties

maken we gebruik van de grafieken lIIJO en IIIJl. De meerwaardigheid

van de staticnaire funkties voIgt uit het feit dat de evenwichtsvergelijking

Pm ( W >10 .. Pea ( W ~o

meerdere oplossingen kan hebben. Een aantal oplossingsgevallen is geto 1nd

in grafiek 111.11. In grafiek III.ll.a is het geval geschetst dat de even

wichtsvergelijking een enkele oplossing heeft. In grafiek III. 10. is te

zien dat dit optreedt voor:
If<If en

s,o

Voor If < If< If heeft de
s,o s,b

We zullen in hoofdstuk~IV aantonen dat twee van die oplossingen stabiel z1Jn

De derde oplossing is instabiel. Grafiek III. 11,c. illustreert dit oplos

singsgeval. De 8nijpunten bij W. WI en W. W
3

zijn stabiel. Het snijpunt

bij W= W2 is instabiel.

Voor If • If en If .. If kent de evenwichtsvergelijking twee
s,o s,b

oplossingen. Zoals grafiek 111.11. b. laat zien hebbeh P (W ~ en
ca '10

Pm( GU)b dan een snijpunt en een raakpunt.Bij I f = If is de waarde van de
8,b

hoeksnelheid in het raakpunt groter dan in het snijpunt. Dit noemen we de

bovenste stabiliteitsgrens. Bij If: If is de waarde van de hoeksnelheid
s,o

in het raakpunt kleiner dan in het snijpunt. Dit geval vormt de onderste

stabiliteitsgrens. Tussen de beide stabiliteitsgrenzen in komt instabiel

bedrijf voor op het "teruggevouwen" deel van de stationaire toestands

krommen. In de gral"ieken 111.10. a tim c. is het instabiele stuk dik aan-

gegeven.
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Voeren we nu het volgende gedachtenexperirnent uit. Zij de wind

snelheid konstant: v-vO en laten we dan de bekrachtigingsstroom zeer

langzaam varieren. We veronderetell.en dat er sterds stationair bedrijf is.

Eerst voeren we de bekrachtigingsstroom op tot de maximale waarde en ver

volgens gaan we terug tot de waarde nul. We lopen dan lange de krommen in

grafiek 111.10. eerst in de richting van de gesloten pijlen en vervolgens

in de richting van de open pijlen. We zien dan bij stijgende bekrachtiging

sprongen optreden in de afhankelijke variabelen b~ If - If • B~ dalende

bekrachtiging treden sprongen op bij If = If. s,b
8,0

De verklaring voor di t verschi,jnsel kunnen we vinden in het voorgaande en in

grafiek 111.11, indien we bedenken noe de ligging van de kromme P (W)oca

verandert t~dens de hierboven beschreven cyclus.

Een soortgelijk gedrag vinden we indien we - wederom ala gedachten

experiment - de bekrachtigingsstroom een konstante waarde ~ven en de wind

snelheid zeer langza~m laten varieren. Men zou dit kunnen aantonen door de

stionaire funkties weer te geven als:

Cst = Cst(v~UA= U
A

,I = I • Cst(v)b
o f f o

Een toelichting hierop geeft fig.III.l).

Op dit hysterese-gedrag dienen we in de prakt~k bedacht te zijn.

Het kan energieverlies introduceren. Met energieverlies bedoelen we dan

dat we onder de gegeven omstandigheden meer energte uit de wind hadden

kunnen onttrekken.
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Uit het voorgaande kunnen we conclusies trekken ten aanzien van de

funkties die een toe te voegen regelaar dient te vervullen. Allereerst moet

de regelaar er voor zorgen dat verlies ten gevolge van hysterese vermeden

wordt. Daarnaast moet de regelaar trachten de hoeveelheid energie die het

systeem oplevert maximaa.l te maken. Ui t de in het voorgaande ontrlkkelde

gedachtengang voIgt dat dit onder stationaire omstandigheden zou kunnen

door het bedr~fspunt in te stellen op de top van de stationaire vermogens

kromme Pu,st(If)b. In vele practische gevallen zal het eenvoudiger zijn om

het bedr~fspunt op de top van de kromme Pca,st(If~O te leggen. De voordelen

die daaraan verbonden zijn, voor'namelijk de relatief eenvoudig wijze van in

strumenteren, wegen dan zwaarder dan het nadeel dat er energieverlies op

treedt. In hoofdstuk V zullen we nagaan welke overwegingen een rol spelen

bij dit optimaliseringsprobleem.

We vat ten het voorgaande samen in de conclusie dat een regelaar

die men in een windmolensysteem toepast zowel een stabiliserende funktie

als e~n opt1maljs~rend8 funktie zou moeten hebben.

111.5. Voorbeeld van een geval waarin verschuiving van het optimale

stationaire werkpunt optreedt.

T (W ~
m ~v=vO

(111.11 )

Figuur 111.14 laat het verloop van T ( w~ volgens (111.11) zien. Inm JIv
O

figuur III.14.a is tevens geschetst hoe het werkelijke molenkoppel er uit

ziet.(vergelijk grafiek 11.1) In vele gevallen zal het lineaire verloop

volgens (111.11) een goede benadering zijn over een groot gebied van hoek-
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sne1heidswaarden. Zij nu A.- A
O

de waarde van de sne110pendheid (zie hoofd

stuk II) waarbij CM • O. Z1j verder ..\. A.~ de waarde van de sne11opend-
eM

heid waarbij CM maximaa1 is (zie grafiek 11.7). Voor molens waarvan de

koppe1-hoeksne1heidskromme bij konstante windsne1heid in het norma1e werk

gebied een rechte 1\~ is ( voorbij het maximum in CM) za1 ook rond het

maximum in de vermogens-hoeksne1heidskromme bij konstante windsne1heid

de benadering met (111.11) goed zjjn indien ge1dt:

Uit (111.11) kan men berekenen dat volgens de benadering het vermogen

P (W" maximaa1 zou zijn bij W. -! Wo. Indien een mo1en aan de voorwaardem 1vO

A >2 A ~ vo1doet en bovendien de benadering (111.11) het mo1engedrago eM
goed beschrijft voorbij het maximum in het mo1enkoppe1 dan za1 het maximum

van het vermogen vo1gens de benadering samenva11en met het maximum in de

vermogens-hoeksne1heidskromme van de werke1ijke mo1en. ( fig.I1I.14.b)

T~{",)\o,~~.

)=._ I~ l~)l~~\<.

I
J
I,

I
J

I
I

'"

7,.[~)\o~W.

I
I I

I

1'-7~lwt\.JJO.~~~·
I

I
I

¥-------~\---------""----1~kl

~ (.:)..
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Het is vr1jwel niet mogel~k om in het algemeen iets te zeggen over

de karakteristiek Tca(UJ'ul'u2 •..•• 'uk). Vaak zal deze karaktertstiek

niet-lineair afhangen van Wen u
l

tim uk. Men zou dan rond een punt WO'

u1 ,u2 , •••• u
k

' b~voorbeeld het punt waarin het maxima1e vermogen door
o 0 0

de windmolen wordt geleverd, een reeksontwikke1ing kunnen opste11en. De

konstante term en de eerste orde termen van de reeks kan men dan als li-

./

T = GI Ica s r

E
u

.. G:I W- I Rs r rT~-

neaire benadering van Tca( w,ul 'u2 , ••• ,uk ) gebruiken.

Een voorbeeld van een belasting waarb~ men geen verdere benadering

hoeft toe te passen is een lineaire gel~kstroomgenerator ( als omzetter)

met een gel~kspanningsbronals last. De grootte van de gel~kspanning is

variabel. We veronderstellen dat de generator aIleen koperverlie~en heeft.

Een van een dergel~k systeem vindt men in L. 7
I ...... I r ..,;-r- rr ,i5' .L..I.J..1J.

Uit de machineverge1~kingen bij fig.ll1.l5 vo1gt:

a21 2 GIs
T ~ W - E (II1.12.a)..

lit Rca ur r

GI
....L E 2P • -A't;' w- (IIIe13.a),-,

u R u R u
r r

Door nu te definieren:

C1
6. G21 2

C2
b, G1.. s =: ....-! ,

R R.
r r

kunnen we (III.12.a) en (111.l3.a) korter noteren:

Tca

p
u

.. C
1

W - C2 E
u

.. [C1 W - C2 EuJC2 EuC1

(111.12 )

(111.13)
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Om de notatie vo11edig in overeenstemming te brengen met het voorgaande

definieren we nog:

E .. u
u

De ar.~erspanning van de gel~kstroomgenerator, de onafhanke1ijke variabele,

kan waarden aannemen tussen 0 en de maximale waarde E , zodat ook:u,max.

o <u < umax.

We schrijven nu voor (111.12) en (111.13):

Tea .. CIW - C2u

Pu -[C1W - c2uJ
(111.12. b)

Fig.II1.16 1aat het verloop van (III.12.b) en (III.l.3.b) zien.

IA..: 0

/'
,/"
-

u..u....

I

I
I

I
I

I

I,
I
I,

U:o

,
I,,

I.
I
I

f i'3' Dr. lb. Cl . f i C) . Dr· 1 fa. {;.
Teruglevering van delast naar de molen zul1en we niet toestaan. Dit kan

bijvoorbee1d door in serie met het anker een blokkeerdiode op te nemen.

De koppel-hoeksnelheidskrommen van de generator lopen dan eerst langs de

W -as ( wrjjving verwaarloosd) en ver10pen voorbjj W. C2 u st1jgend.
C1
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De beschr~ving is nog enigszins te vereenvoudigen door dimensi10ze

grootheden in te voeren vo1gens (111.14).

a( V WI( • W T II T II Tv . - ; - ; = -!!!. • T .. ~vo Wo m , ca
T Tm

O
mO (111.14 )

p ~ p P IE P P II • P • !:L• ca ; • m • u ; u •ca m , u u
T (,.)0 T (.)0 T Wo mmO mO mO

Met behu1p van (111.14) her1eiden we (IIl.12.b) tot (ll1.15) en (111.13.b)

tot (III.1b):

T I( .. 1 - w·
m

(111.15)

.. A W· - B u·
B~ de af1eiding van (111.16) is

T ..
ca

; B •

•

(111.16)

gemaakt van:

De evenwichtsverge1ijking in dimensie10ze vorm 1uidt:

T II = T II (111.17)
m ca

Substitutie van (111.15) en (111.16) in (111.17) 1evert:

1 W
• • u·- .AW-B

Dit is de stationaire toestandsverge1~king. Op1ossing van deze verge1~king

1evert de evenwichtswaarde van de dimensie10ze toestandsvariabele, de hoek
. II I[

sne1heid,: W .. Wst

• 1 + B u·
W st " A + 1 (111.18)

De op1ossing van de dimensie1oz8 evenwichtsverge1ijking is gef11ustreerd in

fig.lll.17. In fig.lll.18.a is het ver100p van W:t(U·~v... 1 geschetst.
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Het dimensieloze asvermogen bepalen we uit:

,. T. II
m t Wst,8

• ( 1 - W· ) w·st at

==
A - B UK. 1 + B u·
A+l A+l

= _B
2

2 [ ( u· _ A - 1)2
(AI + 1) 2B,

P • •
C&,st

Het verloop van P • (u·) is geschetst in fig.111.18.b. Uiteraardca ,9t
geldt ook bier weer v· • 1.

Tenslotte berekenen we het dimensieloze uitgangsvermogen:

.. B II" •P • -A"U (AWst - B u ) =u,st

• ~ u·( 1- W:t ) •

B ., A _ B u·
2 A u A + 1 ==

• A(~B: 1) [( u'" - 2~ )2 - (2: )2J (III.20)

Het verloop van Pu7st(U·~V••l is weergegeven in fig.1I1.18.c •

•Het verschil tussen de waarden van de onafhankel~ke variabele u

in de maxima van p JE (uJE~. en p. (u·'. bedraagt:ca,st 1v.•l u,st 1v.l

!J u· =m

Bedenken we dat:

B •

(111 .. 21.a)
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dan wordt (111.21.a):

.. 1

~T •ea
(111.21)

De maxima1e waarde van P • t treedt op b~ u·.u,s
'.

A
2B

• (. A) A
Pu , st u .. 2B v·..1 .. t A + 1

Teneinde deze waarde zo groot moge1~k te maken is het van be1ang A zo

groot moge1~k te maken. We merken op dat:

, • • iE)
A.. () Tea (w ,u .

ow·
Hieruit konk1uderen we dat in dit geva1 ge1dt dat het maximum in het

stationaire uitgangsvermogen groter wordt naarmate de koppel - hoeksne1

heidskarakteristiek van de be1asting,\b~ konstante waarde van de onaf

hanke1~ke variabe1e u stei1er ver1oopt. Fysiseh betekent dit (111.12.a)

dat de bekraehtiging van de generator zo groot moge1~ moet z~ en de

ankerweerstand van de generator zo klein moge1~k. Zouden we de bekraeh

tigingsstroom blj dit prob1eem ook a1s onafhanke1~ke variabe1e besehouwen,

dan vinden we voor deze tweede onafhanke1~ke variabe1e een randmaximum

b~ I • I •
S s,max.

111.6. De optima1e eons true tie-parameter inste1ling.

De stationaire funkties bieden mogelijkhedeh om systemen te

beoorde1en. Men kan met behulp van de toestandsfunkties systemen met de

zelfde molen en versehillende belasting of systemen met versehi1lende

mo1en en dezelfde be1asting vergelijken. Daarnaast kan men het effekt van

veranderingen in de eonstruetie-parameters van het systeem b~oorde1en via

de stationaire funkties. Op die wijze kan men dan bepalen wat voor een

bepaald systeem de optima1e instelling van de eonstruetie-parameters is.

De werkwijze daarbij willen we in het kort besehrijven. Ste1
I

dat we over een regelaar besehikken die ervoor zorgt dat het bedrijfspunt

van het systeem bij iedere waarde van de windsne1heid op de top van de

kromme Pu,st (vO,u1.u2' •••• '~) 1igt. Dan hangt het vermogen dat het

systeem aan de uitgang 1evert a1leen nog van de windsne1heid af:

P t= P t (v) (111.22).u,s u,s opt.
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Immers, bij iedere waarde van de windsnelheid hoart, door de regelaar

verzorgd, een bepaalde kombinatie van onafhankelijke variabelen en dus een

bepaald uitgnngsvermogen. Visualiseren we Pu,t(v,ul ,u2 ' •••• ,uk ) ala een

vlak in de k+2 dimensionale ruimte -in het voarbeeld van grafiek 111.5.

zou een driedimensionale ruimte voldoen, U
A

is konstant- dan ligt het werk-

punt op de lijn die de optima in P t (U l 'U2 ' ••• 'uk ) r verbindt: deu,s v-pa •
optimumtrajektorie. Vergelijking(III.2~ kunnen we dan gerepresenteerd

denken door de projektie van de optimumtrajektorie op het (p t'v)-u,s
koordinaat vlak • De projektie van de optimumtrajektorie van het vlak dat

door grafiek 111.8. wordt voorgesteld -behorend bij het voarbeeld uit

L. 2 , waarbij de be1asting bestaat uit een Bosch autodynamo en een accu

is weergegeven in grafiek III.i3.

De optimumtrajektorie kan men nu gebruiken om de jaaropbrengst aan

energie te berekenen. Men dient daartoe te beschikken over statistische

gegevens betreffende het voarkornen van windsnelheden op de locatie die men

voar het systeem in gedachten heeft. Wat betreft de uitvoering van dit soort

berekeningen zij verwezen naar de literatuur (L. 8 ).
Indien men de instelling van een bepaalde constructie-parameter

van het systeem zou veranderen, dan uit zich dat in meerdere of mindere

mate in de ligging van de optimumtrajektorie. De constructie-parameter

geeft men dan een zodanige waarde dat de te verwachten jaaropbrengst aan

energie maximaal is, dit binnen gegeven beperkingen (kosten, materiaal

sterkte enz.).

Voor de optimumtrajektorie van grafiek 111.13. hebben we bepaald hoe,

bij een windsnelheidswaarde: v= 9m/s, het optimum in Pu,st(If)~=9m/s, U =l3V
A

van groatte verandert bij variatie in de overzetverhouding i. We veronder-

stellen dat door variatie van i de verliezen niet veranderen.

Grafiek 111.14. geeft de op1ossing van de evenwichtsvergelijking:

P (w)O = p (W)O voar een aantal waarden van de overzetverhouding.
m ca

In grafiek 111.15. is P t(If)1 9 / U _ l3V geschetst voor enige waar-
u • s Iv.. m s, A- •

den van i. Hoe de waarde van P ~ afhangt van de over-
u,s1opt v=9m/s, U

A
=13V.

zetverhouding toont grafiek 111.16. Teneinde het voorbeeld af te ronden zou

men voor een aantal waarden van de windsnelheid bewerkingen als de boven

staande moeten uitvoeren. Uit de zo verkregen funkties:
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kan men het ver100p van de optimumtrajektorien bepa1en:

door punten met deze1fde waarde van de overzetverhouding i.i weer te geveno
a1s funktie van de windsne1heid. B~ ieder van de optimumtrajektorien vindt

Pu st (v) !.f(v)dv
, opt

E •
j

We kunnen nu Ej = Ej(i)

Ej(i) maximaa1 is.

men dan, uitgaande van hat te Terwachten windsne1heidspatroon, de meest

waarsohijn1~e jaaropbrengst aan energie'Ej :
31 dec. 24.00 u..

f
1 jan. 0.00- u.

Hierin is~(v) kansdichtheidsfunktie voor de windsne1heid.waarmee de ver

wachting van het windsne1heidspatroon wordt vastge1egd.

bepalen. De te kiezen waarde van i is die waarvoor
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IV. Gedrag van het systeem ond~r niet-stationaire omstandigheden.

IV.1. De dynamische toestandsverge1~king.

Hebben we in het voorgaande veronderste1d dat het systeem in sta

tionair evenwic~t was, in dit hoofdstuk zu11en we het gedrag van het systeem

bek~ken onder niet-stationaire omstandigheden. We 1aten toe dat de toestands

variabe1e wen de uitgan~8variabe1en Pm'Poaen Pu funkties van de t~d z~n.

De uitgangspunton voor onze besohouwing zijn deze1fde.als in hoofdstuk

III. Gemaksha1 va worden de ui tgangspun ten nogmaa1s weergegeven. !"ig IV.1

toont de opbouw van het systeem. We veronderste11en te kunnen beschikken

over de quasi-stationaire karakteristieken:

T .. T (W,v)
m '.III

T .w .. p .. P (W,v)
m m m

T .. T ( W , u1 ' 11- , • • • • ,u. )ca ca 't::: 'K

Tea W '"' Pea .. Pea ( W , u1 '~ , ••• • ,~ )

Pu .. Pu (W , u1 ' u2 ' • •••~ )

p
..JL .. Tl .. T! ( W,~ "112 ,, ••••'\:)
Pca

'Pea.
Tc~'--.......--...,......--~

~t\:4
I-------t

-----......,~~

T*,
II
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Onder niet-stationaire omstantigheden treden in het systeem vermogens

stromen op van en naar energiereaervoirs. Hat voornaamste energiereser

voir in het beschouwde systeem is de opslag in de vorm van kinetische

energie. Andere vormen van energie-opslag die in het systeem opt~edent

zoals de potent1ele in de veerwerking van de assen en de veldenergie in

de elektramechanische omzetter verwaarlozenwe. We veronderstellen dat

de assen voldoende st~f z~ en dat de voedingen van de omzetter een

Btroombronka~akterhebben.

Als de molen nu meer vermogen uit de wind haalt dan de belasting vraagt

dan zal het overschot gebruikt worden om de kinetische energie van het

systeem te vergroten.(fig.IV.2.a) De hoeksnelheid neemt toe.

> )

.L "\i 12.,""

Zou de belast1ng maer vermogen vragen dan de molen aan de wind onttrekt

dan wordt het tekort gedekt uit de kinetische energie.(fig.IV.2.b) De

hoeksnelheid neemt af. De versnelling of vertraging blijft zolang werk

zaam tot het systeem weer in stationair evenwicht is. De molen levert dan

prec1es zoveel als de helasting vraagt. Het vermogen dat naar de energie

buffer stroomt noemen we het kineUsch vermogen. We rekenen het kine tisch

vermogen pos1tief alB het naar de buffer toe Btroomt a Figuur IV.2.a

geeft dUB de positieve richting aan. In figuur IV.2.b wordt nit de buffer

geput, in deze figuur staat de pljl b~ het vermogen Pk in de negatieve

richting.
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In de toestandsvergel~king treedt onder niet-stationaire omstandig

heden een term op die de vermogensstroom naar het energiereservoir repre

senteert. De algebraisehe 'toestandsvergelijking die geldig is voor de sta

tionaire situatie moet worden uitgebreid tot een differentiaalvergelljking

voor de beschrljving van het systeem onder niet-stationaire omstandigheden.

Deze differentiaalvergelijking leidt tot de oplossing van de toestandsva

riabele:w~l De uitgangsvariabelen bepalen we uit de funkties die ook ge

bruikt worden voor de stationaire toestand. De toestandsvariabele, die we

in die funkties moetenmbstitueren is nu eehter tljdsafhankelijk.

De toestandsvergelijking noteren we als voIgt:

Fi - Pea = Pk (IV.l)

Om deze vergelijking verder te kunnen benutten doen we een belangrljke

veronderstelling~

het verloop van het vennogen Iri als funktie van v enWis hetzelfde

als het verloop van Pals funktie van v en W. er geldt dan:
m

(IV.2 )

In feite veronderstellen we nu dat onder niet stationaire omstandigheden

gebruik gemaakt kan worden van de stationaire karakteristiek. Dit kan

aIleen als de Molen bij ~p veranderingen in windsnelheid en hoeksnelheid

quasi-stationair reageert. In dat geval wordt het aan de wind onttrokken

vermogenuitsluitenddoor de waarde van de windsnelheid en de waarde van

de hoeksnelheid bepaald en niet van de snelheid waarmee v en Wveranderen.
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Voor het vermogen P moe ten we dezelfde veronderstelling doen:ca

de omzetter en de last reageren ook quasi-stationair' op verahdering

en in de hoeksnelheid en de onafhankel~ke variabelen ul ,u2 , ••• ,uk •

Het vermogen Pk is de verandering van de k1netische. energie Ek
per t~dseenheid~

dE
k

dt
•

Hierin is J het totale traagheidsmoment van het systeem, betrokken op de

as die met de hoeksnelheid Wdraait: de as van de omzetter. Het traagheids

moment J bevat naast het tra~gheidsmoment J
b

van het omz~tter-gedeelte

van de belasting bljdragen van het traagheidsmoment van de molen J
M

en van

het traagheidsmoment van de overbrenging J
o

J=Jb+JM +J,s o,s

Blj het berekenen van de bljdragen van de traagheidsmomenten van molen en

overbrenging aan het traagheidsmoment J moe ten we het effekt van de over

brenging in rekening brengen. Een overbrenging met een hoeksnelheidsver-
II' "

houding i tussen de "secundaire"' hoeksnelheid We en de primaire hoek-

snell:heid W
p

transfo·rmeert het' "'primai're'" traagheidsmoment J aan de langzaam draaiende
p

as in J aan de sneldraaiende aSI
s

J J
"-'p w~• ....lL •S

1
2 1'i> t~

/ . /

/ l. /
f i 5' TIr.~.

, ,
•

Voor de toestandsvergelljking vinden we,na substitutie van (IV.2) en

(IV.3) in (IV.I):

Pm ( W , v) - Pea ( W, U I ' U 2 ' •• • • ,uk) ..,
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Deze differentiaalvergel~king levert, b~ gegeven beginvoorwaarden en ge

geven stuurvariabelen ala funktie van de t~d: v(t),ul (t),u2 (t), •••• ,uk (t)

de oplossing voor de toestandsvariabele:

W .. W(t)

Het verloop van de uitgangsvariabelen als funktie van de t~d is te bepalen

door substitutie van de oplossing w(t) en de stuurfunkties v(t),ul(t),
II

u
2
(t), •••• ,uk(t) in de "uitgangsfunkties:

Pm(t) ... Pm{ W(t),v(t)~

Pea(t) ... Pca~ W(t),ul(t)'U2(t)' •••• ,~(t)~ (IV.5)

Pu ( t) • Pu ~ W ( t ) ,ul ( t ) , u2( t ), • ew • , uk( t ) }

De wiskundige besehr~ng van het systeem met (IV.4) en (IV.5) wordt

gerllustreerd in fig.IV.4.(vergel~k fig.III.12) Figuur IV.4 geeft nauwl~s

inzieht in de fysisehe opbouw van het systeem. defiguur dient aIleen als

toelichting b~ de wiskundige methode.

..
..
12 I.>

ft~.W.4.

In heofdstuk III z~n voor de besehrijving van de stationaire toestand

meerdere equivalente mogel~kheden besproken. Ieder van de vergel~kingen

(III.l) tim (111.4) kan worden uitgebreid tot een differentiaalvergel~king

voor de besehrijving van de niet-stationaire toestand. In onderstaande

tabel is een overzieht gegeven.

niet-stationaire besch~jving stationaire besehrijving

toestandsvergel~kingtoestandsvergel~king

d(~JW2)
p - P = dtm ea

dOrJ W
2

)
Pr - Pu .. Y] ..:::..d.....t~--'

(IV.4 )

(IV.G)

p - P .. 0m oa

p - p • 0r u

(111.1)

(111.2)
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(IV.8)

T - T .. 0m ca (111.3)

(111.4)

oplossing van de

toestandsvergel~king:

w. wet) '"

.. (j) [ v( t ) ,ul ( t) , u2 ( t) , • • • , ';c ( t ),

,vO'Ul,O'U2,O'···'~'O]

De oplossing W.. W (t) word t

gesubstitueerd in de uitgangs

funkties:

oplossing van de

toestandsvergel~king:

w. W
O

•

e W
O

(V,Ul ,U2, ••• ,uk )

De oplossing W.. W wordto
gesubstitueerd in de uit-

gangsfunkties:

P ... P(W,v)-
m m

Pca • Pea [w (t) ,ul (t),

,u2 (t), ••• ''\:(t~

lP~ ... Pu [w (t ) , ul (t ) ,

'U2(t), ••• ,Uk(t~

(IV.5)

• Pca(v,~,~, ••• ,~)

P .p(w,v)
u u

De overige uitgangsvariabelen volgen uit de relaties:

~ca ;

volledig te besch~ven. De keuze

T z~ afhankel~k volgens:m '

Van de zes afhankel~ke variabelen ( de uitgangsvariabelen )

P T P T P en nm' m' ca' ca' u '{
is een drietal voldoende om het systeem

is niet geheel vrij. 'De vanabelen P .enm

Pm· TmW,

We lcunnen bij de beschrijving;"yan het systeem volstaan met een van de vari

abelen Pm en T • Op analoge wijze kan men een van de variabelen P en Tm ca ca
.weglaten, 1mmers P • T . wca oa
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Tenslotte kan men voor de beseh~ving van het aysteem een van de variabelen

P en D kiezen. Tussen P en D bestaat de relatie:
u u

PD=-y- , kieat men in plaats van P de variabele T dan kan
P oa ea

ea

men van P
D· u

T Woa

gebruik maken.

De vergel~king (IV.S) zullen we verder niet gebruiken. Deze vergel~kin~ is

alleen omwille van de kompleetheid in het overzicht opgenomen.

Visualisering van de toestandsvergel~king.

De toestandsvergelijKing in een van de vormen (IV.4),(IV.6),(IV.7)

of (IV.S) is over het algemeen een niet lineaire vergelijking. Voordat

we ingaan op de problemen rond de oplossing van een dergelijke vergelijking

willen we even stilstaan bij de mogelijkheid om het systeemgedrag op een

of andere wij ze hanteerbaar te presenteren. Het voorbeeld ui t L. 2. , dat

we in hoofdstuk IV hebben gebruikt ter ill~stratie van het stationair sys

teemgedrag leent ~ieh ook hier uitstekend voor een toeliehting. De systeem

opbouw zij hier herhaald in fig. lV.5.

1>~
lMotRM T~ ~- dJ..ock 'Pl( o..ttU.

t

-. 0\){)(, -
~ GI.:l ~~~-

~. to.t~mtt~
~Y\A.ONco

u~

i.:: 1
~Q. LlA,

Tcu.
«

"1
"I:~

~n grafiek 11.4 hebben we tweedimensionaal in parametervorm de as

vermogenskarakteristiek van de belasting weergegeven:

Pea. =- Peat W,I f )U
A
:13 V •

De beperking UA:13V• handhavend kunnen we Pea(W,lf)UA~13V, voorstellen

als een vlak in de driedimensionale P W.lf ruimte. Een poging om tot een
e~P

voorstelling van P te komen is ondernomen in fig. IV.6.ea
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Om het proces - het samenbr~ngen van Pca
ruimte voor te kunnen stellen, kunnen we

er maar twee gebruiken. We zullen daarom

en r - in de driedimensionale
m

van de drie variabelen v, W. If

hier veronderstellen dat v =

:konstant • va. Bij konstante windsnelheid geldt voor het door de molen

geleverde vermogen:

p = p (w)
m m vo

Deze funktie, weergegeven in de Pm' W ,If ruimte, is geschetst in fig. IV. 7

Aangezien Pm onafhankelijk is van If is in de richting If,bij konstante

hoeksnelheid,P konstant, zoals weergegeven.
m

Het proces laat zich eenvoudig voorstellen als we de figuren IV.6

en IV.7 samenvoegen. In figuur IV.S zijn P en P in dezelfde ruimte
m ca

weergegeven, van beide is enkel het gedeelte getekend dat van bovenaf

te zien zou zijn. In een figuur als lV.S kunnen we het proces toelichten.

Stationair evenwicht vinden we op de sn1jlijn van de P en P vlakken.
m ca

Onder niet stationaire omstandigheden streeft het systeem ernaar

om op de stationaire werklijn een evenwichtspvnt te vinden. De hoeksnel

heid (de toestandsvariabele) verandert dan in de richting die naar de

stationaire werklijn leidt. Het verschil in hoogte tussen de vlakken is

een maat voor de versnellingsterm in de toestandsvergelijking. Indien

men de hoeksnelheid, onder invloed van de stuurfunkties, varieert dan kun- I

nen we de variatie in de uitgangsvariabelen weergeven in de figuur IV.S.

De tijd is langs de weg die het werkpunt aflegt een parameter.

Wensen we het evenwicht onder niet stationaire omstandigheden

P - P = Pk (IV.6)r u
te visualiseren dan gaat dit op dezelfde wijze als bij vergelijking(IV.4).

De fj guur IV.9 laat P (w ,If)U U zien. Het rendementsverloop
u A= Ao

n(W,If)UA=U
A

is geschetst in figuur IV.IO. Het produkt van rendement
o

en molen-asvermogen: P (W ,I). . U is te zien in figuur IV.n.
r f v=vO' eU

A AO

De kombinatie van P en P in een figuur is weergegeven in figuur IV.12.
u r
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Asvermogensvlak

van de belast~ng
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Figuur IV.7

Asvermogensvlak

van de windmolen

'...,ii konstante wind
snelheid.
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FigwJr 1V.8

Voorstell~ng van

het proces aan de

as.



Figuur IV.9

ryitgangsvermogens

vlak van de omzet-

ter.
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;.\cnd.ernentsvlak

-ran dp. omzet ter.
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meerd na~r de uit~an~.

l.'iguur tV.11
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IV.3. Methoden tot oplossing van de toest&ndsvergel~king.

De differentiaalvergel~kingen die het verloop van de toe stands

variabele als funktie van de t~d besoh~ven z~ niet lineaire vergel~king

en. Zeer populair vanwege de uitgebreide mogel~kheden om in moeil~ke ge

vallan tot.een nauwkeurige oplossing te komen z~n methoden waarb~ het sys

teem op can analoge of digitale computer gesimuleerd wordt. Deze weg is

altljd open. Verder kan men in de buurt van een bepaald, stationair of

niet-stationair werkpunt, de vergel1jkingen lineariseren en het gedrag van

het systeem besoh~iven met het 1.0 verkregen linaire model. In de volgende

paragraaf gaan we na welke mogel1jkheden deze oplossingsw1jze biedt.

Een derde aanpak - bekend uit de theorie van de niet-lineaire regelsys

temen - loopt via het fasevlak. Deze wer~ze zullen we nu toepassen op

de vergel1jking:

blz.IIl.l&. van

rapport nr. 77- 2.
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T -T =Jc1Jm eEl. (IV.7)

In het fasevlak geven we - voor konstante waarden van de onaf

hankel1jke systeemvEl.riabelen - de hoekversnelling ~ weer als funktie

van de hoeksnelheid W • We kr:ijgen voor tedere waarde van de stuurvektor

Y. , dus voor iede~kombinatie van waarden van de variabelen: v,ul'U2 '·.· ,uk'

in het fs::\~ev'ak een verzameling punten w- UJ J een fasebaen. (fig.IV.l3)

In het besehouwde systeem is:

de fase banen zijn due eenvoudig

te tekenen.daar b~ gegeven

v, 14" en U
A

de funkties:

T - T
W = m oa

J

T (W) en
m Vo

bekend zljn.

,
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Door grafische integratie kunnen we een expliciete oplossing w. w( t)

van de toestandavergelijking bepalen. Er geldt:

.. ~dt
1

dt-(ITdW

Na integratie voIgt:
We

te-tb'j 1ill dW

We moeten uit de fasebanen dus eerst ± ala funktie van W bepalen, zoals

geachetst in fig.IV.14.

1 .
Het oppervlak onder de kromme ~ (W) geeft de tijd t e - t

b
• Op deze

w1jzt: kunnen we bij iedere waarde 'van w de waarde van t bepalen, hier-e e
mee is de o~lossing Wet) bekend. Integratie tot de rusttoestand (w • 0)

ia met deze methode echter niet mogelijk, voor w-:;. 0 zal ~--~.'
W
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Een illustrati,flt van de oploss;i.ngsmethode vi!' het fasevlak is te

vinden in de ,graf'ieken IV.l tIm IV.4.' In graf~IV.l?J,Jlde koppel-hoeksnel

heidskrommen van de dynamo uit het in hoofdstuk 111.3 aan~ehaalde voor

beeld overgenomen. De bekrachtigingsstroom is in daze grafiek parameter.

( vergeljjk grafiek 11.3) Het beschouwde systeem is geschetst in fig.IV.5.

In grafiek IV.l is bov~~~ien de koppel-hoeksnelheidskromme van de bjj het-
-1zelfde voorbeeld gebI'Uikf;e windmolen bjj v • konstant • 9 m.s. getekend

(vergeljjk grafiek 11.1). De dunne Ijjn in grafiek IV.l geeft de molenkromme,

de dikke Ijjnen geven de dynamokrommen. In grafiek Iv.2 z1jn veTVolgens de

fasebanen,die uit grafiek Iv.l te bepalen z~, getekend. Het traagheids

moment vanhet syateem van fig.IV.5 is niet beken4. Daarom is in plaats

van ~ langs de verticale as van grafiek lV.2 J w uitgezet. Voor het

geval dat de bekrachtigingsstroom een sprong zou maken van de maximale

waarde If • If • 2,5 A naar de waarde If· 1,0 A is dan het verloop
ma.x

van de hoeksnelheid ala funktie van de t\id berekend.Ir;q.rafiek IV. 3 is het

verloop van...!..- voor deze bekrachtigingsstroomreduktie geschetst dat
Jw

volgt uit de fasebanen van grafiek IV.2. Grafiek IV.4 ge8ft tenslotte de

hoeksnelheid als funktie van de tijd weer, W (t) is ui t grafiek IV. 3 bepaald

door grafische integratie.

Om tach enigszins een indruk te k~gen van de tijdschaal die bij

grafiek IV.4 hoort zullen we een schatting maken van het traagheidsmoment.

Voar een staaf met len~tel,

draaiend om een as zoals in

fig.IV.15 aangegeven geldt:

J =...!..... M 1
2

12 '

Veronderstellen we dat het

traagheidsmoment van de mo~

len de grootste bijdrage le

vert, dan is aan de dynamo-as:

H,

I
I

l

! --£,
I
I

De wieken zal men van licht materiaal vervaardigen; we schatten: M .7,5kg.

Dit is ongeveer de massa van een plank met een lengte van 2 m., 16 om.

breed en 3 om. di.ke Dit U;jkt allesz1ns eannemelijk."-·We se'hatten aldus vo~

. . . . . ~ '1 1, 2 2
een tweebladige propellor: J s Wi' 49 .'12. 7,5. 2 .. 0,05 kg m
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Op de~e schatting van het traagheidsmoment is de t~dschaal van grafiek

IV.4 gehaseerd. We merken op dat de t~dschaal weliswaar is geschat, maar

de erboven vermelde schaal 5 is uiteraard v~ van schattingsfouten.

IV.4. Een gelineariseerd dynamisch model.

Uitgaande van de lcoppelvergelijking (IV.7) zullen we in deze para

graaf een lineair model voor het systeem opzetten. Verder zullen we een

linearisering van de vermogensvergel~iking (IV.4) ui tvoeren. De beide

lineaire modellen zullen we dan vergelijken. Het zal dan blijken dat het

model op basis van de vermogensvergelijking een veel beperkter gebled van

geldigheid heef* dan het uit de koppelvergel~king ontwikkelde model.

De koppelvergelijking (IV.,7) vormt in het eerste gedeel te vant deze

paragraaf het uitgangspuntl

T -T =JWm ca
Er geldt:

T = T (W ,v)
m m

(IV.7)

(IV.9)

Ornwille van de overzichteli,jkheid van de hiema volgende afleiding beperken

we ons tot het geval dat k = 1 ; het aantal onafhankelijke belastingva

riabelen bedraagt maar een: u • Dan is:

T • T (W,u)
ca ca

Rond een werkpunt. LU O' vO' uO' T ,T - dit hoeft niet nood-
mO cao

zakeljjkerl'o'ijs een stationair werkpunt te zijn - kunnen we voor T (W ,v) en
m

Tea (W ,u) Taylorreeksen ontwikkelen. We volstaan met de termen van de orde

kleiner dan tweet

Tm" ""0 + ~:5)0 (w-wo) + (~:m~ ( .. - "0)
(IV.I0)
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(IV.II)

Substitutie van de reeksontwikkelingen (IV.9) en (IV.IO) in (IV.?) Ievert:

JW'" T
mo

- T
oao

+1(~Tm_, - (C)Tca)J (W-WO) +(' Tm1 (v - va) +
~OW6 oWo dV 0

- (~ :081(u - uo)

De vergeI~king (IV.II) is te herleiden tot:

+

J

w ...

(IV.12 )

De t~dkonstante van het systeem definieren we volgens:

J (IV.13)

In de Iitteratuur vindt men voor r waarden van enige sekondes tot enige

tientaIIen sekondes (L. 5 ).

Een verkorte notatie:

We merken hierb~ op dat:

I = I (WO,vO,uO)

01. = CI(WO'vO'uo)

C2 • °2(w O'vO)

C3 .. CJ(wo'uO)
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Met behulp van de definities van T, C
1

, C2 ,en C
3

her1eiden we (IV.12) tot:

Met de lineaire differentiaalvergel~king(IV.14) kunnen we het dynamisch

gedrag van het systeem bestuderen. De vergel~king berust niet op de ver

onderstelling dat het punt (W O' uo' yO) een stationair evenwichtspunt is.

Dit bl~kt uit het voorkomen van de komponent (T - T ) in de konstante
mO c&O

C1 • We kunnen (IV.14) dUB ook gebruiken voor de beschr\iving van het ge

drag van het systeem rond niet-stationaire werkpunten. Zouden we de koppel

karakteristieken T en T ieder in een aantal lineaire stukken verdelen
m ca

en ieder van die stukken besch~ven met een lineaire differentiaalverge-

lijking als (IV.14) dan hebben we daarmee een zeer bruikbare methode voor

de berekening van het niet-stationaire gedrag van het systeem.

Naast de oplossing van de toestandsvartabele W (t) die we met

(IV.14) kunnen vinden zouden we ook oplossingen willen hebben voor de

uitgangsvariabelen. De variabelen T en T laten zich met de bena-m ca
deringen (IV.9) en (IV.lO) bescn~ven.

T
m

+ (~w
OW 0

+ (~ Tm \ v ...
TVlo

+ K 3v
m'

Op analoge wijze:

T' • K + K 2 W + K 3Uca ca,l ca, ca,

Het verloop van P ~en Pals funktie van de tijd is te bepalen met behulpm ca
van de relatie:

P = T W

Het verloop van Pals funktie van de tjjd voIgt :uit substi tutie van W =
u

... Wet) in PuC W'U1 'u2 .··.'Uk ] of via de relatie: Pu '" T7 Pca •

Een iets andere aanpak is het lineariseren van P ,P en P •m ca u
We vind.en dan:

P • P + (d Pm I (W - w 0)
m mO a w "j

o
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l

I

(IV.IS)

Op analoge w~ze vinden we:

pcs.· Pca -( ~ Pca\ w 0 - (() Pca\ U oo 6 w b OU ~
(IV.16)

(IV.I?)

Een schemat1sche vooratelling van de voIled1g Iineaire beschrljving met

(IV.14) tim (IV.I?) geeft fig.IV.16 (vergeIljk fig.IV~4)

...
Lt ..... ~.~

, :
i

ITo 1.1. tV..

III

(IV.4 )• W J l1J

De vermogensvergel~king (IV.4) kan ook, ala uitgangspunt dienen voor

een I1neair dynam1sch model~

P _ P .. daJW
2

)
m ca dt

Hierin 1s:

P • P (W,v)m m



Technische Hogeschool Eindhoven
Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

blz.]l.27. van

rapport nr. 77-2.

Substitutie van de reeksontwikkelingen (IV.15) en (IV.16) in de vergelijking

(IV.4) Ievert:

Deze vengel~king is nog niet lineair. Een lineaire vergel~king verk~igen

we pas na invoering van de benaderinga

d(iJ W
2

) -:: WOJ W
dt

Dit is een benadering die een leer beperkte geldigheid heeft. In feite

stellen we: W-:: WOe Het lineaire model dat we nu kunnen beschr~ven met

onderstaande vergel~king (IV.IS) is slechts voor een zeer klein gebiedje

rend het werkpunt (WO' yo' uO) een goede representatie van hot oorspron

kel~ke niet-lineaire systeem•

...

I
+ --=---JW o

I
(IV.IS)

Het gebied waarin de benadering (IV. IS) voldeet kunnen we vergroten

door van de reeksontwikkelingen (IV.IS) en (IV.16) in de vergelijking

(IV.4) ook de termen van tweede orde mee te nemen. De uitwerking hiervan

is triviaal. We volstaan met de opmerking dat de berekening leidt -na ver

waarlozing van tweede orde partiele afgeleiden van T en T die bij de
m ca

berekening ontstaan- tot het model dat beschreven wordt met behulp van de

vergeIijking (IV.12).
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1V.5 Stabiliteit van het systeem.

dan zal deIs T <T
m ca

dan zien we dat na een kleine ver- +~
~ , fiC!o Ill: q..

storing van het evenwlcht het systeem J

niet naar de oorspronkelijke evenwichtstoestand terugkeert, maar dat, af

hankeljjk van de richting van de verstoring, de hoeksnelheid bljjvand een

grotere of kleinere waarde aanneemt. Ret werkpunt bjj W. W is dUB een
2

stationair niet-stabiel punt.

Stationairestabillteit kan men beoo~delen aan de hand van de

hellingen van de stationai~koppel-hoeksnelheidBkrommenin het evenwichts
punt: Stationalr stabiel:

nemen.

hoeksnelheid afnemen. Veronder

stal dat het oorspronkeljjke even

wicht in figuur IV.17 lag bjj

W .. WI. Dan bljjkt dat na een

kleine verstoring het systeem steeds

naar WI terugkeert. Bjj W-W 1 ligt

een stabiel stationair evenwichts

punt. Zou het systeem oorspronkeljjk

in het punt w .. W 2 in evenwicht zijn

oW <

Bij beschouwingen over de stabiliteit van systemen moet men onder_

r::('.,~i ~ me.ken tus.en stabili tei t onder .tationaire omstandigheden en sta-

b5Iiteit onder nlet-stationaire omstandigheden. Statlonalre stabiliteit
garandeert in het a.lgerneen nog geen dynamiscr.e stabiliteit. Ook het omge-

keerde geldt: dynamische stabilitelt hoeft nog geen statische stablliteit

in te houden.

In hoofdstuk 111.4 hebben we gekonatateerd dat de stationaire even

wichtsvergel~king:

T - TaO (111.3)m ca

onder bepaalde omstandigheden niet-stabiele oplossingen heett. Veronder

stellen we dat het systeem op een kleine, niet bljjvende, verstoring van het

evenwicht quasi-stationair reageert. We kunnen dan aan de stationaire

karakteristlek zien of het stationaire evenwichtspunt, eventueel na enige

t~d, weer zal worden opgezocht.

Ale T > T zal Cv toe-m ca
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Stationair instabiel: dTm
OW >

(IV.20)

Vergelijken we fig\\ur IV.17 met grafiek 111.11 dan blijkt dat hat oak

mogelijk is om onder stationaire omstandigheden de stabiliteit te beoordelen

aan de hand van de hellingen van de vermogens-hoeksnelheidskrommen:

Stationair stabiel: "2> Pm < ~Pea
';)W oW

Stationair instabiel:

)~r r:;eldt immel's:

~P
m >

'dB
~_'_e_a III

UW

JT
T + W m
m OW

T + W d Tea
ca () W

In een sts.tionair evenwiehtspunt geldt u1 teral3rd ook de stationa1re even

wiehtsvergelijking:

T ... T
m oa

Zoda.t:
-;)p

m
Jp
-~ [

dT
... VJ m

oW ~T Jca
()W

Hieruit voIgt, te%amen met {IV.19) de geldigheid van (IV.20) in een statio

nair werkpunt" verondersteld i.s dat w>O.

Onder niet-stationaire omstandigheden is het niet voldonde om

voor een stabiliteitsbesohouwing te volstaan met het bestuderen van de

stabiliteit aan de hand van de stationaire karakteristieken. Voor systemen

van tweede orde en hoger kan de verstoring van het evenwicht tot gevolg'

hebben dat er gedempte of aangroeiende trillingen ontstaan. In h~t geval

dat de tl~llingen uitdempen is het systeem stabiel, groeien de trillingen

aan dan hebben we met een instabiel systeem te maken. Het kan ook voor

komen dat in het begin de trillingen aangroeien maar allengs Minder naar

mate de amplitude van de trillingen toeneemt. In alle fysisehe systemen

zal een dergelijke begrenzing optreden, vaak eohter ~ijn de gevolgen al



Technische Hogeschool Eindhoven
Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

blz.TIl. 'C).van

rapport nr. 77-:2.

desastreu8 voordat de begrenzing bereikt wordt. In sommige niet-lineaire

.yetemen wordt de amplitudegren. van de trillingen al eerder bereikt

onder de beperkende invloed van de niet-lineariteit. Het systeem raakt

dan in een limietcyclus ( " het oscilleert" ). Of limietcycli toelaatbaar

z~ - dUB of ~en dergel~k systeem ale stabiel mag worden aangemerkt - zal

athangen van de amplitudebegrenzing van de trillingen.

Om dynamische stabiliteit te beoordelen beschikt men over acn aan

tal methoden. Lineaire systemen kan men besch~ven met overdrachtsfunkties

van de vorm (s is da complexe frekWen~ie):

R(s) • T(s'
N(s)

Een eia voor stabiliteit is dat de overdrachtsfunktie aIleen polen mag

hebben in het linkergedeelte van het complexe vlak. De wortels van de

karak'teristieke vergel1jking, die men kan 8f'leiden ve.n de differentiaal

vergel1jking die het systeem besch~ft, hebben dan aIleen negatieve reele

delen.nit duidt op uitdeaping van de trillingen. Een eenvoudige methode

om dt" stabiliteit van een systeem te onderzoeken zonder d13t men de kRt'ak

istie;{f'\ vergplj,~king N(s)=O opmoet ·~ossenJis het beoordelingseriterium vl!1n

Hurwitz. Een Ander criterium is het criterium van Routh.

Voor niet-lineaire systemen heeft men in sommige gevallen iets aan

de methode van Lyapunov voor de beoordeling van de dynamische stabiliteit

van het systeem. Ook ken men gebruik maken van het fasevlak. In vele ge

vallen zal men echter het niet-lineaire systeem locaal benaderen met een

line'1ir systeem1zodat de criteria van Hurwitz en Routh toepasbaar worden.

Voor het eerste·orde-systeem dat we hier beschouwen zullen we

gebruik maken van het lineairemodel en de methode via het fasevlak om

uitspraken te doen over de dynamische stabiliteit. We tonen aan dat voor

dit eerste·orde·syste~mde stabiliteitscriteria voor niet-stationaire

omstandigheden dezelfde z1jn als voor stationaire omstandigheden.

In grafiek IV.2 is het fasevlak voor een concreet voorbeeld w~er

gegeven. Het hierb1j beschouwde systeem is geschetst in fig.IV.5. De sta

tionaire evenwiehtspunten, punten waar~; 0, liggen in het fasevlak op

de W-as. Indien het systeem z~ch naar een Gt~tionair evenwichtspunt

begeeft, komend van een niet- stationair beginpunt, dan zal het via de

fasebanen bewegen en uiteindel~k op de~ -as terechtkomen. De richting

waarin de fasebanen doorlopen worden voIgt uit:

<lw
t1J • cit
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<: 0

Indien Wpositief is neemt ~ toe, is ~ negatief.dan neemt waf.

In het oerste kwadrant -van het W- c1J vlak worden de fasebanen in de rich-

ting van toc:nemende. W doorlopen. In het nerde kwadrant in de richting van

afnemende W. Het tweede en derde kwadrant spelen in onze beschouwingen

geen role De p~len die in fig. IV.18 ( zie ook grafiek IV.2) getekend

zjjn illustreren het voorgaande.

"

Een tot stationair evenwicht leidend punt herkent men in het fasp,vla.k door

dat de fasebaan die door dat punt gaa.t, doorlopen wordt naar een Etationair

evenwichtspunt, een punt op deUl-as. Hiermee hebben we een definitie

gegeven van globale stabiliteit. Grafiek IV.2 laat zien dat het systeem

uit het voorbeeld van fig.IV.5 overal globaal stabiel is.

Locale stabiliteit kan men definieren aan de hand van de helling van de

fasebanen. Een waarnemer, met een beperkt gezichtsveld, die zich op een

fasebaan bevindt zal indien hlj merkt dat:

dW ;> 0
dW

menan dat h~ te maken heeft met een instabie1 systeem. Immers h~ ziet

1~lal1een maar toenemen met toenemende t~d en voornpelt al rampza1ige

gevolgen ( zie Pig. IV.19). Zodra de w&arnemer merkt dat:

~c.::,

UW
rl:8n h:1.~ beslui ten dat het systeem stabie1 is. In dat geval neemt b1~ tOf>

nemende ti,id 1t.01 af. In fig. IV. 19 zi,in de faseba.nen van grafiek IV.2 over·

gencrnen. Met behu1p van deze figuur il1ustreren we het be~rip: locale

stabi1i tei t.



blz. . I1T" .3:2.
"'~p.nr. 77-'2.



Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

blz1i1. ~,. van

rapport nr. 77· 2.

Hoe men kan bepalen of een punt op de W-as een stabiel evenwichts

punt is laat fig.IV.20 ~ien. In een stabiel evenwichtspunt worden de delen

van de fasebaan die door dat punt loopt alt~d in de richting van dat punt

doorlopen. Of het systeem dan met positieve of met negatieve versnelling

het snijpunt met deW-as nadert, het zal alt~ tot rust komen in het even

wichtspunt. Wordt daarna het evenwicht, niet bl~vend, verstoord, dan zal

na de verstorlng uiteindel~k het oorspronkel~ke evenwichtspunt weer wor

den ingenomen. In niet-stationaire evenwichtspunten loopt een van de delen

van de faseba~,of beide delen, van h~t punt weg. Een grensgeval treedt op

als een van de delen van de fasebaan naar het punt toe doorlopen wordt en

het andere deel van het punt af •

.
w

d~ <0
dW

1

I
.~ 20. dr.
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(IV.14)

vinden we, na JlJ.place-tr''3.I1sformatie, de overdrachtsfunktie voor het By-steem:

n(s).. 11 re1 +C2V(I) '+ C
3
U(sD

8 +- L
(

De enige pool van deze overdrachtsfunktie:

1.-
T

ligt in het linker-halfvlak indien:

H(s) .. _-=1-....._
s + l

i

(IV.21

r > 0 (IV.22)

Uit (IV.22) en de definitie van T in (IV.l)) volgt dan:

() T
maw > 0

Bezien we nu de dynamische toestandsvergel~king (IV.7)

•w T - T.. m os.
J

(IV.7)

Dan volgt hieruit:

=
()T

m
OW

J

Vergel~king van (IV.?~) met (IV.24) toont aan dat met behu1p van het 1i

neaire model de locale stabiliteit beoordee1d wordt. Dit is, gezien het

beperkte geld1gheidsgebied dat een 1ineaire benadering van een niet-line

air systeem noodzakelJ,'kerw1,1S hee ft, ook te verwachten. Verder merken we

op dat (lV.21). voar het geval dat het systeem rend Dun st~tionair even

wichtspunt schommelt, dezelfde Yoorspelling doet omtrent de stabiliteit

als dE" voorwaarde (IV. I!)), die we hebben afgeleid uit de stationaire

karakteristieken. Voor dit eerste orda systeem z~m de voorwaarden voor

sta.tion aire stabili tei t en dynamische stabili tei t identiek. in fig. IV. 21

is (lV.23) gef11uctreerd.

"----,-~-----------'----...:..-------------'
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V.I Wijzen van formulering voor een optimaliteitscriterium.

Het begrip optimalisering duidt op de wens om een systeem - in ons

geval een windmolensysteem - " Z0 goed mogelijk" te laten funktioneren. Wl3.t

"Z0 goed mogelijk" inhoudt wordt vastgelegd in een criterium: het optimali

teitscriterium. Uitgaande van dit criterium stelt men dan een strategie op

die men moet volgen om optimaal bedrijf van het systeem te waarborgen. In het

geval van een windmolensysteem luidt het criterium voor optimaliteit: de

energieopbrengst over een bepaalde tijd - bijvoorbeeld de levensduur van het

systeem - moet maximaal zijn. Dit kunnen we uitdrukken in de opdracht:

Marlmaliseer: E
u

= (V.l)

T
b

en T
e

zijn resp. begintijdstip en eindtijdstip van het observatieinterval.

De wijze waarop we kunnen trachten (~t) ten uitvoer te brengen is

het op de juiste manier, volgens een bepaalde strategie, varieren van de on

afhankelijkc belastingv~riabelenu l ' u2 " •• ' uk. De windsnelheid is in het

systeem weliswaar eveneens een onafhankelijke variabele, het is echter een

variabele die zich aan onze invloed onttrekt. We wensen nu een besturing

- een sturing of een regeling - voor het systeem te ontwikkelen die ervoor

zorgt dat (v'1; wordt uitgevoerd. Een besturing houdt rekening met de momenta

ne kondities waaronder het systeem werkt. Het zou daarom prettig zijn als de

opdracht (v.1) geformuleerd kan worden in termen van grootheden die momentaan

bepaald kunr,en worden.

Afhankelijk van de nauwkeurigheid waarmee (v.i) kan worden uitvevoerd

maken we onderscheid in een aantal uitgangspunten ten aanzien van de beschrij

ving van het systeem. Later zal blijken dat de complexiteit van de instrumen

tatie met de nauwkeurigheid samenhangt.

a. Optimalisering, uitgaande van de veronderstelling dat een quasi

-stationaire beschrijving van het gedrag van het s~steem voldoet.

De verliezen in het systeem worden verwaarloosd.

b. Optimalisering, uitgaande van een quasi-stationaire systeembeschrij

ving met inachtneming van de verliezen.
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c. Optimalisering, uitgaande van de veronderstelling dat het systeem

zich niet - stationair gedraagt en dat dit bij de beschrijving

van het systeem tot uiting moet komen. De verliezen worden verwaar

loosd.

d. Optimalisering, uitgaande var- een d:~amische systeembeschrijving

met inachtneming van de verliezen.

Voar deze vier gevallel. kan een cri terium voor optimali tei t van het

systeem geformuleerd worden met behulp van grootheden die momentaan bepaald

kunnen worden.

~. Optimalisering; quasi-stationair gedrag, geen verlies.

Beschouwen we het procea van omzetting van windenergie als een

quasi-stationair proces en verwaarlozen we de verliezen - wrijving aan de

molenas. verlies in de overbrenging. wrijving en andere verliezen in de

belasting- dan gaat (111.5) over in:

p = p • P
m ca u

Onder deze omstandigheden is de integraal:

E
u

P dt
U

""0 t.

van zijn uitgegaan dat het procea

quasi-stationair verloopt moet ook P
m

maximaal zijn. Het is dus zaak om bij

iedere waarde van de windsnelheid het

bedrijfspunt in te stellen op de top

van de P (W) kromme. (fig. V. 1,ver-
m Vo _, ..'

gelijk grafiek 111.9). Alg de ligging

van het werkpunt zou veranderen ten

gevolge van een verandering in de

maximaal ala de integrand P op i~der +ijdstip maximaal is. Volgens (V.?)
U

is dan ook F maximaal; de verliezencs.
zijn immers verwaarloosd. Omdat we er-
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windsnelheid dan kan het werkpunt weer op de top van de nieuweP (W) k tm v= ons
kromme ingesteld worden door de onafhankelijke belastingvariabelen u

l
•11

2 ••••

,uk bij te regelen.

Voor de beschrijving van het stationaire gedrag zijn in hoofdstuk II

de funkties gebruikt:

•

In de k+2 dimensionale ruimte is ieder van deze funkties voor te stel1en als

een 'lake (vergelijk grafiek 111.7 en grafiek 111.8). Onder stationaire om

standigheden vallen de vlakken P t en r . t samen. Volgens (V.2) vallenm.s ca,S
zelfs aIle drie de vlakken samen. (de verliezen zijn verwaarloosd). In dit

vlak Pm•st (v, ul ' u2 ••••• uk) is de lijn die de stationaire werkpunten ver

bindt waarin het bedrijf optimaal is:de optimumtrajectorie.

De regelstrategie die voor dit geval - quasi-stationair gedrag en

verwaarlozing van de verliezen - gevolF,d moet worden om het systeem te op

timaliseren kan men nu als voIgt uitdrukken: handhaaf het werkpunt op de

optimumtrajectorie van het P vlak.m,st

b. Optimalisering; quasi-stationair gedrag, met verliezen.

Veronderstellen we weer dat een quasi-stationaire beschrijving van

het systeemgedrag voldoet. maar nemen we de verliezen in acht, dan stellen

we vast dat het systeem optimaal bedrijf voert als P maximaal is.
u

Het werkpunt moet dan voortdurend liggen op de optimumtrajectorie

van h tP t=P t(v. ul ' u2 ' •••• uk ).Het betoog bij dit criterium verloopt'Is m,s u,s _
op analoge wijze als het betoog bij geval a waar de verliezen werden ver-

~-' I

wa~rloosd. Het ~ptimum dat we met het criterium: p~' t maximaal vinden is,r,s
ten opzichte van het optimum dat we met het criterium~P t maximaal vinden~m.s
over een bepaalde afst~nd verschoven. Deze optimumverschuiving wordt veroor-

zaakt door het niet-konst~.t zijn van het rendement. Zoals in hoofdstuk III

is opgemerkt kan het dan voorkomen, dat het uitgangsvermogen P .tengevolge
u

van een vergroting van het rendement,groter wordt. ondanks het feit dat het

san de wind onttrokken vermogen P kleiner is geworden. Zie hiervoor bij-
m

voorbeeld grafiek 111.8 en hoofdstuk 111.5.
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c. Optimalisering; dynamisch gedrag. zonder verliezen.

~ij deze beschouwingswijze gaan we er van uit dat, voor een adequate

beschrijving van het systeemgedrag gebruik moet worden gemaakt van een dyna

misch model. De onder a genoemde verliezen worden verwaarloosd.

In hoofdstuk IV hebben we gezien dat, indien er variaties in de on

afhankelijke systeemvariabelen optreden: vet), u
1
(t), u2 (t), ••• ,uk(t) het

systeem beschreven kan worden met de vergelijking:

p - P = Pk (lV.4)m ca

Verwaarlozing van de verliezen leidt tot:

P = Pu ca

uit (IV.4) en (V.3) concluderen we:

d(iJ W
2

)
Pu = Pm - Pk • Pm - dt (V.4)

De vergel~k1ng (V.4) zetten we om in een integraalvergel~king:

Het rechterlid van (V.5) is te herleiden tot:

•

wi]
- b

Indien" We=~b' d.w.z het observatie-imterval [Tb,TeJ begint en e1ndigt

met dezelfde waarde van de hoeksnelheid dan geldt:

(V.6)
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maa1 is.

Voor dit geval blijkt uit (V.6) dat het systeem is geoptimaliseerd

indien P , het vermogen dat d~ molen aan de wind onttrekt, op ieder tijdstip
m

maximaal is. Het door de molen aan de wind onttrokken vermogen wordt deels

benut door de belasting, deels dient het voor de verandering van de kineti

sche energie. Uiteindelijk zal die kinetische energie de belasting en dUB

de last ~n =1) ten goede komen. Het is dus zaak om het vermogen dat het

systeem binnenstroomt zo groot mogelijk te maken. Het wer'kpunt moet voortdu~

rend liggen bij de hoeksnelheidswaarde waarvoor het vermogen P (W) maxi-m Vo

Figuur V.2.a lant een situatie zien waarin het systeem stationair

optimaal werkt. Zou door een verandering van de windsnelheid, (stel een toe

name) i J ~W) veranderen, (fig. V.c.b toont de nieuwe situatie) dan is hetm v .o
oorspronkelijke werkpunt niet langer optimaal. Zouden we nu niet iUfrijpen

dan beweegt het werkpunt van Wopt,l naar W 2 • ~ij de nieuwe waarde van de

windsnelheid werkt het systeem optimaa1 als W= W t 2' het maakt dan verderop ,
niet uit of het systeem oij deze hoeksnelheid in stationair evenwicht is of

niet; de hoeksnelheid moet de waarde W t 2 hebben. ~ouden we nu snel van deop ,

hoeksnelheid W t 1 naar de hoeksnelheid W t 2 kunnen gaan dan bui ten weop , op ,
de ve.r·andering van het aanbod aan windenergl.e maximaal ui t. !tet snelst be-

reiken we de nieuwe wenswaarde van de hoeksnelheid door de versnelling maxi

maal te maken; dat wi1 zeggen we moe ten de belasting wegnemen door geschikte

instelling van ul tim Uk en misschien zelfs de molen g~an aandrijven!!!

Zodra het gewenste punt W = W t 2 bereikt is, moeten we de belasting zo-op ,
veel vermeerderen dat het punt. ~= -'OPt,2 als stationair werkpunt bedreven

gaat worden. In de figuren V.2c en V.2d is deze strategie toegelicht.

De regeling zou nog sneller kunnen ing~pen als we ~dig kunnen

beschikken over de informatie die de versne11ing van het systeem op gang

brengt, d.w.z. ala we konden ~oorspellen of er een windvlaag op komst is.

Door de windsnelheid op een afstand van de Molen te meten hebben we de

mogel~kheid van voorsp~1ling. Zodra de vooruitgeschoven windwaarneming meldt

dat een windvlaag op komst is waarin in grote hoeveelheid energie beschik

baar is laten we het systeem vast op gang komen.de belasting wordt verminderd

en het toerental gaat al toenemen. We nemen daarb~ op de koop toe dat b~ de

nog heersende windsnelheid het systeem niet langer optimaal werkt. Als we

t~dig in het juiste punt, b~ de juiste waarde van de hoeksnelheid runnen

terechtkomen winnen we mear doordat we de windvlaag uitbuiten dan we verlie

zen doordat het systeem b~ de lage waarde van de windsnelheid niet optimaal

werkte. Fig.V.; geeft een idee weer van de opstel11ng van een windmolensys-
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teem waarb~ gebruik wordt gemaakt van vooruitgeschoven windwaarneming. De

Molen wordt omringd door een aantal anemometers. Afhankel~k van de richting

waarin d~ molen staat moet aan de aignalen die de anemometers afgeven een

gewichtsfaktor worden toegekend •

A(pc.«.{W~u. .", l.I o

)'~ tw)l" 1:0" ""c

.~
I
I
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d. Optimalisering; dynamisch gedrag, met inachtneming van de

verliezen.

Resteert nog de beschouwingswijze waarbij we het gedrag van het sys

teem in een dynamisch model weergeven en waarbij we aIle verliezen in acht

nemen. De toestandsvergeliJking w?·armee we het systeem beschrijven is:

(IV.6)

Om tot een criterium voor optimaliteit te geraken moeten we rekening

houden met twee ove~vegingen. Aan de ene kant willen we graag dat het ver

mogen P • dat het systeem instroomt, zo groot mogelijk is. Anderzijds wensen
m

we dat het vermogen dat via de omzetter aan de last wordt aangeboden,met een

zo groot mogelijk rendement ~ is omgezet. Van het vermogen dat de be]as

ting instroomt moet zoveel mogelijk overblijven voor de last. Beide aspekten

moeten verenigd worden in een criterium. Zou nu het proces langzaam verlopen,

dan was de strategie b bruikbaar. Als het rendement konstant zou z~, dan

zou de strategie c resultaat opleveren. Om een bruikbaar criterium te vinden

moeten we een compromis sluiten, een criterium dat aansluit b~ de criteria

a, b en cis: marlmaliseer het produkt van ~ en P • marimaliseer ""'P (. P ). m' '1 m r •
Wat diter1terium precies inhoudt en hoe het aansluit ~~ de voorg~ande cri-

teria maken we dUidelijk aan de hand van de figuren IV. 8 tIm IV.12.. die we

hebben gebruikt am het proces te visu~liseren.
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- Fig.IV.7 la-at zien dat aan de eis: P moet maximaal z:i,.in, voldaan w0rdt
m

b~ een bepaalde waarde van de hoeksnelheid. Als de verliezen mogen worden

verwaarIoosd, dan speelt de tweede eis: 11 moet maximaal zijn, geen enkele

role Werkt het systeem dynamisch. dan is optimaliteit aIleen gebonden aan

de waard~ van de hoeksnelheid. De onafhankel~ke belastingvariabele (de

bekrachtigingsstroom) moet dan op zodanige wi,ize gevarieerd worden. dat de

hoekRnelheid de juiste waarde aanneemt en deze waarde zo go~d mogpl i * be

houdt.

Ond~r quasi-stationaire omstandigheden moet het optimum op de statio-

naire werKli,ln gezocht worden. Het optima1e stationaire werkpunt wordt be

paald door zowel de ho~ksnelhelid als de onafhankel~ke belastingvariabelen

(zie fig.IV.S).

Nemen we nu de verliezen in acht. Zou het rendement konEtant Z\in, dan

was het betoog analoog aan het bovenstaande betoog: voorCl.ynamische en

quasi-stationaire omstandigheden.

- Als het rendement niet konstant is, dan wordt slechts in een deelver-

zameling van de stationaire en dynamische werkpunten voldaan aan de eis

dAt het rendement maximaal is. In fig.IV.lO is het rendement' zl?lfs maar

in een punt maxim~~l. Het zou toevallig z~ als voor de kombinatie van

waarden van ~ en u1 tim Uk waarvoor het rendement maximaal is tegelVkcr

t\id ook P maximaal zou zijn. Hier ligt d"! oorsprong van het compromis dlit...,
onder d in het voorgaande is gesloten (zie fig.IV.]l).

- Onder ;uasi-stationaire omstandigheden moet het optimum weer op de !':ta-

tionaire weI"kl:ijn liggp.n. Fig.IV.12 Jaat zien hoe het criterium d onder

quasi-stationaire omstandigheden overgaat in het criterium c.

De criteria a~b en c volgen onder de genoemde aannamen aIle drie ult het

criterium d. De criteria a,b,c en d zijn dus consistent.

de energieopbreng~t:

kunnen we omvormen tot:

~emaakt wordt van het criterium d: maximalise~r/tIs -,!:ebruik

T T

fEk..
~JW2

f:dt ·
e e We

fdEkdt • l1dEk · f71d< tJ w?) • .J !WT/dW (V.7)11 dt

Tb
Tb !lk,b iJW 2

b Wb
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We kuni1en di t met behulp van fig. V.4 interpreteren als het "verlies" dat

de getransformeerde energie-accumulator introduceert.

~~,

~Ie.\.QN.t)t o'l.~ > > b~\oe.tl).
~

1Ji"" I[ ~'?~ -p\.l (~1t>~..)

~ ~?k

~~~,
~l:0.w4 .;--..........;.

\nCl. '1

fi~. TJ:. &of.

Stel dat het systeem een cyclus zou doorlopen waarbij de hoeksnelheid eerst

toeneemt van de lage waarde W, naar de hoge waarde W
2

en vervolgens van

~2 terug naar ~l. Dan zou volgens (V.7) de getransformeerde accumulator

verliesvrij kunnen werken als op de heenweg het verloop van 11 als funktie

van Whetzelfde is als op de terugweg. Omaat 11 ook afhangt van de onafhanke

lijke beltistingvariabelen ul ' u2 ••••• uk is dit aIleen zo als tijdens de

cyclus aan de variabelen ul' u2 ••••• uk een eenduidig verband metW wordt

toegekend. In een geregeld systeem mogen we dit beslist niet verwachten. zo

dat in de regel het verloop van 11 als funktie van ~ op de heenweg enders

zal zijn dan op de terugweg. (fig. V.5).
~i~. 37S.

I
I
I
!
I

I I ~
l:...." i" "'2.
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Ben maat voor de integraal (V.7) is het oppervlak tus~en de twee krommen

in fig. V.5. Deze figuur laat het geval zien dat het rendement op de heen

weg groter is den op de terugweg zodat er sprake is van een verlies. Dit

hoeft niet altijd zo te zijn. Het kan zeker ook voorkomen dat op de heenweg

het rendement kleiner is dan op de terugweg, in dat geval betekent het

winst. Ook kan het voorkomen dat de twee krommen van fig. V.5 elkaar op een

of meerdere plaatsen snijden.

Als we het compromis accepteren en dus het criterium: Pr maximael

willen gebruiken dan moeten we het verschil in uitgangsenergie en gemaxima

liseerde energie:

op de koop toenemen.
Als we verder bezien waar het maximum Pr(~tUl'U2, ••• ,uk)~~ kan lig-

gen (grafiek 111.3 en fig. IV. 12) dan blijkt dat over het algemeen het

maximum van Peen punt is waarin geen stationair evenwicht kan heersen.
r

Het maximum in P ligt over het algemeen niet op de stationaire werklijn.r
Dit ~oudt in dat om aan het criterium te voldoen een cyclus rond het op-

timale werkpunt moet worden uitgevoerd waarin het systeem beurtelings ver

snelt en vertraagt. De besturing van een dergelijke cyclus kan vrijwel uit

sluitend met behulp van een digitale processor worden gerealiseerd. Boven

dien worden er zeer hoge eisen aan het meetsysteem gesteld. De vr8ag die

men zich dan zal moeten stellen is of de voordelen die men hoopt te behalen,

de grotere nauwkeurighei~ waarmee het optimum wordt benaderd, dus vergrote

energie-opbrengst, weI opwegen tegen de nadelen; bijvoorbeeld grotere com- I
plexiteit, kostenstijging, materiaaltoename, behoefte aan preventief onder
mud ~n geringere bedr:i,ifszekerheid; b~.; konstante v zal"'regelmatig toe- en af
nemen.

V.2. Omzetting van de optim~liteitscriteria in regelstrukturen.

Een tweede fase b~ de ontwikkeling van een optimaal bestuurd wind

molensysteem.is het omzetten van de opti~aliteitscriteria a,b,c en d in

een regelstruktuur. In deze paragraaf zal, naarmate de nauwkeurigheid waar

mee het optimum kan worden benaderd toeneemt, ook de complexiteit van de

regelstruktuur toenemen. We zullen de indeling aanhouden die we blj de"

bespreking van de optimaliteitscriteria in de vorige paragraaf hebben ge

bI1'Uikt.
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a. Regelstruktuur bij quasi-station8ir gedrag t onder verwaarlozing

van cie verliezen.

Onder de aannamen dat voor de besch~ving van het gedrag van het

systeem een besch~ving van het stationaire gedrag voldoet en dat de ver

liezen te verwaarlozen z~ ( vergel~k (III.?», kan men afleiden dat het

systeem optimaal werkt indien de belasting een koppel-hoeksnelheidskarak

teristiek heeft van de gedaante:

T = K w2
(v.e)

ca

Uit (V.8) volgt de vermogens-hoeksnelheidskarakteristiek:
3P • KW (V.9)ca

Door het toevoegen van een geschikte besturing aan het systeem kan men (V.8)

en (V.9) realiseren. Er zijn een aantal mogelijkheden.

~ Sturing van de onafhankelijke belastingvariabelen u ,u , •••• ,u
1 2 k

als funktie van de hoeksnelheid op grond van a priori kennis van het sy~teem

(L. 2. ). Fig. V. O. ~ toont di t principe.

£ Terugkoppeling van het koppel. als referentie~ignaal voor het

teruggevoerd koppelsignaal dient het kwadraat van de hoeksnelheid, zoals

fig.v.6.b laat zien (L. g ). Het koppel zal men over het algemeen meten

aan de as van de omzetter, b~voorbeeld met behulp van rekstrookjes. Dit

koppel bevat een komponent ten gevolge van de versnelling van de omzetter:

JbW. Een methode waarbij men het versnellingskoppel niet meet maekt gebruik

van het reaktiekoppel op het huis van de omzetter.

~ Terugkoppeling van het uitgangsvermogen met als referentie de

derde macht van de hoeksnelheid. (fig. V. 6 ~)

w _

-

..
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Regelstruktuur b~ quasi-stationair gedrag met inacintneming

van de verliezen.

Hat criterium: P maximaal zou men op de volgende ~zen kunnenu,st
instrumenteren.

~ Sturing van de onafhankel~ke variabelen als funktie van de

hoeksnelheid op grond v~~ ~ priori kennis van het systeem. Dit is gefllu

streerd in fig.V.7.~ (vergel~k V.'.a)
• In de litteratuur worden mogel~kheden met ey.tremale bestu-

ring vermeld \L.10). Een extremale besturing (1.11) localiseert het maxi

mum in Pu,st en tracht dit maximum als werkpunt te handhaven. (zie fig.V.r.b)

Omdat een dergel~k systeem zeer interessante mogel~kheden sc~t te bieden

is b~ de studie aan de extremale besturing van een windmolensysteem extra

aandacht ge~jd. De resultaten die met een cxtremaal besturingssysteem zijn

behaald zullen we in hoofdstuk VI~ bespreken.
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c. Reeelstruktuur b~ dynamisch gedrag, verwaarlozing van de ver

liezen..

konstant • At)op

(zie fig. V.8.a)

wijzen

Het optimali tei.tscri terium: P maximaal kan
m

instrtlmen teren,

• J\.onstante A. regeling (A=

~ = konstant :: Aopt
v

men op verscheidene

De problemen bij een dergel~k systeem liggen voornamelijk op het gebied van

de windsnclheidsmeting.
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I Toevoeging van de uit de hoeksnelheid gegenereerde versnellings

komponent aan de koppel-of uitgangsvermogensignalen. Aan een dergel~ke

regeling ligt de relatie:

T.T +T
k

(P.P +Pk )m ca m ca

ten grondslag. Figuur v.8. b en figuur v.8.~ laten zien hoe de systemen van

fig.v.6.~ en fig.v.6.~ kunnen worden uitgebreid. Differentierende bewerking

van signalen roept vaak problemen Ope het meetsysteem dient aan hoge eisen

te voldoen, hoeksnelheidsmeting met ~en tachogenerator b~voorbeeld l~kt aan

deze eisen niet maer tegemoet te kunn~komen. Men zal zich moeten wenden

tot digitale hoeksnelheidsmeetmethoden en zelfs dan nog zeer zorgvuldig te

werk moe ten gaan b~ het ontwerpen van het hoeksnelheidsmeet~ysteem.

Voor een globale verklaring van de werking van de regelsystemen

van fig.V.a.~ en v.8.c dient figuur V.g. Aangezien de principiele werking

van de'beide systemen hetzelfde is~ is het voldoende om uitleg te gevell b~

een van beiden, we kiezen het systeem van fig.v.8.c. In fig.V.g is het ver

loop van de wenswaarde van het asvermogen aangegeven als funktie van W •
de wenswaarde is evenredig met de derde macht van de hoaksnelheid. Stel dat

op zeker tijdstip to het stationaire evenwicllt van het systeem bij de wind

snclheid v0 en hoeksnelhe1~Wo word t verstoord door een plotselinge toe-name

van de windsnelhetd, de nieuwe waard. van de windsnelheid wordt VI. Het

is dan de bedoeling dat het systeem b~ de hoeksnelheidswaarde ~l opnieuw

stationair evenwicht vindt. In dat gewenate statiomaire werkpunt is het

systeem in optimaal bedrijf. Aan het vergel~kingBorgaanvan het systeem

wordt behalve de wenswaarde die evenredig is met de derde macht van de

hoeksnelheid ook een signaal toegevc~rd dat evenredig is met P (W ~ • Uit
m 1vI

het "erschil tussen de beide signalen, in fig.V.g.b is dit aangegeven

met de dubbele p~len, wordt door het systeem de richting waarin de hoek

snelheid moet veranderen bepaald. Is het teruggekoppelde signaal groter

dan de wenswaarde dan moet de hoeksnelheid toenemen, is de wenswaarde echter

groter dan de waarde van het teruggekoppelde signaal dan moet de hoeksnel

heid afnemen. Ale middel om de hoeksnelheid te befnvloeden dient de onaf

hankel~ke variabele u. Als de hoeksnelheid moet toenemen dan wordt u zo

veranderd dat de belasting van de molen vermindert. Moet daarentegen de

hoeksnelheid afnemen dan moet de belasting worden vergroot, de onafhankel~ke .

variabele u moet dan op de juiste manier worden veranderd. In het reeds

eerder aangehaalde voorbeeld ( fig.IV.5, drie-fasengenerator - diodebrug -

accubatte~ ) betekent di t: alswmoet toenemen moet If afnemen en
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als Wmoet afnemen moet If toenemen. Indien nu de versterker die in

fig. V.8"0 voIgt op het vergel.ijkingsorgaf.J.n een voldoende grote versterk b:gs

faktor heeft, dan zal een klein verschil tussen wenswaarde en waarde van het

teruggekoppelde signaal dt onafhankel.ijke variabele u ( de stuurvariabele)

reeds zo groot mogel.ijk of zo klein mogel.ijk maken, dit afhankel.ijk van het

teken vaL Bet verschilsignaal. Dit betekent dat het systeem met een maxi

male versnelling of vertraging werkt en dus ook zo snel mogel.ijk een nieuwe

stationairetoestand zal opzoeken. In fig.V.9.a zal het punt WI dus zo snel

mogel:ijk bereikt worden. Is de waarde van de hoeksnelheid ongeveer gelijk

aan de opti:male waarde dan zal het verschil tussen wenswaarde en terugge

kopneld signaal (in absolute waarde )afnemen, de stuurvariabele nesmt 1119....1.

(ongeveer, e~ is een geringe eindfout' de-waarde aan waarvoor hat optimale

werkpunt een stationair werkpunt is. De werking is, afgezien van de effekten

die t~dvertragingen welke de stuurvariabele ondergaat hebben, helemael te

vergeljjk~n oat wat in de vorige paragraaf onder c is beschreven.

t i Cj' JL.J ()..
~~ )1\4.
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d. Rege1struktuur b~ dynamisch gedrag, met inachtneming v~n de

ver1iezen.

Benaderen we het rendernent met een konstante dan is de eerste mo-

ge1ijkheid:

~ Rege1ing op grond van de re1atie:

PiliP + P
k

... Pu + P
k

(V.10)
m ca ---

11
Figuur v.m.~ laat zien hoe het systeem van fig.V.S.c uit te bouwen is om de

besturingsstrategie die achter (V.IO) 1igt ten uitvoer te brengen. Maken we

gebruik van een funktiegenerator die T1 genereert op grond van informatie van

en u, dan krljgen we het systeem van fig.V.~b.

• Toevoeging van de uit de hoeksne1heid gegenereerde versnel1ings-

komponent aan het signaal voor het uitgangsvermogen in een extremaal be

sturingssysteem. Hoe door een derge1~ke toevoeging uit fig.V.~.b gew~zigd

wordt tonen fig.V.t).c en fig.V.lO.d. In de aerste figuur ( fig.V.1D.·c) is het

rendement konstant veronderste1d. In fig. V.IO~d is gebruik gema~.kt van een

funktiegenerator voor de be paling van het rendement.
~ Computerbesturing van het systeem. nit is de enige mogelijk-

heid om het criterium: maxima1iseer Pr ~en uitvoer te brengen. Het maximum

van P za1 in de meeste geval1en een punt zijn waarin geen stationair even-
r

wicht moge1ijk is (fig.IV.11). Dit heeft tot gevo1g dat het werkpunt rond het

optimum cyc1i gaat door1open waarin het systeem periodiek versne1t en ver

traagt. De besturing van een derge1ijk systeem vraagt om een digita1e pro

cessor. De eisen die e.an het meetsysteem moe ten worden gesteld zijn ui terst

hoog. In de appendix zullen we ingaan op de moge1ijkheden van een processor

bestuurd ( zie fig.V.~.e) windmolensysteem.
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De theorie over de stationaire toestand, die in hoofdstuk III is op

gebouwd, wen3en we te toetsenaan een experiment. Om b~ het experimenteren

niet afhankelijk te zijn van het windaanbod en de variaties in de windsnelheid,

zodat we oak werkelijk stationair gedrEg kunnen garanderen, is in plaats van

een windmolen een elektromotor gebruikt. De elektromotor dient het koppel

hoeksnelheidsgedrag van een molen bij konstante windsnelheid zo goed mogelijk

na te bootsen. Als omzetter in het systeem is een elektrische generator ge

kozen. De last is een elektrisch proces.

w~a.-
T'-,r o\JVt . T'M,

~~Ml.a'j..? ~ Cu ~o£cn.-
t>u

ftM.~.

TCd,f t~ TCQ..

ti~.1Zt. \ .0.

Mt'-o- l;iP OOOl--
I;

'"PIA. ~k~~.1
uA~:"'~'

~
(0 ~tdt

!M-oUft.
~

bot.y'-o LQJ).
•

~Af
L~

p~.]Z[. l. ,.e.
Ret systeem dat we willen simuleren is geschetst in fig.VI.l.a. De

opstelling waarmee we de simulatie willen uitvoeren is weergegeven in fig.

VI.l.b. De hele figuur VI.l, dus a ~n b, definieert een aantal grootheden

die we in de loop va.n dit hoofdstuk nodig hebben. Deze grootheden zjjn in de

onderstaande tabel verzameld. Verklaring va.n de indices: s:: simulatie;

p:: primair(e zijde van een overbrenging).
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i Overzetverhouding van de overbrenging in het te simuleren
m

windmolensysteem.

i Overzetverhouding van de overbrenging in de simulatie-opstel-
s

ling.

T Koppel dat de te simuleren windmolen levert, gereduceerd op de
m

as van de generator.

T Belastingkoppel aan de generatorz~de.ca

i T = T Windmolenkoppel aan de primaire z~de van de overbrenging i ,
m m ID,P m

dit is aan de molenas.

i T:T Belastingkoppel nan de windmolenas.
m ca C8.,p

Hoeksnelheid van de generatoras.

Hoeksnelheid van de molenas.

W

I,,)/i "" W
m m,p
Ts

Koppel van de elektromotor in de simulatie-opstelling, gere

duceerd op de generatoras.

i T = T Koppel van de elektromotor aan de primaire z~de van de over-
s s s,p

brenging i , dit is dUB aan de motoras.
s

~/i = W Hoeksnelheid van de as van de elektromotor.
s s,p

i T sT Belastingkoppel aan de as van de elektromotor.s ca ca., s, p

De simulatie voldoet, indien het verloop van het koppel T ins
fig. VI.l. b. als funktie van de hoeksnelheid (J. hetzelfde is als het ver-

loop van het koppel T in fig.VI.l.a. b~ een bepaalde konstante waarde van
m

de windsnelheid. De omzetter, in dit geval een generator, moet aan z~n as

dezelfde koppel-hoeksnelheidskromrne 'zien'. Een motor waarvan de koppel

hoeksnelheidskarakter~stiekal veel overeenkomst vertoont met de de koppel

hoeksnelheidskrommen van grafiek 11.1 is de onafhankel~k bekrachtigde ge

l~kstroommotor. Met een dergel~ke motor kan dus de koppel-hoeksnelheids

krcmoe van een molen b~ konstante windsnelheid worden nagebootst, rechts

van hat maximum in de koppel-hoeksnelheidskromrne, mits dit gedeelte te be

haderen is met een rechte l~.

Figuur VI.2 definieert enige grootheden vear een onafhankelljk
bekrachtigde gel~kstroommot~r, waarb~ ter begrenzing van de ankerstroom

een extra weerstand in de ankerketen is opgenomen.
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f i<j' :kT. 2. .. ~ + I Statorstroom·It- ·... S

C~5 I : Rotorstroom
-.. r

~I i{'l.t
) W~1' , Ur U · Ankerspanning·
T~;?

r,
U · Inwendige, gereduceerder ·

f
ankerspanning

- C ; _.: StatorfluxI
I ...

"R,,~ R Ankerweerstand

2ME b

r,i',
U = U - R , Voorschakelweerstand.r r

T~
r,u

2.ME'b: Spanningsval over de

R = R .+ B "I r borstelsr r,l. r,u

De ma.chinevergelijkingen luiden:
,

U .. I R + C" Wr r r T s s,p

Ts P '" c t> s I r,

Uit de machinevergelijkingen is het verloop van het koppel T als funkties,p
van de hoeksnelheidW af te leiden:s,p

T = C¢ U: [:1 - Ws,P ] (VI.l)
s,p S R '

r UrIc ~s

,
De koppel-hoeksnelheidskromme bij konst~te Ur en C+s is een lijo door de

punten:

rw '" 0;Ls,p

fw = U: ;Ls,p CT"
,s

T ~ oJs,p

We definieren nu:
t

U
C 1s r

R
r

A.. Ts,p
o

,
U

r

~
(VI.2 )
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Met de definities van (VI.2) voIgt uit (VI.l):

[
W ]T = T 1 _ s,p

s,p s,p Wo s,pa

(VI.3)

(VI.4 )=ws,pT
s,pp =s

Figuur VI.3.b laat het verloop zien

In fig.VI.3.a is T (W ) zoals vastgelegd door (VI.J) geschetst. In de-s,p s,p
zelfde figuur is een typische koppel-hoeksnelheidskromme van een windmolen

b~ konstante windsnelheid getekend ( vergel~k grafiek 11.1).

t-1~.lIT. ~. 0.. ~i9' :QT. ~. £.-.
~ r>,....,

Bovendien is in fig.VI.3.b het verloop van een typische vermogen-hoeksnel

heid3kromme van een windmolen blj konstante windsnelheid weergegeven. ( ver

gel~k grafiek 11.2) In hoofdstuk III is ~ds afgeleid dat, indien voor

een windmolen de koppel-hoeksnelheidskromme b~ konstante windsnelheld in

het gedeelte rechts van het maximum in het molenkoppel benaderd kan worden

met een rechte lijn, het relevante bedrljfsgebied, dit is het gebied wa~rin

de vermogen-hoeksnelheidskromme een maximum heeft, goed kan worden weer

gegeven indien Ao>2 A
CM

• We kunnen het gedrag van zoln molen goed

nabootsen met een onafhankelijke gelijkstroommotor,.mits we een machine van

geschikte grootte kiezen ( voldoende vermogen) en de koppel-hoeksnelheids-
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krommen van de motor de juiste ligging geven. Invloed op het gedrag van

een gel~kstroommotor kan worden uitgeoefend met behulp van een viertal

variatelen resp. parameters:

ankerspanning

statorflux

weerstand in

Ur

C <P 3

het ankercircuit R
r

W
max.

maal kan

de overzetverhouding i van de proefopstelling kan ook
s

nog als keuzeparameter worden beschouwd.

De overzetverhouding is in de opstelling moet een zodanige wae.rde

krijgen dat de grootste hoeksnelheid die de generator in het windmolensys

teem zou kunnen bereiken, ook in de proefopstelling haalbaar is. Een goede

keuze voor i zou zjjn:s

i = w max• (VI. 5)s
W s p

, max.

is de hoeksnelheid die de generator in het windmolensysteem maxi-

bereiken,CV is de maximaal toelaatbare hoeksnelheid die
s,Pmax•

de gel~k5troommotor mag aennemen.
Vervolgens leggen we de waarde van de weerstand in het ankercircuit

vast door te eisen dat de gel~kstroommotor over het gehele gebied van toe-

laatbare waarden van hoeksnelheid, ankerspanning en statorflux veilig be

d~f moet kunnen voeren. De waarde van de an~erstroom mag in geen enkel

bedrijfspunt de nominale waarde overschrijden, we willen echter weI dat aIle

punten bereikbaar z~. De ankerstroom is maximaal ale de motor stilstaat

blj de maximale ankerspanning, deze kiezen we gelljk aan de nominale anker-

spanning U • De stroom die onder die omstandigheden vloei t ma,g nietr,nom.
groter zjjn dan de nominale stroom I , aangenomen dat de machine bi.)r,nom.
stilstand met uitwendige middelen wordt gekoeld,

I ..
r,nom.

Ur,nom.
R

r

(VI. 6)

De meeste gelljkstroommotoren bezitten een ankerweerstand die zo klein is

dat aan (VI.6) aIleen to voldoen is door een externe weerstand in serie

met het anker te schakelen:

R = R . + Rr r,~ r,u (VI.7)

De waarde van de toe te voegen weerstand voIgt nu uit (VI.6) en (VI.7):
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R ...r,u
Ur,nom.

I r,nom.

Rr,i (VIe 8 )

De kenmerkende gegevens van de gel~kstroommotor kiezen we nu in afhankel~k

held van die van de te simuleren windmolen.en het gebied van windsnelheids

wa~rden waarvoor de simulatie uitgevoerd moet kunnen worden. Z~ het b~ de

hoogste windsnelheid door de na te bootsen windmolen geleverd maximale ver

mogen P. Dan zal de te kie~en geIijkstroommaohine dit vermogen minstens
('

moe ten kunnen Ieveren. Het vermogen dat een geIijkstroommotcr maximaal kan

Ieveren. bjj de gekozen'maximale ankerspanningswaarde U , bedra<'gt:r,nom.

p ... tI U .. tP
max. r~nom. r,nom. nom. '

dit vermogen wordt geleverd b~ de maximale ( dus in dit geval de nominale)

ankerspanning en een waarde van de hoeksnelhe1d die de h~lft bedraagt van

de nominale hoeksnelheid.Men kan di t afleiden ui t (VI.4), zie ('ok fi.g. VI. 3. b.

Voor W... 1 W en' U' '.. U
~ nom. r r,nom. geldt:

I
r

... ~ U
--l:.....

Rr

... t U
r,nQm.

Rr

De nominale hocksnelheid is de nullasthoeksnelheid bij nomi.nale ankerspanning.

De marimaalvoorde gelijkstroommotor toelaatbare hoeksnelheidW kiezen
s,Pmax•

we nu gel~k aan de nominale hoeksnelheid.

De te kiezen gelijkstroommachine moet vbIdoen san'de eia:

P ... 4 P
nom. 0

(vI.9 )

De nominale ankerspanning van de gelijkstroommaohine moe ten we aanpassen

aan de beschikbare voedinesspanning. Ligt de nominale ankerspanning vast,

dan voIgt de nominale ankerstroom uit (VI.9). De toe te voegen weerstand

R voIgt daama uit (VI.S). De waarden van I en U die nur,u r,nom. r.nom.
bekend z~ maken de machinekeuze mogel~k. De nominale hoeksnelheid van

de gekozen maohine legt, tesamen met de waarde van de hoeksnelheid die de

generator moet kunnen bereikenW de overzetverhouding i vast.max. s

De vr~heidsgraden U en C,~ zljn nu nog over om elke gewenste waarde van der fs
windsnelheid in het hereikbare gabied v~~ wi~dsnelheidswaardenin de stellen

Variatie van de ankel'Spanriing veroorzaakt een eVemi1j(hge verschuiving vlln

koppel-hoekBnelheid~kromme van de g~l~kstroommotor. Verandert de stator

nux, dan ':draa.it'. 'de koppel1Cromme rond het snjjpunt met de W-as.
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B~ va~atie van de windsnelheid ( zie gra!iek 11.1) treedt zowel een ver

schuiving ala een draalrng Ope Va~ zowel de ankerspanning al~ de statorflux

moet due gebruik gemaakt worden b~ de instelling vande windsnelheid. Het

zou ook mogelijk zjjnom door het ·,eranderen van de externe ankerweerstand

dra~itng van de koprel-hoeksnelheidskromme te bewerkstelligen. Hiervan is

echier geen gebruik gemaakt. Het bleek voldoende om de ankerspanning en sta- ;

torflux te gebruiken en de weeretand in het ankercircuit konstant te laten.

In het volgende leiden we af hoe de ankerspanning en statorfluy.

samenhangen met de gewenste windsnelheid. Figuur VI.4 geeft het verlcop v~n

het motorkoppel b~ konstante U en C ~ ~ls funktie van de hoeksnelheid,r 't's
gereduceerd op de gen~ratorz~de van de overbrenging i •

s

1.1; -- ----
"2 0

I
I
I

L.... ~I----h:--.w
1 c.oc, (,0.
"2

Het verloop van T (W) in fig.VI.4 is:s

(VI.IO)

We benaderen het koppel-hoeksnelheidsgedrag van een echte windmolen ( betrok

ken op de generatoras) met (VI.IO). Indien (VI.IO) voor een Molen geldig

zou zijn, dan zou in het punt W • ~WO volgens (11.6):

T (~W ) .. tTmomo
(V1.l1)

Aan grafia k 11.7 on tlenen we da t in he t punt W ..~ lAJ0:

"\_1'\ ... 1'\
/\ - ~ /\0- ~"" top •

en: CM( >.. opt.) = CMopt.

Na substitutie van (VI.12) in (VI.ll) voIgt:

(VI. I:?)
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Volgens (11.4) geldt:

wR
).. '"- v (11.4)

Hieruit voIgt:

(VI.14)

Omdat we hebben verondersteld da,t (VI-IO) een benadering is van hat koprel

T (W) is;
m

(VI. IS)Tm oTmo ~ - ~~J
Substitutie van (VI.13) en (VI.14) in (VI.lS) levert nu:

(VI.16)

Di t is het benaderde molenkoppel a.an de generator,as als funkt1e van de hoek

snelh~id van de generator,dit koppel moet identiek zijn aan hat op de

generatorz~de betrokken koppel van de gelijkstroommotor,

T (w) = T (c...»
m S

(VI.17)

i :
s

(VI .18 )1 -
•

T (W' = ....L. C A. Urs J i 's --s R.r

Betrekken we nu (VI.l) op de generatorz~de van de overbrenging
- ~. -

W

De identiteit (VI.17) leidt tot:

•
U 1 i

....L c J. 2. = -1 pARC
Mis ~s ~ m opt.

(VI.19.a)

en:
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Uit (VL19.a) en (VI.19.b) beps.len we het verloOl' van u: en Cts als funktie

van de windsnelheid:

(VI.20)
,

U
r

Wensen we nu de instelling van de gelijk~troommotor te bepalen via de een

voudig meetbare grootheid I , de statorstroom, dan moet voor de gel~kstrcom
s

machine eerst de magnetiseringskarakteristiek C J. (I ) bepaa.ld worden.'fs s

VI.? Inrichting van de proefopstelling.

De inrichting van de proefopstelling is made bepaald door de wen",

om aanslui Hng te vinden bjj de metingen die in de Ii tteratuur zijn beschreven,

in het bijzonder da metingen van L.2 • De generator, die bij de experimenten

van 1,.2,<3 is gebruikt was wederom beschikbaer. Het betreft hier dus hetzelfde

exemplaar als in L.2,9 . Gegavens van daze draaistroomgenerator:

Fabrika~t: Bosch

Typenummcr: K1-14V35A20

Bestelnummer: 0.120.400.524.

Inventarisnummer: EM 1046

Statorwikkeling: Weersta.nd per fase

Coeffici~nt van zelfinduktie per fase

Tijdkons tan te

MaximaRI toelaatbare belastingstroom

R '" 0,180s
L = 1,07mHs

r =
-'36.10 s.s

.
1\idkonstante

RotoI'wikkeling:

continu

gedurende korte tijd

Weerstand,inclusief borstelovergang

Coefficient van ze1finduktie

r ~ L r
I' --

Rr

Maxi.male bekrachtigingsstroom

20A

35A

R = 5 n
r

L = O,375mH
I'

'( -= 7 ,J.IO-~
I'

3A
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2kg.m

R = 1,86m
i = 8m
JM= 14.4

VI.l

Uitvoering~vorm: kl~uwpoolrotor (12-polig)

Matimae,l toelaatbaar toerental (continu) 12.000 omw.min-1

Noat. daze g~gf'v!'!ns zijn gedeel telijk overgenomen ui t L:12 , wat betreft de

bepaling yen de coefficienten van zelfinduktie van stator-' en rotorwilclteling

ver'Ni~zen we verder naar di t verslag.

Belai3ting van de generator:

AccUbatterij met een norninale spanning van 12V.

Tussengeschakeld is een zesta1 diodes in een volledige driefasenbrug.

Om ti,idens bedrijf de accuspanning k(\nstant te houden :i.B een elektri.

sche belsting parelJe1 aam de accubatterij geschakeld ( zie fig.VI.5)

Molen; de gekozen wi.ndmolen werd geljjktijdig met de hier beschreven experi

menten getest bij de windenergie-groep van de vakgroep Warmte en 0tromimg,

afdeling 'l'echnische Natuurkunde, 'l'.H. Eindhoven. Dankzij de medewerking van

deze groep kon worden beschikt over de gegevens van deze windmo1en, zelfs

voordat hun'rapport (L.5 ),-':-waarin de gegevens ook z~jn vermeld werd gepu

b1icee rd.

Gegevens van de molen:
0traal van het wiekenkruis:
Over7.etverhouding van de overbrenging:

Tra~gheidsmoment aan de molenas:

eM ( )..) kromme: zie grafiek

Ve maximale waarde v~n de windsnelheid waarvoor deze molen nog gesimuieerd
. -1 (moet kunnen worden is: v • 10m.s gekozen. Uit 11.51 voIgt b~ deze waarde

van de windsnelheid:

p
m

Hieruit voigt dat het veL'mogen dat de gel~kstroommotor moet kunnen leveren:

p = U I = 4.2500 = 10.000 W = 10kW.nom. . r,nom. r,nom.

Bij de vakgrocp Elektromechanika was een geUikstroommachine, ui tgerust met

een statisohe koppelmeetinrichting, een zogenaamde remdynamo, beschikbaar

met een nominale ankerspanning van 220V en een nominale ankerstroom van 55A.

Deze m!3.chine heeft dan een nominaal vermogen van 220.55= 12100W = l2,lkW t

het was dus voor de hand ~.iggend om deze remdynamo voor de simulatie te ge

bruiken.De nominale hoeksnelheid van de maohine is: GV .= 100ltrad.s-l
nom.
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het nominale toerental is dus: n = '3000 omw.min- l
nom. Hieruit voIgt de

waarde van de overzetvehouding die in de proefo~stelling nodig is: i = 4.

Deze cv~rze tverhouding is gerealiseerd me teen tandriemoverbrenging. De er

yaring hiermee was onverdeeld gunstig. In eerste ins tantie is geen rekening

gehouden met het verschil in effectief traagheidsmoment tussen de molen en

de proefopstelling•. Veer stationaire metingen ie di t verschil in traagheid

ook niet van belang. WeI is in de appendix een berekening opgenomen voor

het traagheidsmoment dat moet worden toegevoegd wil er ook in dynamisch op-

zicht overeenstemming z~.

De ankerstroom van de remdynamo is begrensd op de wa~rde 50A ( b~

stilstand en nominale ankerspanning), de tDtale ankerweerstand moet Jaartoe

R :0 .::.gg, = 4,4 n bedragel.'1. In de ankerketen is een regelbare weerstru,d ~p
r 50

genomen van sSt, maximaal toelaatbare stroom 55A, deze weerstand is vervol

gens afgeregeld op de juiste waarde.

De 'Je kre.chtigingss troom voor de genera tor is '.3.fkomsti.g van een v,,"'e

dingse.pparaat waarbIj d.e stroom f-egelbaar is. Daarmee wordt bereikt dat de

bekrachtigingsstroom onafhankel~k is van de temperatuur van de rotorwikke

ling.

Dc voeding voor het an~er van de rcmdynamo is afkomstig van een

Ward-~eonurd set. De voeding voor het veld van de remdynamo wordt verkregen

uit een voeJing$br~n met regelbare spanning~

In fig.VI.6 is tensIottc een schets van de volledige opstelling

gegeven.

~i(~r \ZI. lJ.

o,g.o.
,tow
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De ml3.gnetiseringskarakteristiek va.n de gelijkstroommachine is bep'l"l.ld

uit een serie koppel-hoeksnelheidskrommen voor de machine met toegevoegde,
ankerweerstand. Bij deze metingen hebben we benaderd: U = U , de sp~nnings-

r r
val o'rer de bors~els is verwaa.rloosd. De resul ta. ten van d~ metingen van de

koppel-hoeksnelheidskrommen z~j~ gegeven in de grafieken.VI.2 tIm 6. Ieder

van deze gr~fieken toont een schare koppel-hoeksnelheidskrommen met de anker

spanning als parameter bij konstante bekrachtigingsstroom v~n de gelijkstroom

machinp.. Uit verg~lijking (Vi.l) leiden we het verband af tussen do. helling

van de koppel-hoeksnelheidskrommen en de sta.torflux:

V dT IC f s" -Rr S,P
d"->s,p

De helling van de koppel-hoeksnelheidskrommen is bli~kens de grafieken VI.?

tim 6 ook i.nderdaad ~lleen van de statorstroom I afhankelijk. We kunnen uit
s

de grafieken VI.? tim 6 de helling bepalen. Uit (VI.17) voIgt dan c~ s(I
g

).

Gra.fiek VI.7.b toont het resultaat •. Het verloop c ~s(v) dat moet gelden om

de molen met de gelijkstroommachine te kunnen simuleren voIgt uit (VI.16) na

substitutie van de numerieke gegevens:

?
A = TCR-

C
M

= 0,051
opt

i s
i

ill

R

.:: 4
os 8

= 1,86m
-3: 1,2 kg.m Ao

R
r

.. 15

• 4,4
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C +8 = is R pACM Rr tR ... K+JV'
i oi't.

m ),,0
(VI.18)

kg.m2

~K+ = 0,41 2
A.s

Het verI,.:,!, van C ~s(v) volgens (VI.lS) is getekend in grafiek.VI.7.a. Uit

grafiok VI.7 kunnen we I (v) bepalen. We hebben echter i.p.v. I (v) in gra-s s
fiek VI.Q.~ v(I ) weerge~even.

s
Bet verloop van U (v) voIgt eveneens na substitie van de numerieker

gegevens in (VI.16).

U = K Vvvr u

6 6" ..JiB.... Jr:
(VI.19)

K ::
u ' .,I A.s

In grafiek VI.8.b is het verloop van v(U ) geschetst i.p.v. het verloop van
r

Ur(v).

In de vorm van grafiek VI.8 beschikken we over de gegevens die nodig

zijn voar de windsnelheidsinstelling in de simulatie-opstelling. Bi~ het uit

voeren van de simulatip ~'111~n we van grafiek VI.S gebruik maken om een zekp.re

gewp,..,~tF' waarde van de wir.dsnelheid in te ste11en.

Een indruk v'n het gebied waa.rover we de simulatie kunnen uitvoeren

toont grafiek VI.9. In deze grafiek zijn een aantal koppel-hoeksnelheids

krommen geschetst die een benadering vormen van molenkoppel-hoeksnelheids

krommen bij een konstante waarde van de windsnelheid. De begrenzing van het

gebied waarin de benadering voldoet wordt

(parabool) die de punten met A= konst. =

de punten

A= konst

de koppel-hoek-

ruwweg gevormd door de kromme

A0 verbindt. Op deze lijn ligfen
M

het koppe] van de molen maximaal zou zijn. Tevena is de lijn

allngegeven. Deze lijn (parabool) verbindt de punten wa8rin

waarin

= Aoopt
a~vp-rmogen maximaal is. We wijzen er op dat grafiek VL9het

snelheidskrommen geeft aan de as van de gelijkstroommachine. Men zou deze

krommen vinden aan de sekundaire (sneldraaiende) zijde van een overbrenging

i = 1 /1 - S/4 = 2 na de molen.m s
Grafiek VI.S ib op twae manieren gecontroleerd. Hij de eerste metho-

dehebben we de koppel-hoeksnelheidskrommen van grafiek V1.9 ala uitgangspunt

genomen. Voor ieder van de krommen van grafiek VI.9 zijn twee punten gemeten.

De instelling van de ankerspanning U en de statorstroom I van de gelijk-r s
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stroommgchine werd den zo lang bijgeregeld tot beide punten op de juiste

koppel-hoeksnelheidskromme bij konstante windsnelheid lagen. Dit experiment

leverde de serie kruisjes die ter vergelijking in de grafieken VI.S.a en 8. b

zijn getekend. Een tweede controle geschiedt doar bij ieder van de grafieken

VI.2 tim 6 de windsnelheid te berekenen waarvoor de ben~derde koppel-hoeksnel

heidskromme van de molen dezelfde helling heet"t als de koppel-hoeksnelheids

krommcn van de machine bij constante statorstroom. Vervolgens wordt de bena

derde koppel-hoeksnelheidskromme van de molen bij de berekende waarde van de

windsnelheid in de schare krom.,len van de machine getekend. Door interpolatie

is dan de waarde van de ankerspanning,die ingesteld moet worden. te bepalen.

In de grafieken VI.2 tim 6 zijn de stippellijnen koppel-hoeksnelheidskrommen

van de windmolen bij een windsnelheidswaRrde die volgena het bovenstaande is

berekend. In grafiek VI.S is het resultaat gegeven: de verzameling omcirkel

de punten. De controle bevestigt het resultaat : I (v) van grafiek VI,8.a en
s

Ur(v) van grafiek VI.8.b.

VI.3. Metingen aan de Bosch-dynamo.

Om de stationaire simulatie met behulp van een grafische konstruktie

te kunnen kontroleren zijn tevoren de karakteristieken van de Bosch-dynamo

door m8ting bepaald. De meetopstelling waarmee dit is g.... daan is dezelfde als

die van figuur v~.6 met dit verschil dat bij deze metingen de weerstand ti
r,u

onhandig en overbodig ~s en derhalve weggelaten. Bij de experimenten is

steeds IT ~ = konst .. 12.7 V. Gemeten zijn de volgende karakteristiekeu.
A

r.et koppel dat de Bosch-dynamo vraagt, gemeten aan de as van de

gelljkstroommctor, als f~~ktie van de hceksnelheid van de ~el~kstroommotor

en de bekrachtigingsstroom van de Bosch-dyn~Ob~ constante accuspanning.

Deze karakte~stiek is weergegeven in grafiek VI.IO • De be~rachtigings

stroom is parameter b1j een schare koppel-hceksnelheidskrommen.

IU(UJs,p,Ir ) U =12,7V ' d.w.z.
A

de stroom die de Bosch-dynamo levert als funktie van de hoeksnel

heid aan de gelljkstroommachinez~devan de overbrenging en de bekrachtigings

stroom van de Bosch-dynamo blj constante accuspanning. In grafiek VI.II is
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I (~ )U -I'" 7V'I _ ~ weergegeven. De be-krachtigingsstroom If l8 per'l-
us, P A- " 'r-p-r.

meter in een schare stroom-hoeksnelheidskrcmmen,b~con~·tante accuspanning.

Uit de gemeten karakteristieken is vervolgens door b~rekening be-
\

paald:

.£ p (w ,If)U _,,, 7V '" UA• I,(W~ ,If)U -12 7,,,d.w.z.•u s,p A-"' c , ..1 ",p A- " v

het venncgen dq,t de Bosch-dynamo levert aan de la.at 9.1s funktie

van de ho~ksnelheid aan de gel~kstroommachjnez~deen de bekrachtigingsstroom

van de Bosch-dynamo b~ constante accuspanning. Wegens de eenvoudige relatie

de F beeft met I k9.ll P (W )U l' 7 I gemakkelijk eveneens in gre.-u u u s,p A= -, V; f=par.

fiek VI.l1 'Gorden weergegeven.

het vermogen ~~t de Bosch-dynamo vraagt, als funktie van de hoek

sne1heid van de gel~kstroommachine en de bekrachtigingsstroom van de Bosch

dyne.mo b;1 ccn~~tante 9ccuiEpanning. In grafiek VI.12 is P weergegeven in deca
vorm P (W )U'., 7V I • De bekrachtigingsstrocm is parameter bijca s,P ,=~<:.. ; f""par.

d,

een schare vermogen-hoeksnelheidskrommen. De accuspanning is constant gehou

den door regeling van de belasting.

71 ( w ,~ ,If)U -1'" 7V';>,P A- .::, =
P (W ,I)

u 5,P f U
A

=12,7V

Pes. ( W s, p' If)UA=12, 7V

het rendement van de Bosch-dynamo als funktie van de hoeksnelheid

van de gelijkstroommotar en de bekrachtigingsstroom van de Boschdynamo bij

constante accuspanning. Het rendement kan overzichtel~k worden weergegeven

als krommen van consta.nt rendement in het W -If vlak. Grafiek VI.13 toon ts,p
ai t.

VI.4 Ui tvoering V'1.n de stationair simu1atie.

De ste.tione.ire toestand van een windmolensysteem waarvf\.n de ge

gevens in par.<;l.gr3.af VI.2 zijn vermeld is gesimuleerd met de opstelline!; van

fig.VI.6. Om een bep~alde waarde van de windsnelheid in te etellen is ge

bruik gemaakt van grafiek VI.8. Op deze w~ze zijn veor ean anntal waarden

van de windsnelheid stationaire metingen uitgevoerd.
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Gemetcn ZW1:

het koppel als funktie van de hoeksnelheid, beida; ae.l'l de gelijkstroolL

ma.chinezijdl? ve.n de overt.renging b1j CO!'l~::'lntp. accuspanning met de windsnel-

hei1 als pfi.r'J.meter. In ue7.e vorm z1jn de krcrr;men T t Oo~{ :b grafiek VI.14
c8Alf s

weergegeven. Ze zijn IdeI' gepresenteerd omd~t we er inform~tie ~an kunnen

ontlenen over de bru.ikbal3rheid van de mod~lvergelijking (Vr.l) en d.? voor

spellerlde wMrde van grs.fiek VI.8. 'reI' vergel1jking z:ijn in gr"lfiek 'lr.1,~ de

koppel-hoeksnelheidskrommen die we wenskn te simuleren getekend. Dit zijn de

getrokken lijnen. De meet;:unten, die bjj de stationaire simul!ltie zi,;l bepaaLl

door tij constante waarden van de windsnelheidsim;tellingen U en I de
I'O So

bekrachtigingsstroom van de Bos.ch-dyn'J.mo - du::: de be1asting van de molen 

te "'J.rieren, zijn in grafiek VI.14 als pun ten weergegeven.

het kopp",] onder stationaire omstandigheden - oonst!J.nte windsnel·w

heLL - 8.1~ funktie van de belcrachtigingsstroom van de Boschdynllmo b1;; ccn

stante accuspanning met de windsnelheid sIs parameter~ Deze metingen t~rc

d.e gr'3.fiek VI.15. Op de betekenis van de stippellijnei.. zal in' paragraaf vr.6
worden teruggekomen.

de hoeksnelheid aP.'n de geljjkstrocmmachinezijdc al~ f'.;!1ktie v 1m d'3

bekrachtigingss~room van d~ Bosc~-dynamo b~ constanta accus~~nning mp,t d~

wind"nelheid '31;,: parameter. Di t zjjn dus Inp.tingen van de zbtionaire toe-

ste.ndsf'A:',ktie. We kunnen grafiek VI.16 waarin de metingen vp..n W..,. «t zi,.m
;.:>.P,~

weergegeven vergelijken met grafiek 111.6.

¥. I t(I~)U I? 1V ,d.w.z.
\1, s ~ A= '-, ; v=par •

..1= ui tgangsstroom van de Bosch-dyna.ijlo onder =,:;taticnr>.ire omstB.ndig

I-ieden e,lsf"unktie van de bekracht:i.gingsstroom van de Bosch-dynamo bjj con

stante [1.ccuspanning me t de windsnelheid al:'J pr~rameter. Deze metinger zi}n

weergegeven in grafiek VI.17.



Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

Doo~ middel van berekening ztn vervo1cens bepaa1d:

blz.'m'. Jo,van

rapport nr. 77- z .

=W.T t d.w.z.S,P,st ca,s,p;st

het vermogen d<). t de Bosch-iyn9.mo vr~agt onder stationfi.ire omste.ndic:

heden als funktie va.n de b~krachtiging~stl'oom van de Bosch-dyne.mo b'.,i con

st~nte ~ccuspanning met de windsnelh~id ala parameter. Daze st~tionaire

uitgangsfunktie, die is weergegeven in grrdiek VI.18 kunnen we vergr:li;jk p n

me~ de funktie die grefiek 111.7 laat zien.

= UA·I t ,d.w.z.
u,s

he t verrnogen d'1 t de Bosch-dynamo onder stationf':i.re omstandighed(;T: "lan

)'.et ] F.1.~t::·Y'occs levert ~ls funktie van de 1~ekrachtigil!6:~~ltroom ;rar... rtf) Bo~:c;",·~

dynamo bij consta.nte accuspr:mning met de windsne1heid a1" parameter. P
u

st,
kan, wegens de eenvoudige relatie met It' worden weergegeven in grau,s
fiek VI.17 waarin I ~t 13.1 was getekend. we kunnen grafiek VI.I? vergel~ken

u, "
met grafiek 111.8.

Bj; de st!3.tionaire simulatie ,,"ordt nergens de meerw~8.rdigheid van d.e
'>

3tationaire funkties gekonst~teerd die we in hoofdstuk III sie~aleerden bij

een echte windmclen. ~oa1s fig. VI., al liet zien is voor het gebied waarin

we in een werkeli,ike opstelling inst!ibili teiten zouden mogen verwachten de

benadering van het mo1engedrag met gel~kstroommachineg~dragniet me~r geLdig.

Dit wordt nogma'lls gef11ustreerd in fig. H.? In deze figuur is de get-rf'lkken

l~m de vermogen-noeksnelheidskromme van de gelijkstroommotor. dit is een

kromme waarmee we hat gedrag van een windmolen wensen te benaderen. De ge

stippelde li;in is de vermogen-hoeksnelheidskromme van de molen. Bovendien is

een vermogen-hoeksne1neidskromme van de genera'~or in dezlt1fde figuur ge

schets·; ( de dik getekende ljjn).

-a.,r; 9iCj' -m: "J,
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Door mid-del 'fan e~n gr.·'lfischc construe tie is getracht he t resul ta'.1 ~

van de st.,.tionaire simu1atie te contrcl~:;;'~f:m. We rna-ken gebrun' van grlifi.ek

VI.9 ( benaderd molenkcp~el) en grafiek VI.IO ( generatorkoppel). De

evenwiehtsvergel~king:

(III. J)

is op g~afische wjjze opgelost in grafiek VI.19 wap.,-rbi: steeds een bepaalde

wa'lrde is r-egeven aan de }:s.rameters If en v. Uit grafiek VI.19 voIgt, b~

iedp.re '1l'3.3.:rde .-.ru.n v en If de oplossing W t ~%'1 de
s,p,s U l~ 7V IA= ';," ,'10 , f

o
wet.arde van het koppel in het evenwichtspunt: T

ca,s,p,stu %I~ 7V I
A ... , ,VO' f

o

We bel~kenen dan:

Door substitutie van de oplossing W ~W
S,P s,p,stu 12 7V I

A
2

, ,v('\, .~
.... ~O

i!".. r :=
U

P" (W " )U _.,,, '1V I verkr1jgen we:
u. .. , P A-.l.'- , I , f 0

P
u,st

Grafiek VI.20 toont hoe we lang~ grafische weg door'substi tutie \Tan W t
s,p,s

in P (W.. ) tot P t. komen. In deze gre.fiek zijn de dunne Iijnen de vermo-u ~,p u,s,
gen-hoeksnelheidskrommen 7I'-Jn de dynamo P (w )U 1"'1 7V I • De dikke

u s,p A=~' ; f~par.

lijnen geven de stationaire werkpmten met de windsne1heid. aIr:: parametp.r.

Je recultaten 'tf'ln de grnfische conatructie zijn gepresenteerd in db

grafh:ken Y1.21 tim '11.24. In deze grafieken is achtereen·...o:!.g~n:::; getckend:

.. Gra.fiek VI. 2~ : W t(Ir)u I" 7V. ,_.s , p, S A:= '-, , v"" pal:.

De resultaten van de grafische constructie z:ijn in deze grafi~k de

getrokken 1ijnen. De krommen van grafiek VI.16 - de stationaire simulatie-
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Vergel~king van de constr~ctie

van het s~ationaire koppel met
de metingen van de statior.aire
sirnulatie.
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zijn gestippeld weergegeven. Tevens is de "nul-rendementskromme getekend.

Grafiek VI.22: T (I ) •
ca,s,p,st f UA=12,7V;v=par.

Wederom zijn de resultaten van de construktie in de vorm van ononder

broken l~nen weergegevon. Ter vergel~king is grafiek VI.15 ingetekend, de

resultaten van de stat1on~ire simulatie zijn de gestippelde lijnen.

Grafiek VI.23:

De getrokken l~nen geven het resultaat van de grafische construktie

weer. De gestippelde l~nen zijn tar vergel~king overgenomen van grafiek VI. lB.

Grafiek VI.?4: P (I) 12 7'\1 •u,st f UA"" , ;vapar.

In deze grafiek zijn de getrokken lijoen het resultaat van de grafische

construktie, ,1e gestippelle lijnen zijn overgenomen van grafiek VI.17 en dienen

tar vergelijking.

Verklaring van de verschillen tussen de stationaire simulatie en

de grafische construktie van het stationaire proces.

Uit de grafieken VI.21 tim VI.24 bl~kt dat er verschillen optreden

tussen de resultaten van de stationaire metingen'aan het simulatiesysteem

en de results-ten van de grafische construktie van het stationaire proces.

Globaal besch~ven we een drletal effekten die een rol spelen b~ het ont

staan van de afw~kingen •

• De instel'ing van de gelijkstrcommachine leidt niet precies tot

de melenkeppe:;'·!1oeTtsnelhp.idskromme die we wensten. We verwijzen hier ne.ar

grafiek VLl4 w8.::lrlli t bli~kt da.t di t verschijnsel is opgetreden. Brennen V!9.n

onnauwkeurigheid zijn.o.a. de gebruikte modelvergelljkingen veer de gel~kstroom

motor; de metingen en berekeningen waa~Jit de grafiek VI.8 is ontstaan, en de

aflezing b~ de instellingen van anke~spanning en statorstroom van de gel~k

stroemmachine •

• Hysterese in het magnetiscr. cireui t van de Bosch-dynamo.

Bij variatie van de bekrachtigingsstroom is het gedrag van de Bosch-dynamo

hij toenemende bekrachtigingsstroom anders dan bij afnemende streem. Dit is

het gevelg van hysterese in het magnetisch circuit. Met betrekking tot dit

verschijnsel hebbe•• WE: een aantal metingen verricht. Het resul taat van de
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m~ tingen is gee:even in grafiek VI. 25. H0t experiment verlip,p a.ls voIgt: de

bekrachtigingsstroom v~n rl. Bosch-dyne.mo werd -van nul af- ingesteld op een

waarde van 0,8 A. Bij daze waarde van de bekrachtigingsstroom werd de koppel

-hoeksnelheidskromme opgenomen. In grafiek VI.25 is deze koppel-hoeksnelheids

kromme met een gesloten lijn weergegeven. Vervolgens werd, zondpr de bekrac~

tigin,gsstroom naar nul terug te brengen, een waarde I f =I,6 A ingesteld. Weder

om werd de koppel-hoeksnelheidskromme opgenomen (getrokken lijn in gra.fiek

VI. 25). D!;9.rna werd bij I
f

=2, 4 A een koppel-hoeksnelheidskromme opgenomen.

Steeds werd een koppel-hoeksnelheidskromme bij stijgendewgemeten. Na de me

ting 'Jij ',4 A werd de bekrachtigingsstroom eerst verhoogd tot If':::3.0 A en

daarna werden de koppel-hoeksnelheidskrommen bij I
f
:2.4 A; I

f
=I,6 A en T

f
=0,8A

nogmaals opgenomen, wederom bij s~ijgenQe W . ditmaal bij successievelijk ~f

nemende bekrachtigingsstroom. Deze koppel-hoeksnelheidskrommen zijn in grafiek

VI. 25 gestippe ld aange 8eV'en.

De 'krommen die in de grafieken Vl.15; VI.I? en VI.18 gestippeld zijn

weergegeven geven ook een indruk van de hysterese in het magnetisch circuit

van de Bosch-dyn~mo. Bij de ingestelde windsnelheden: v=6m/s; v=?m/s; v=8m/s:

v=9m/s en v~lOm/s is eerst de bekrachtigingsstroom van de Bosch-dynamo van

lage ne.ar hoge warrde gebracht. Bij iedere ingestelde wl3.arde van de bekrach

tigingsstroom zijn de stationaire waarden van hoeksnelheid. koppel. stroom en

vermogens (as en uitgang) gemeten. re~p. berekend. Vervolgens is de bekrachti

gingsstroom van d~ Bosch-dynamo vanaf de maximale waarde I
f

= 2,5A telkens

verkleind tot de waarde I
f

= 0. Wederom werden bij iedere ingestelde waarde

van de bekrachtigingsstroom de waarden van de verschillende grootheden onder

stationaire omstandigheden bepaald. In de grafieken VI.15; VI.17 en VI.18

geven de stippellijnen het verloop van de desbetreffende stationaire groothe

aen bij dalende bekrachtigingsstroom van de ~osch-dynamo.

1! Invloed van de temperatuur van de statorontwik'ieling van de Bosch

-dynamo. Variatie van de temperatuur van de statorontwikkeling van de Bosch-

-,->"'namo heeft invloed op het gedrag. Bij temper9.tuursverhoging van de stator-

wikkeling neemt de weerstand van de stator'- wikkeling toe. De toename van

de we~rstand van de statorwikkeling veroorzaakt een afname van de statorstroorr

;ij konstante UA• De gr(otte van het koppel hangt samen met de grootte van het

produkt van bekrachtigingsstroom en statorstroom en van de hoek tussen rotor

en statorvelden: het faseverschil tussen statorspanning en statorstroom. De

statorstroom neemt af. Het faseverschil tussen statorspanning en stroom:

If= arctan( WL/R) neemt bij toenemende weerstand R eveneens af. Het koppel

dat de machine opneemt kan dan afnemen bij toenemende temperatuur. De mate
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waqrin er veranderingen in statorstrcom en koppel optreden h~ngt ~f van dA

verhouding tussen renktanti~ en weerstand van de statorwikkeling: X/R$

De offek ten zullen frekwentie-afhankelj,4k zijn, immers de reaktantie is: X= WL$

De weerstand R ken ook nog enigszins frekwentieafhankeHik zi,in: stroomver

dringing. Bovendien is, door in het roagn~tisch circuit o~tredende v~rzadigine

de coe'fficient van zelfinduktie V!'l.n de st'3.torwikkeling stroomaf'hankelijk.

Al deze invloerJen op de verhouding tuss~n reaktantie en weerstand van de

statorwikkp.ling maken dat de beschrj,;Ving van het temperatuurgedrag zeer

ingewikkeld is. Er zl,in een aantal metingen verricht waarui t men globa91 een

indruk kan k~gen van de invloed van de temperatuur op het gedrag van de

Bosch-dynamo.

Allereerst is, bij konstante bekrachtigingsstroom en konstante

accusps.nning een koppel-hoeksnelheidskromrre en een uitgangsstroom-hoeksnel

heid~kromme opgenomen. Daarb~ werd erop toegezien dat de dynamo t~dens de

metingen koud bleef. De metingen zijn snet gedaan bij stl,igende hoeksnelheid.

B~ r.oge waarde van de uitgangsstroom werd vervolgens gewacht tot d~ machine

flink warm was. Bij hoge machinetemperatuur werden nogrnaals de koppel-hoeK

snelheidskromme en uitgangsstroom-hoeksnelheidskrornrne(voor dezelfde waarde

van bekrachtigingsstroorn en accuspanning als b~ de eerste meting waarb~ de

machine koud was)opgenornen. De meting werd di tmael verricht b:i,i dalende

hoekE'nelheid om de temperatuur zo hoog mogelijk te houden. liet resul taa.t

van d~ experimenten is weergegeven in de grafiek VI.26. In daze grafiek

Is het verloop van het koppel (VI.26.a) als funktie van de hoeksnelheid

bjj lage temperatuur aangegeven met de getrokken l1,in. De gesti.ppelde li;jn is

het resultaat van de metingen bij hoge ternperatuur. In gra:fiek Vl.26.b geldt

op nnaloge wijze: de getrokken 11jn is het resultaat van de metingen b:ij Is,ge

temperatuur, de gestippelde Iljn geeft de rnetingen b~ hoge temperatuur weer.

Er kan b~ de metingen nag een zeker effekt van de hysteresc in b~t m~gne

tiscb circuit zijr,. opgetreden. E:ij toenemende hoeksnelheid neemt de Rt~.l.tor

!::troom toe. Ret statorveld zal dan ook toenemen. Stator ell rotorveld stFian

t.o.v. elkaar stil, bij toenernende hoeksnelheid vera.ndert aIleen de hoek

tU3sen de teide velden. B~ afnemende hoe~snelheid neemt het stato~~11

weer ~f. Ten gp.volge van de hysterese in het rnagnetisch circuit k~~ dan

een v~rschil optreden in het verloop van de door de machine g~genereerde

spa.nning ( als funk tie van de hoeksnelheid) t. o. v. het verloop hiervs.n.
~~ toenemnede hoeksnelheid. Om de invloed van hysterese te ver~den zouden

we de metingen cor.sequent b~ ioenemende of b~ a:fnemende hoeksnelheid

mOI;:·L_)~ ':0';':. Olildet de' terr:reratuur eerst zo laag mogelijk en later zo hoog
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mogel~k moest bl~en moest hat effekt van de hysterese b~ de metingen

worden geaccepteerd.

Tenslotte maken we een (zeer ruwe) schatting van de maximale tem

peratuur van de statorwikkeling. Daartoe gaan we uit van dt. benadering

van het systeem volgens fig.VI.B. De dynamo genereert de spanning v .•
~

De zelfinduktie L en de weerstand R
i

worden konstant ve~cndersteld.

De weerstand R. bevat naast een b~drage v~n de weerstand van de wikkeling
~

zeIt ook b~dragen van de weerstand va.n de diedebrug en de accu. De accu

stellen we vanuit de dyname gezien veor door een spanningsbron met een

frekwentie die gel~K is aan de frekwentie van de inwendige machinespanning

en een fase die gel~k is aan de fase van de stroom. We kunnen ook denken

aan een streomafhankeljjke weerstand ~; de waarde van het produkt van R2
en de modulus van de streom I is konstant en heeft de groette-orde van

de accuspanning. I

L ~.
L '"Ki\.

I --'.,u. ..."
~

... - 4

U"Cd:(wt1) - vt c.cs:.wt. ~IT : ~ 11-' Cd:>Wt . -

B~ een bepaalde waarde van de hoeksnelheid ligt de amplitude van

v. vast Dan voIgt hieruit de waarde van de amplitnde van de stroom:
~

I V
=.f(R. +~ )2 + X2

i

V ~ -
de waarde van ~ ligt vast door df amplitude van de streom: R? = ~

Uit (VI.20) is dus in principe de amplitude van de stroom te berekenen.

Een verandering van de weerstand Ri , ten gevolge van een st~ging van de

temperatuur: taRi heeft een verandering AI van de amplitude van de stroom

tot gevolg. nit zal weer een verandering van de weerstand R2 veroor,z~ken.

Verwaarlozen we nu de verande~ng van R2 dan kunnen we uit (VI.20) afleiden,

door diff9r~~tiatie nB. Ri : ..AL. "" 611.. 1

I Rt f. X 2
1 +\Ri~)
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Vi t de verwaarlozing van AR2 voIgt: LlR
i

.. AlRi +R2') .. ~R

Hierbij is gebru.ik gemaakt van: R 4 Ri +R
2

We kunnen nu afleiden:

Indien nu X/R»l kunnen we benaderen:

2
~,.. -..AlL (E)

I R X (VI.21)

Uit (VI.21) en grafiek VI.26 is nu af te leiden dat de bedr~fstemperatuur

1 80°r! t·· tze~er ~ moe z~ gewees •

De metingen van het temperatuurgedrag mogen geenszins de indruk

wekken volledig en nauwkeurig te z~. Het gaat bier aIleen om het signa

leren van het versch\~sel. Het verdient aanbeveling Olli de invloed van de

temperatuur op het gedrag van de dynamo - koppel en uitgangsstroom - nog

eens grondig te bestuderen.
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VII. Onderzoek naar de toepa~singsmogel~kheid van een extremale

regelaar voor een windmolensysteem.

VII.l Principiele werking van een extremale regelaar.

Onder stationaire omstandigheden: v • VO,is een maximum in het uit

gangsvermogen van een windmolensysteem te bereiken door de juiste waarde te

geven aan de onafhankelijke belastingvariabelen u
l

,u2 ' •••• , uk. Di t roe pt de

gedachte op dat het rnogelijk moet zijn om voor een windmolensysteem een regel

systeern te ontwerpen van het soort dat i~ de litteratu11r 'zelf-optimaliserend'

of extremaal wordt genoemd (L. f~ ). D& werking van een dergelijke regelae.r is

het eeuvoudigst te doorzien als 9ij-het regelproces maar aen onafhankelijke

belastingvariabele een rol speelt, de overige variabelen houden we konstant.

In dat geval kan het verloop van het-statibnaire uitgangsvermogen Palsu,st
funktie van de onafhankel~ke variabele u bijvoorbeeld zijn zoals in fig.VII.I

is geschetst.

als u = u t is hetop •

P (u j
u,st opt. -IVa

stationaire uitgangsvermogen:

= Pu,stoPt~
Vo

Di.t is het vermogen dat bij v = va

maximaal beschikbaar kan zijn voor

het lastproces (vergel~k grafiek

111.8). We zouden het bedrijf het

liefst bij u = u t voeren.op •

Veronderstel dat op het tijd-

stip t = to het bedrijfspunt

u , P (u t_ = p j
o u,st OrO u,slo is.

Zouden we nu de stuurva~abele u

zeer langzaam laten toenemen, dan zal,

ook zeer langzaam, het vermogen Pu dat

aan de last wordt toegevoerd toenemen. Ala de variaties zo geleidel~k ge

schieden dat de toestand Ycortdurend quasi-stationair is, dan verlc9pt P
u

langs de kromme P ~ in fig.VII.2.a. Op het tijdstip tat wordt hetu,s m
va
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maximale stationaire uitgangsvermogen b~ v : vo: P t l
u,s t

Na het t~dstip t = t
m

op • 0

bereikt.

P t(u)1
u,s Ivo

constateren we dat, b~

verder opvoeren van u

het vermogen P t gaatu,s
afnemen. Stel dat op het

t~dstip t = t r een daling

in het uitgangsvermogen

ter grootte: ~p = P
u c

is opgetreden;

hp t;P ~-U,Sv u,st top •
o

Op het overschrijden van de

criteriumwaarde P van het
c

verschil ~p t reageren weu,s

door de stuurvariabele u niet

verder te la-ten toenemen, ma~r

te laten dalen. B~ het afnemen

van u wordt wederom het maximum

van Pn,,,,t gepasseerd. Overschr~dt

vervolgens hat verschilvermogen

~P weer de criteriumwaardeu,st

P dan keert de richting waarin
c

u verandert weer o~:u gaat weer

toenemen. Het maximum in P tu,s

wordt weer gepasseerd t het cri

teriumverschil P tuaaen het maximum
c

in P t en de momentane waarde wordtu,a

overschreden, de richting waarin u verandert keert om enz. H~t systeem gaat

een cyclus rond het optimale punt beschrijven. Het uitgangsvermogen en de

stuurvariabele als funktie van de t~d verlopen t~dens deze eyeIus als ge

schetst in fig.VII.3.

Een regelsysteem dat de hierboven beschreven cyclus kan automatiseren

is de extremale regelaar. Er bestaan meerder varianten op hetzelfde basis

idee. Men kan b~voorbeeld de helling van P t(u)L bepalen en deze helling
UtS rO

aan een cri teriumwaarde binden (L.14)



Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

blz.1Z1I.3.van

rapport nr. 77- 2.

A

Lt
I
I

I
I
l
r--
I
I
I

-,
I
I

f i3' \lli:-. :.. -&
Om tot realisering van een extremale regelaar te komen gaan we na

welke funkties binnen de regelaar te onderscheiden zljn. De momentane waarde

van het uitgangsvermogen moet worden vergeleken met het maximale vermoge~

dat z1ch tevoren heeft voorgedaan. Er is dus een geheugen nodig dat het

maximum in het uitgangsvermogen bewaart en dit bovendien 'up to date' houdt.

Doet zich namel~k een nieuw maximum voor, b~voorbeeld doordat de windsnel

heid verandert, dan moet de oude waarde van het maximum vervangen worden

door de nieuwe waarde. Verder is een vergeljjkend orga.an nodig dat het ver

schil tussen de geheugeninhoud en de momentane waarde van het uitgangsver

mogen bepaalt,( fig.VII.4).

1'u,*
~f-\\

1t. '* ~I

~
+~. ~1t.,,*

- "W('

fi .ID:I:'. Y.
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Indien ~p t de waarde P overschrljdt moet dit worden gedetecteerd.
u,S c

Het blokschema van fig.VII.4 breiden we uit door toevoeging van een niveau

detektor • nit levert het blokschema van fig.VII.5.

~'L- ~ t---1II1 +
MiI.rn' .

1'1' - J.JU:.

t-i~.W.5.

Het oversch~den van de criteriumwaarde veroorzaakt omkering van de

richting waarin u verandert. In fig.VII.6 is deze schakelfunktie getekend.

~I.-..-_---------~_..-
t--~... ~

Mi.I1tJ
--- _ J.Q.\:.

t---t-.- ¥.

I
•

I~ de prakt~k bl~kt het verstandig te zijn om b~ iadere omkering van

de richting waarin u veran~ert de geheugeninhoud te vervangen door de mo

mentane w~arde van het uitgangsvermogen. Men kan dan vergissingen voorkomen

die zouden ontstaan tengevolge van een verandering in de stationaire funktie

P t(u) •. Veranderingen in deze funktie onstaan b~oorbeeld doordat deuts.vO

windsnelheid varieert. Zou de windsnelheid plotseling dalen dan zouden we
geen nieuw optimum kunnen vinden. De resetfunktie kompleteert het blok-
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schema van een extrernale regelaar (zie fig.VIL7).

'tbLl.

1
"?u~ '?u."~crt ~,

~
+ !P", ~t:

\

~. ~ l.""~w. I)~
Lt'--

,..-.. _ ~t. 1

'Pc.
~ti ."W.

VII.2 Ontwerp en toepassing van een extremale regelaar.

A

Voor het systeem waarmee de stationaire simulatie is uitgevoerd

(zie hoofdstuk VI) is een concreet ontwerp gemaakt voor een extremale

regelaar. Uitgangspunt is het blokschema van fig.VII.7. De werking van het

systeem in combinatie met deze regelaar is getest. De opbouw van de scha

keling is weergegeven in fig.VII.8. In deze figuur zijn de funktionele een

heden van het blokschema van fig.VII.7 te herkennen. Om te kunnen bepalen

in welk cyclusdeel de regelapr werkt is voorzien in een indicatie schake ling

(zie fig.VII.9). Een tweetal 1ight !mitting ~odes geeft aan of de bekrachti

gingsstroom st~gt of daalt. Twee andere LED's geven aan op welk moment

dl
f

tl~\i
van te ken ve randert.

dt
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Als ingangssignaal voor de regelaar dient de spanningsval over de ( ge~kte )

shunt van een stroommeter die zich tussen de generator en de accubatte~

bevindt. Dit signaal moet versterkt worden, voor de spanningsval over de

meter geldt: ImV::IA, de ingangsversterker heeft een versterkingsfaktor

A.= 220. Omdat de minklem van de stroommeter (zie fig.VII.IO) de accuspanning
~

voert is de meetversterker als verschiltrap uitgevoerd. Aan de ingangsver-

sterker is een laag-doorlac,t karakteristiek gegeven om de invloed van stoting

te 'ceperken.

T

--L

1
De geheugenschakeling is in de vorm van een piekdetektor gerealiseerd. De

piekdetektor voIgt het ingangssignaal zolang het st1jgt. Als het signaal

daalt dan houdt de piekdetektor de hoogste waarde van het signaal vast

(zie fig.VII.II).

Vi.,V\L

't
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F~·1&·12.

VCA.

Een resetpuls op de resetingang heeft tot gevolg dat de uitgangsspanning

van dE piekdetektolt" (zie fig.VII.12) gelijk gemae.kt wordt aan de ingangs-

~panning. Figuur VII.13 illustreert het effekt van een resetpuls.

f\j. 5Z!! . I~ . 0 .

V~ Vu,
1

~ filj. 1ZIr. 1'3. ~.
V\toA.t.

-
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(VII. 1 )

Als de piekdetektor in de 'houd'-toestand verkeert, de toestand

waarin de uitgangsspanning konstant moet bl~ven terw~l de ingangsspanning

daalt, zal toch de uitgangsspanning in geringe mate afnemen. De belasting

stroom I b die door de bufferversterker A (zie fig.VII.12) van de oondensa

tor C wordt gevraegd bedraagt volgens L.i~ : I
b

= 0,08 ~A. daaruit volgt de

afname per t~dseenheid van de uitgangsspanning:

~
.1 V mV

~
v .... dVC ,~ .. --12. = 0.08 \.lA = 0, :)22~ = 22 ;-

dt - dt C 3, 7 ~F
o"J.d oud

Aan de uitgang van de piekdetektor komt 22mV overeen met O,lA.

De snelheid waarmee de piekdetektor veranderingen in het ingangssignaal

kan volgen hangt samen met de stroom die de versterkertrap welke voor de

condensator C is geschakeld maximaal kan leveren. Voor de \-' A 741 die in

het schema van fig.VII.12 is toegepast geldt volgens L.1~ : I = 25mA,max.
hieruit volgt:

=
~
v

u =
dt ax.

dVC(
dt max.

I max.
C

-3= 25.10
-63,7.10

.L-
s

v= 6 8-
t ms (VII.2)

De beperkingen die aan de tijdsduur van een cyelus rond het optimum worden

gesteld liggen vast door (VII.l) en (VII.2). Enerz~ds kan de cyclus niet te

lang duren om de uitgangsspanning van de piekdetektor niet teveel te laten

afnemen, anderz~ds kan de t~dsduur van de cyclus niet te kart z~ teneinde

de piekdetektor het ingangssignaal te kunnen laten volgen.

Omgekeerd moe ten we bjj de dimensionering van de piekdetektorscha

keling rekening houden met de tjjdsduur van de cyclus rond het optimum, die

we verwaehten. Met name de waarde van de eondensator C is van belang.

Kiezen we C te klein, dan volgt de piekdetektor weliswaar de stjjging van het

ingangssignaal snel, maar de uitgangsspanning daalt teveel in de 'houd'-toe

stand. Maken we C te groot dan bljjft de uitgangsspanning van de piekdetektor

goed konstant in de 'houd'-toestand, maar een snelle stjjging van het in

gangssignaal wordt niet goed gevolgd.

De versterker die het versehil bepaalt tussen dL uitgangsspanning
van de piekdetektor en de momentane waarde van het ingangssignaal, heeft

een versterkerkingsfaktor A = 20. Voor deze waarde van de versterkingsfaktor
v

is gekozen om het referentieniveau van de op de versehiltrap volgende niveau-

detektor gunstig te kunnen instellen t.o.v. de voedingsspanning. Er geldt:

Va = 20(V1~ Vu ) (zie fig.VII.14). Aan de niveaudetektor is enige hysterese
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toegevoegd teneinde de gevoeligheid voor stoorsignalen te verminderen.

Figuur VII.15 toont de karakteristiek van de niveaudetektor.

':'"

Vo '" -v RI
r R2

f1 = V &3
z

R~ + R4..I

Benaderend kunnen we zegren:

E = +V als: V < - Vu z a 0

E = -V als: V >-Vu z a 0

Hierui t voIgt:

V - V >
Vou i 2'0

p~.mr.ls.

E
u

A
I.L

... ---- .... ~ tVzI
I

I
I v..
I

I
I -vzI

Vo

.. +v
z

v-V.
U 1

V
(' 0

2'0""
E .. -vu z

v • Aan de
r

V .. +15V
r

R1 en R2•

stellen met

Het criterium-niveauverschil, overeenkomend met P is te befnvloeden metc
de waarden van de weerstanden RI en ~ en de referentiespanning

referentiespanning is in de schakeling van fig.VII.14 de waarde

toegekend, dan i~ het criterium-niveauverschil instelbaar met

De grootte van de hysterese is, blj vaste waarde van V , in te
z

de weerstanden rt en R •
3 4
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Van de uitgangsspanning E van de niveaudetektor worden met behulp
u

van een Re netwerk ( ~ resp. Clin fig.VI~.16) en een Schmitt-trigger reset-

pulsen afgeleid. De resetpulsen zou men overigens ook kunnen afleiden van

de uitgang van de schakelaar in fig.VII.S. Zou echter de schakelaar om een

of andere reden niet funkti.oneren terwijl weI een schakelimpuls werd toege

voerd aan de schakelaar dan komt het bed~f van het systeem in gevaar.

Door de resetpulsen af te leiden van de uitgang van de niveaudetektor wordt

bereikt dat na een mislukte poging om de schakelaar te laten werken direkt

een tweede poging kan worden ondernomen. Immers het systeem beweegt dan in

een verkeerde richting (zie fig.VII.2), het criteriumverschil zal snel be

reikt worden en de schakelaar zal weer een schakelimpuls ontvangen.

Om de schakelaar zo betrouwbaar mogelljk te laten funktioneren dient ook de

t~dvertraging die het RC netwerk samen met de Schmitt-trigger van fig.VII.16

introduceert. De resetpuls komt daardoor een t~dje dt later dan de puIs die

de schakelaar ontvangt. Deze t~dvertraging is nodig omdat door de resetpuls

de uitgangsspanning van de piekdetektor vrljwe1 direkt gel~k wordt genaakt

aan de ingangsspanning van de piekdetektor. De spanning E valt dan meteen
u

weg en de stuurimpuls van de schakelaar zou zeer kort z~. Door toevoeging

van een vertraging bereiken we dat de spanning E gedur(hde een langere t~d
u

( e5 t) de waarde Vz houd t, voldoende lang om de schake laar te kunnen bedienen

De schakelaar is met behulp van een J-K flip-flop gerealiseerd. B~

iedere dalende flank op de klokpulsingang CP verandert de toe stand van de

uitgang van I-PO resp. van 0'-'1 • De uitgangspuls van de niveaudetektor is

niet zonder meer geschikt veor de J-K flip-flop. Door tussenvoeging van een

transistor wcrdt aanpassing verkregen. De uitgangsspanning van de J-K flip

flop kan d~ waarden +15V. en OV aannemen. Na de J-K flip-flop is in een
niveau-converter voorzien om een signaal te k~gen dat de waarden +15V. en
-15V. kan aannemen. Het uitgangssignaal van de niveau-converter stuurt een
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integrator die ervoor zorgt dat de voedingsbron voor de bekrachtigingsstroom

een lineair toenemend of lineair afnemend signaal k~gt aangeboden. Het

bleek mogel~k om het uitgangssignaal van de integrator direkt toe te voeren

aan de stroomreferentieversterker van een Del ta-voedingsapparae.t (type:{)·o'So·to

zie L.ib ). de bekrachtigingsstroom voor de generator kon op die wljze worden

verkregen uit een gestuurde stroombron.

In fig.VII.17 is een aantal signalen geschetst die we zouden ver

wachten indien het windmolensysteem met aangesloten regelaar quasi-stationair

werkt. Figuur VII.17 laat achtereenvolgens zien:

a. Het ingangssignaal van de piekdetektor.

b. De bekrachtigingsstroom.

c. De uitgangsspanning van de piekdetektor.

d. Het verschil tussen ingangssignaal en uitgangssignaal van de

piekdetektor.

e. Het signaal op de resetingang van de piekdetektor.

f. Klokpulsen op de CP ingang van de J-K flip-flo~.

g. De uitgangsspanning van de J-K flip-flop.

De werking van het totale systeem: gesimuleerde windmolen, Bosch
dynamo met aoou en regelaar (zie fig.VII.18) is getest.

-

De resultaten van de experimenten zijn weergegeven in fig.VII.19 en fig. VII.

20. De eerste figuur toont het verloop van ~ ,Iu en If als funktie vans,p

de t~d b~ een bepaalde instelling van de regelaar: criteriumverschil P en
c

veranderingssnelheid van de bekrachtigingsatroom dIf •

dt



.•. f-- -.
I

.. 1
I

._.j.• - I

._- --

i~t1'
r-T I

; ,I-:

~.
J 1 t



,J
I

71-;>'

i ._~ __ J

,I

!--
I

·1
I
I

.i, i
J... ....
!
i,,

I
·1

r·' .1

1-~ T

!;.
I
1

I
_~__~..__ -1·

I

. -,.- .

1--

I I

i
ij
'\ I.. +-,
·i· -1

.,;

j ,1J.. ~
I . ~p. "r.
\ _.: "-1' . 1

'I
"

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

i

Stationaire
Werkl:ljn •

:..'.

"1
I ! !-;-- +-...·····1·;-··'·

L i +_ •

+ ...1.

. ..

~..~-1,~;~~I,AA~1~,h. ..,J~d··

i-~ :~~;_: i
"

1
I,

I

j
.ttIL

. !",

~:'"

. ~_.

,
. ..1.

! :.f~'
-.:.--'- ~~i ._._. _

I
1... --

~. _.....i

1-- _..

_J.. ... :..

I:: ,
.. L ...:..+..+.:..'

t··-··t··.., '

I
i

I

__ L.__._

.
f

..L
J4:.

"oj
,

. i

:1··-:-t-·
t

r-
1·

----t-.•
,I,

"

r
'~.... , ! '. -

!

f·
!

_:J

~_. i-

!
I

-{

.. ~

I

.j~... ~ .

'I.,.,
! i

····-~T··--···- .- - -1"-" -1-"

I I

~i... i

l

t', ..•Lao.,.
.: .1 ..~t~~. L .....

! 'i.
L,c}.,

'- "f'"
I

'-j'



c:l-.

.. i

... +-~

L

,, .

·1

, 2.JZlI. I 'J .
.~ r~p.nr; 77-z.c,, .

I
i

';!

-~..~ ~-tt.- t -r-

,
c, :i- .:.
, , II'

.1

".:I. ,

i i
'-- t

, .
I '
l .

, ...

1
I

o

• !

f ·h.
r

--;-l-: -i--
t .... J_,

·;1 i

'j

. ,
~l

,I

2p

1,0

',8

l,b

~A -, .. ..

-t~F
2.. .' i: *+ t'. ' ..

•.._--t-

I

II .,.

10

.f

)it'



"1

;- -

1.---

f .

,
I

I'

I

1--:

1-

~,.'.1----
·c ·,·t

_J

• - - ~_.I-

i i
I _+;__,

1,' ". I,
I

, I

i---!---
i
I

L
"I

i.

" .-

i
I,

. ,
i

-f----

- . ~

'I

I
,
,

."r'

I
~ ~ _~+o

l
I

,
'. i

·~t-~ ;-

I

I J
~_.+... j
~

I
r-"---
; -

, I
", L__ ,,~_,

__ ".L.

,
0-r--

.. '-----.'-'--- +- l~'---+-
, i

'i"- ~.~

--~

1

-+-

.._+--~ -

._-- ~-t-

i

-+
!
.L

- I"

r

]
i··
I

- --I

I

L.

,i

!
I

.j

.~ --1-'
~., J

I

~;:'

f-J
!

_._':~"

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



Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

blz.ml?yan

rapport nr. 77- 2.

j"ig.VTI.;!O laat het verloop van resp. W (If)' I (Ir ) en I (W ) zien.
S,p u u 'S,P

Vergel\iking van de figuren VI,Ll7 en VII.19toont opmerkeljjko verschillen.

Het gedrag van het systeem zoals dat uit de metingen blijIct is bij 3t~lgendc

bekrachtigingsstroom ander~ dan bjj dalendl'; bekrachti.gingsstrocm. Op grond

van de aanname van quasi-s tationair gedrllg die heeft geleid tot fig. VILI7,

zouden we bjj stjjgende en dalende If hetzelfde verloop van W en Is,p u
verwachten. I en W verlopen dan volgens de stationaire werkljjn. In fig.

u s,p

VII.19 is de stationaire werklljn gestippeld aangegeven. We zien dat de 001'

zaak van de verschillen gelagen is in het feit dat het systeem niet quasi

stationair werkt. Toelichting hierop geeft fig. VII.21. In deze figuur is

het verloop van I (UI ) t~dens de cyclus overgenomen van fig.VII.20.c.u s,p

Bovendien zij..."l gedeel ten van de quasi-stationaire ui tgangsstroom-hceksnel

heidskrommen van graf. VI.12 ingetek~nd. Het verloop van I als funktie
u

van W dat we onder quasi-statione.tre omstandigheden zouden verwa.chten iss,p

de (gestippeld getekende) stationairewerklijn. We zien nu in fig.VII.21 dat

bjj stjjgende If de ui tgangsstroom, bjj konstante accuspanning dus ook het

uitgangsvermoge~groteris dan de' bjj een bepaalde hoeksnelheid te verwachten

stationaire waarden van stroom en vermogen. Bjj stijgende bekrJ;.chtigingsstroom

moet de hoeksnelheid afnemen, er wordt dus uit de kinetische energie geput,

een gedeelte van het kinetische vermogen (rendementsinvloed) zien we terug

in het uitgangsvermogen. Bjj dalende veldstroom moet de hoeksnelheid toenemen,

de vermogensstroom die nu naar het reservoir van kinetische energie vloeit

heeft dan een verkleinende invloed op het uitgangsvermogen (vergel~k hoofd

stuk IV en hootdstuk V).Boewel we over een betrekkel~k snel systeem he

GchHlcen, in vergel~king met het gesimulep,rde windmolensysteem (zie App.A.I)

is de traagheid van het systeem toch nog zo groot dat we er rekening mee

moe ten houden.

De ~1Jd?chap.l ,,".., fie_ VIr .19 lap..t zien de.t d~ Cl'111!' van een complete

cyclus 80 seconeen bedraagt b~ de gebruikte regelaarinstelling. Om tot een
bruikbare regela~r te komen die fluktuaties in de windsnelheid zou kunnen

bjjhouden moet de cyclusduur in de orde van sekonden of delen daarvan ligfen.

Hoe de cyclus verandert als de veranderingssnelheid van de bekrachtigings

stroom wordt opgevoerd - door vergroting van de ingangsspanning van de int~

grator - laat fig.VII.22.a zien. Omdat de regelaar geen onderscheid kan mR

ken tussen de vermogensdaling die optreedt na het oversch~den van een maxi

mum in het vermogen en de daling die optreedt als het systeem overga0t van

vertragen overgaat in versnellen, onderneemt de regelaar foutieve regel-
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akties. De mogelijkheid dat het systeem nu naar de maximale waarde van de

bekrachtigingsstroom beweegt en daar tot stilstand komt is daarbij aanwezig.

Om de situatie te verbeteren moet de waarde van het criteriumverschil P
c

worden vergroot. Nog betere resultaten kunnen worden behaald door bij de

meting van het uitgangsvermogen de bijdrage die de kinetische energie Ipvert

in rekening te brengen. Het lineaire model kan hierbij een uitgangspunt vormen.

In de regelkring wordt dan een lineair compenserend netwerk opgenomen. Uit

fig.IV.16 valt op te maken dat de overdrachtsfunktie:

P (s) p (s) ce. + sTu de vorm heeft: u K ; (VII.3)..
If(S) If(s) 1 + sr

de waarden van de konstante K en ~ volgen uit (IV.17) en (IV.21):

K
ap • ~ ... 1 + Jp 1 d Toa . r= -1L I

--11- _

dl
f

oW J J If

Jp
u

J If

Voor compensatie moet dus gebruik gemaakt wi>rden van een PD of DI regelaar.

Overdrachtsfunkties voor dergel~ke regelaars z~

te vinden in L. 1r. De tijdkonstante t ( zie (IV.1)) ) en de konstanten

~ en K zijn afhankel~k van het werkpunt. Kompensatie met een lineair net

werk kan dus maar over een beperkt werkgebied voldoen.

Om het s~steem verder te verbeteren moet gebruik gemaakt worden van

een niet-lineair compenserend netwerk. nit betekent dat van de hoeksnelheid

een signaal wordt afgeleid voor de verandering van de kinetisc~e energie.

De differentierende bewerking die het signaal moet ondergaan stelt hoge

etsen aan de hoeksnelheidsmeting. Bovendien zal het systeem v~ grote vari

aties in het uitgangsvermogen vertonen. Het lastproces moet deze schommeling

en kunnen verwerken. Verdere verfjjning van de regelaar houdt in dat ook met

het rendemen~ wordt rekening gehouden. Ruggesties hiervoor zjjn te vinden in

hoofdstuk V; in het b~zonder de figuren V.9.c en V.~.d.

Noot: het verschil tussen de criteriumwaarden P en P in fig.VII.22.b is te.c. 0b
.~ten aan de daling van de ~itgangsspanning van de gehemgenschakeling

(m1e pag. VII.9) in de "houd"-toestand. Hetzelfde geldt in fig. VII.22.a.
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Ep.n eerste aa.nzet is gemaakt tot het samenvattel1 van de

theoretische beschrijving van stationaire en dynamische

processen in wir.dmolensystemen.

Er is een poging geda8n om het criterium dat men meet

p-a.nleggen, om het bedr~if van een windmolensystp.em naar

optimaliteit te toetsen, te vcrta)en in term~n van mo

mentane grootheden.

Mogel~kheden voar dp- realise ring van regelsystemen die

een cptimale regelstrategie vol~en z~n nagegaan. Een

syst~em waarb~ men kan volstaan met cen mini~lm aan a

priori kennis, een zelf-optimeliserende rp.gelaar, is

gebouwd en onder quasi-stationaire omstandigheden getest.

Om to~ ean goede - voldoende snelle - regaling te geraken

moet men rekening houden met de dynamika van het systep.m.

Daardoor worden hoge eisen gesteld aan het meetgedeelte,

~et na~e de hoeksnelheidsmeting, van het systeem. Het last

proces moet in staat zjjn grete schommelingen, die in hp.t

aangeboden vermogen optreden, te verwerken.

Het verdient aanheveling om het onderzoek voort te zetten

door metingen en berekeningen aan een zelf-optirnaliserend

systeem waarbjj rekening wordt gehouden met de effekten die

worden teweeggebracht door de dynamika van het systeem.

Voor systemen waarbij het rendement konstant kan worden ver

cndersteld (grote systemen b~voorbeeld), worden interessante

mogelijkheden gebcden door cen systeem dat, gebruik makend

van a. priori kennjs, het aan de wind onttrokken vermogen

evenredig maakt met de derde macht van de hoeksnelheid. Een

dergel~k systeem maakt, indien de hoeksnelheid moet veran

deren, gebruik van het maximaal toelaatbare koppel. Onder

tepaalde omstandigheden kan het voorkomen dat de windmolen

vanuit de last moet worden aangedreven. Een uitbreiding van
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het systeem is de toe passing van vooruitgeschoven windsnel

heidsmeting om voort~dig te kunnen beschikken over informa

tie over windsnelheidsverandering.

Vergel~kende metingen aan optlmal~serende regelsystemen

kunnen worden uitgevoerd. Het systeem zou in eerste instan

tie kunnen worden a.angedreven door een elektrische machine.

Daartoe zal voor sen gel~kstroommachine een geschikte be

sturing moe ten worden ontworpen en gebouwd, zodat met deze

machine ook het dynamisch gedrag van een windmolen eenvou

dig kan worden nagebootst. In een latere fase zou kunnen

worden gedacht a.an veldmetingen met een echte windmolen.

Het onderzoek naar de invloed van de temperatuur op het ge

drag van de generator kan worden uitgebreid.

Een interessant studie-objekt is de toepasbaarheid van een

digitale microprocessor b~ de besturing van een zelf-opti

maliserend wind~olensysteem.
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In het voorgaande is de nadruk gelegd op de problemen die zich

vcordoen bij het gebruik VA.n windmolens voor de opwekking van energie, vocr

zover deze problemen van zuiver technologische aard zljn In du~ met Len

voadige of meer complexe technologien op -:;; los~wn zjjr•• Het li,ikt er da9.rUi

op dat ~13."irmA.te men dp. nat:.wkeurighp.id "'c9.'1~mee het optimum - het orti:nu:;:

wQr], j~i.l'lrb'.j b~paald met behulp van £len gekozen criterium - ber.aderd \'IIordt

'Ncnst te -rergroten, de complexi tei t van he+; S;Y"~+;0et1 '~oeneemt, maar de.t de

nauwkeurigheid relatie~ minder snel stijgt dan de complcxiteit. Men zou hier

in d8 'law of dininishing returns' kunncn herkennen; de wet van de eYfOncn

~i~le afname van de meeropbrengst. Voor de prakt~k wil iit dan z~g~en d~t

optimalisering gA.at inhoud0n dat aan de complexiteit een grens wordt gestcld.

De ;)1.83 t.S W'!Br men de grens aan de complexi tei t legt 'lal enerzj.id~ t:c pa~l d

worden door de eisen die men aan de kwali tei t (in hoeverro!) het maximum ::1'.
dE: er.ergie-opbrcngst wordt bereikt) van het systeem steltj anderz£jds zullcn

oak o'l~>!"'l\Iegingen van ma~tschappeli,ike a'3rd een ro1 spelen.

De laatste tijd is weI geplei t voer onafhankeli,il:heid "n ~l~inscha

ligheid (Schumacher), cot in de energievoorziening. Een eenvoudige wind

molen. Yervaardigd u:it gemakkel1jk te verkr1jgen en te bewerl{en materiaIen,

met een simpele regelaar yoor de beveiliging van het systeem bij te hoge

windsnelheid, kan hieraan tegeffioetkomen. Een computerbestuurde windmolen,

met volgens de aerodynamica f'3rfecte eigenschappen, geproduceerd met be

hulp van de modernste en meest verfijnde technologien, past veeleer in het

bestaande patroon van grootschalige energi~voorziening. De 'twee-beneh'

gedachte bren.gt tet uitdrukking dat het een het ander niet uitsluit. Het

ene ~cen is de kleingc~~li~heid, het andera been is de grootschaligheid

(L.i8). Beide benen .. _. oo~ in de energievoorziening, noodzakelijk. Boven

dien kan het zo Z1;1n h-t Ije ene methode van opwekking en transport v~.n "ner

gie zicn bater It:::~nt voor een grootschalige aanpak, tcrwi,U een andere me

thode tot vcordeel leidt als ze op kleine schaql wordt toegepast.

t'.iest :n.en 'voor cen techr.ologisch hoogsta.:::.nde a.anpak, dan kiest men d9.e.rvoor

omdRt :ile': in een. bepaald r; situatie ean geschikte oplossing betekent. Hct

is dan evenwel t.alangrijk te garanderen dat de gebruiter niet het slacht

offer wordt var de afhankel1jke posi tie die Wj inneAmt. Er.p.rgie is een leven~

behoeft~;energievoorzicningis dan een vorm van dienstvorlening. Onder be

paalde omstandigheden zou het kunnen voorkomen dat de dienende funktie van

de producent van energie op de achtergrond raakt. De ncodzaak ven energie

kan dan leiden tot befnvloeding. Om minder befnvloedbaar te z~~ kan het dan
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een oplcsr::ing Zijn als een bepaC'.lde georuikcrsgroep zelf de veI'~ntvwordeli:k

hei r1 'loor 7..ijn energievoorziening cp zicil net::rnt. Natuurl~jk zouden men!C'en ook

om andere redenen ze::"fvcorzienend kunnGn worden. Misschien dat dan niet

alt~d aan de cisen - ecergie op het juiste ogenblik, op de juiste pl~~ts

en in voldoende hoeveelheid - kan worden voldaan, ma.ar veor sommige mcns~n

kan onafhankel~kheid een zo grete betek~nis hebben dat andere eisen pas cp

de tweede plaats komen. Eventueel ongerief zullen deze mensen dan kunn0n

accepteren.

B~ dit alles moet men nog beseffen dat cen windmol~nsysteem - op

grote of op klcine schaal - slechta een van de keuzemogel~kheden is. Bet

lijkt verstandig om bjj het opzetten va.n ep,n sy-steem voar de energievoor

ziening niet alle aandacht te richten op cen beperkt aantal metheden voor

opwekking en omzetting van energie, diversiteit helpt mee om ver!:turi!'.g~n

in het systeem - sen ttdel~ke beperking van de hoeve~lheid beschikb~reolie

op :~ kur.~~n v~ngen. Als het taalbaar is dan zou men, rekening hcudend met

de 3~rd VRn de t~ and8rhouden lastprocessen, uitgasnde van kwaliteitseisen

die worden opgelegd door het lastproces en maa.tschappeljjke voorwal3rden di.e

door de gebruiker werder: gesteld, aIle bekende methorlen v~n energ'ie-opwF.-k

kirlg in a'3nmerking moeten ne';:en. Door dez!J keuzevrjjheid bereikt men dat

onder bepaalde loc~lc omRtandigheden de beste keuze mogeljjk is.



Technische Hogeschool Eindhoven

,Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

:,1 t teratU11rverwlj7.ingen

blzL. I. van

rapport nr. 77 -;2..

L.1. Hutter, U.

Det' Eirfluss der Windhaufigkeit auf die Drehzahlabstimmung

von Wlndkrafta,nlagen.

Zeltsehrift fur Elektrotechnik, 1948 nr.b pp.117 - l~?/ 1949

1 10 15 I e 2e .nr. pp. - , = reRp. = Jrg.

Verlag von Ferdinand Enke, Stuttgart.

1.2. Van de Frand, R.

Upwekking van elektrische energie met een kleine w1ndmolen.

Stageverslag, afdeling E., T.R.E.

Verslagnr. EM.73-l1.

L.3. Prof. Dr. Ir. W.M.J. Schlosser

l,as tproce ssen

Collegediktaat, T.R.E.

Di~taatnr. 4.432

L.4. Beurskens, ~.; Van de Varst. P.; Houet, M.

Windenergie

Stageverslag, sfdeling N., T.rt.E.

D:'ktaatnr. 3. 32"3

1,.5. Der Kinderen. W.; Van Meel, <T.

Fip,ld perform:::tnce of wind power machines: system analysis Elnd

ffii'?8.suring methods. Applicatiun to a small windgenerator.

Afstudeerverslag. afdeling N., ~.H.E.

Verslagnr. R-272-A.

I,. 6• '!.'"na1er. G. J .; .1:'9. S tel, M. p.

Analysis and design of nonlinear feedback control systems.

Me. Graw-Hill book-company.

L.7. Hen~eveld. H.J.
Een elektronische gel\ikspannings-draaispanningsomze ttcr t. '::J. v.

het transport van energie van een windmolenas naar het draai

stroomnet.

Afstudeerverslag, sfdeling E., f.R.E.

Verslagnr. EM. 76-1?



Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

L.B. Golding, E.w.

'l'he generation of electrici ty by windpower.

Spon Ltd., I,ondon.

biz. L. 2. van

rapport nr. 7 7-~.

L.9. walenberg, .B'.Th.M.

Mogel~kheden voer optimalisering van de energie-afgifte door

een windkrachtcentrale.

Stagevers1ag, afdeling E, T.R.E.

Verslagnr. EM.75-2.

1. 10. EI ge rd. O. I •

Control systems theory

Mc. Graw-Hill book-company.

T,.ll. :.'sien. H.S.; Serdengecti, S.

Analysis of peak-holding optimalizing control.

Cptirnal and self-optimizing control.

Oljenburger, H. (Editor)

:;1 • I • '1'. Pre ~w •

Cambridge I Massachusetts I IJondon.

T ~?
~; • ..A. .- • Scheele, lV1.

Over de regeling van voedingsdynamo's in automobielen.

~tageverslag, afdeling E., T.H.E.

Verslagnr. EM. 70-10

1•• 13. Prime, H. A.

Modern concepts in control theory.

~c. Craw-Hill book-company.

1.14. Pun, L.

Introduction to optimization rr~ctice.

Jc~~ wiley & sons Inc.



Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

blz.'- . 3. van

rapport nr. 77-:.2.

1,.15.

1..16

Signetics data book

Signet1cs International Corporation.

London.

Instruction manual of the D.050-l0 power-supply.

Delta Electronics

L'.ierikszee.

L.I? Prof. Dr. Ir. P. Eykhoff.

Regelsystemen I.

Co1legediktaat, afdeling E., T.R.E.

Diktaatnr. 5.005.

1,.18. Brouwer, H.; Midema. J.

L'.achte techniek.

Wetenschappel~ke uitgeve~.

Ir. J.D. Janssen.

Technische mechanica voor elektrotechnici.

Collegediktaat, afdeling W., T.R.E.

Diktaatnr. 4.443.



Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

Litteratuur.

Optimalisering en regeltechniek.

Athans; 1"alb.

Optimal control.

Me. Graw-Hill book company.

Elgerd, O.l.

Control systems theory.

Me. Graw-Hill book company.

Oldenburger, H. (editor)

Optimal and self-optimizing control.

M.l. T. Press.

Cambridge / Massachusetts I London.

Prime. H.A.

Modern concepts in control theory.

Me. Graw-Hill book company.

Pun, L.

Introduction to optimization practice.

John Wiley & sons Inc.

biz.L. 4. van

rapport nr. 77·2.-

Thaler, G.J.; Pastel, M.P.

Analysis and design of nonlinear feedback control systems.

Me. Graw-Hill book company.

Elektrische machines.

Fitzgerald; Kingsley; Xusko.

Electric machinery.

Me. Graw-Hill book company.



Technische Hogeschool Eindhoven

.Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

Elektronika.

Graeme, J.G.

Applications of operational amplifiers.

Mc. Graw~Hill book company.

Tobey; Graeme; Huelsman.

Operational amplifiers.

Mc. Graw-Hill book company.

Toepassing van windmolens en aerodynamica.

Durand, W. F.

Aerodynamic theory. Vol. IV.

Dover publications Inc.; New York.

Golding, E.Vi'.

The generation of electricity by windpower.

Spon Ltd.; London.

Putnam• .p.C.

Power from the wind.

Van Nostrand Reinhold company.

Algemene werken over molens.

Beedell, S.

Windmills.

David & Charles; London.

Besselaar, H.

Molens van Nederland.

Kosmosj Amsterdaw.

l~oteoaaL·t, J.C.

'tli ndmuhlen.

Mouton Verl~g; Den naag.

biz. L. 5'. van

rapport nr. 77- 2.



Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

i.Jtokhu,yzen, ~'.

Molens.

Van Dishoeck; Bussum.

biz. L. b. van

rapport nr. 7 7- 2.

Rapport Benthuizer molen.

Uitgave van Vereniging De Hollandse molen; Amsterdam.

Overige boeken.

Cervantes, Miguel de C. Saavedra.

De geestrijke ridder Don Quichot van de Mancha.

vertaald door J.W.F. Werumeus Buning en C.F.A. van Dam.

Querido; Amsterdam.

Minnaert, M.

De natuurkunde van het vrije veld. Deel Ill.

Thieme; Zutphen.

Bryerton, G.

Kernenergie op de korrel.

Elsevier; Amsterdam / Brussel.

Van Duyn, R.

Energieboekje.

Bert Bakker; Den Haag.

Sanders, G.A.

Energie op leven en dood.

Wetenschappelijke uitgeverij.

Brouwer, H. en Midema, J.

Zachte techniek.

Wetenschappelijke uitgeverij.

Peters, H.

De wet van behoud van ellende.

Wetenschappelijke uitgeverij.



Technische Hogeschool Eindhoven

.Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

Schumacher, E. F.

Hou het klein.

Ambo; Bilthoven.

Vale, B.; Vale, R.

The autonomous house.

Thames & Hudson; London.

biz. L. 7- van

rapport nr. 77~ 2..

Energy Primer. (solar, water, wind and biofuels)

Portola Institute.

Stage- en afstudeerverslagen.

Beurskens, J.; Van de Varst, P.; Houet, M.

Windenergie. Stageverslag, afdeling N., T.H.E.

Diktaat nr. 3.323.

Van de Brand, R.

Opwekking van elektrische energie met een kleine windmolen.

Stageverslag, afdeling E., T.H.E.

Verslagnr. EM. 73-11.

Haverkamp, L.J.; Holtz, H.R.

Het ontwerpen van een systeem, waarin een zonnecelpaneel l3.utomatisc1:

in zijn maximum vermogenspunt belast wordt.

Afstudeerverslag, afdeling E., T.H. Delft.

Hengeveld, H.J.

Een elektronisct~ gelijkspannings-draaispanningsomzetter t.b.v.

het transport ,ran energie van een windmolenas naar het draaistroom

net.

Afstudeerverslag, Afdeling E•• T.H.E.

Verslagnr. EM. 76-12.

Scheele, M.

Over de regeling van voedingsdynamo's in automobielen.

Stageverslag, Afdeling E., T.H.E.

Verslagnr. EM. 70-10.



Technische Hogeschool Eindhoven
Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

biz. L. {Y. van

rapport nr. 77 .z..

Tromp, C.

Onderzoek aan een generatorsysteem voor het opwekken van direkt

aan het openbare net te leveren elektrische energie met behulp van

een windmolen.

Afstudeerverslag, Afdeling E., T.H. Delft.

Vakgroep voor vermogenselektronica.

Walenberg, F.

Mogelijkheden van optimalisering van de energie-afgifte door een

windkrachtcentrale.

Stageverslag, Afdeling E., T.H.E.

Verslagnr. EM. 75-2.

Der Kinderen, W.; Van Meel, J.

Field performance of wind power machines: system analysis and

measuring methods. Application to a small windgenerator.

Afstudeerverslag, Afdeling N., T.R.E.

Verslagnr. R-272-A.

Collegediktaten.

I..a.stprocessen.

Prof. dr. ire W.M.J. Schlosser.

diktaatnr. 4.432.

De analyse van werktuigen.

Prof. Dr. Ir. W.M.J. Schlosser.

diktaatnr. 4.467.

Beknopte Werktuigbouwkunde. Deel I en II.

Prof. Dr. Ir. W.M.J. Schlosser en Ir. A.A. Bahasoean.

diktaatnr. 4.016 en 4.03~.

Regelsystemen I.

Prof. Dr. Ir. P. Eykhoff.

diktaatnr. 5.005.

L- ~ _
-------~



Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

Fysische transportverschijnselen. Deel I en II.

Prof. Dr. Ir. G. Vossers.

diktaatnr. 3.322 en 3.322a.

Technische mechanica voor electrotechnici.

Ir. J.D. Janssen.

diktaatnr. 4.443.

Optimalisering van regelsystemen.

Prof. Dr. Ir. M.L.J. Hautus.

diktaatnr.2.228

blz.'L.9. van

rapport nr. 7 7-2 .

Collegetekst Elektromechanica Bijzondere onderwerpen.

Lector Ir. J.A. Schot en Prof. Dr. D.W. Novotny.

collegenr. 5.400.0, voorjaarssemester 1975.

Elektronica III.

Ir. J.H. van den Boorn,

Ir. J.J. verboven.

diktaatnr. 5.549.



Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

A. Appendix.

blz.A. I. van

rapport nr. 77--:2

A.l. Het traagheidsmoment van de gesimuleerde windmolen in de proef

ops te !ling.

Om het dynamiseh gedrag van de met de proefopstelling gesimuleerde

windmolen te kunnen vergel~ken met het dynamiseh gedrag van de te simu

leren windmolen, moe ten de traagheidsmomenten van beide even groot Z~ID.

Het traagheidsmoment van de gel~kstroommotor in de proefopstelling schat

ten we als voIgt: de afmetingen van rotor van de gel~kstroommotor ( zie

fig.A.I.) zi"in:

R = O,llm.

1 = 0,30m.

1 = O,Obm.
e

soortel~ke massa's
3 -3

~zer: P ..=: 7,8b.l0 kg.m
J•.l

3 -3koper: p =: 8,95.10 kg.m ,eu

rc~

•
~l-'J.-+- .--."]-.- .

voar de sehatting van het traagheidsmoment de soortel~ke massa van al het

rotcrmateriaal benaderend gel~k worden gesteld aan ~ = 7,9.103kg.m-3~

er geldt voor het gezamel~ke traagheidsmoment van de massieve cilinders

van figuur A.l:

J =: J + J = ~M R
2 + -~M (~R)2 =:

r a e a c

=: ~ y1t:' (l + ...L 1 )R4
16 c

Substitutie van de numerieke gegevens levert:

2
J = 0,55 kg.mr

Het op de as van de Bosch-dynamo betrokken traagheidsmoment (i=4) is:

J r 2
=: 0,034 kg.m

4
2

Het traagheidsmoment van de te simu'leren molen is ( zie hoofdstuk 1 v ):
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Op de Bosch-dynamo-~9 betrokken (i=8):

,
J '"M

22 k
2= 0, 5 g.m

, ,
De traagheidsmomenten J r en J

M
zouden aan elkaar gelijk ,noeten z:i,:in. Di t

be teken t dat in he t beschouwde geval €len vliegwiel moe t wo:r'den toegevoegd,
met een traagheidsmoment J zodat:

v, , ,
JM:::J +Jr v

De waarde van het traagheidsmoment van een aan de Bosch-dynamoz~de toe te

voegen v1iegwie1 is dus:

, " 2 2
J

v
= J

M
- J r = 0,191 kg.m ~ 0,2 kg.m

net is ook moge1ijk om aan de primaire z~de van de overbrenging ean v1ieg

wie1 te plaat~~~; het traagheidsmoment van een aan de ge1ijkstroommotor

zijde op te neman vliegwi~l moet dan bedragen:
2 ' 2 2

J = 4 J = 3,056 kg.m ~ 3 kg.m
v v

Figuur A.2 1aat de beidc p1aetsingsmoge1ijkheden van het v1iegwie1 ~ien.

q.K.
(~

c1y""'OINR)

~.

I----t [Y>o>~-

~"0N0)
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Vcor ~8n :ltA.l~n vliegwiel in de varm \,f:n: per.. dliriller lllet ~-;tra'll I( ,en

lengte 1 (zie fig.A.l) v01gen ie ~~mntingdn en hct gewicht uit de grq-

fiek~n A.l en At? De eer~te grafi~k geldt voor het geval jqt h~t vlt~~

wial q'.i.n d~ geliikstroommotorzijde (de rerr,dyn'lmczljdc) 'Ian d,,: iJv;rtr·:;ng:Lng.,
wcrdt geplae.tst: J ,.. 1 kg.m". GrAfir;k A.2 geldt voer Ben vliegwiel

(J' = 0,2 kg.m2
) d:t ~an de Reneratorz~de van de overbrenging ( de BC$ct-v -

d"nam-·z·';rl·') we·-d+ "'''p' "at,,·tJ "d~ ~.\J-" ... to; 0- .J..=.,l,. 0..

In d0 litteratuur (L.ig) vindt me~ de afl~iding voor de spanning3

toestand v~n een ma0si~ve rotarendp. cilinder. De maximale ideele sr~nni~?t

0ptrcdsnd ~an de amtrek van de cilinder, iq:

?
~ v'R

Eier:i.n is:

V : Poissonmodulus

p : soorte]~ke Ma~~a v~n hot g8bruikte materiaal

V R : olLtreksnelhe1.d; ':R =.0 R

J2 : h:~ksnelheid van ~~ cilinder

R : str~al van de cilinder

-t--r-' --

.

Stcl d::it V00r de b,·trokken staalsoort plastische defor:natie optre<'d t b::
6'" 4 _?- . ,0.10 N.cm • Keuze van een veiligheidsfaktor 4, o.a. in verband

met een eventue~l ~s5at, leidt tot:

r '3 -2= 0,5.10 N.cm

Voc:c cen v1iegwiel van een dergelijk staal is dU3 de maximaal toel'3'3.tbe.re

omtrl";ok::melheid:

v = J& 1,R max.max. f
8

d.:> numerieke waarden levert: 140
-1

m.s
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Als ma~imqIe wanrde van de hoeksnelheid nemen we de nominale ho~ksn01-

hei~swaarde: veer de remdynamo ~ ~ lCO rad.s-1

.t"'ncm.

voor de Bosch-dynamo ~ = 400s nom.

-1
rad.s

Hieruit voIgt de wsard~ van de toelaatbare streal van h~t vliegwicl.

a.. Vliegwit31 s.an de primair zijde va.n de overbrcnging (~.an d!l ge: l.;jk·.

strOOQ~0tor- of remdyna~o7.~de):

v
It '- R = 0,45m.

max. max •

...Q

Pnom.

b. VIie6Wie] aan de sClc'.,mdair€: zi,idl, van do ovcr1,)renging (~an de Bo~ch-

rlyn ~J.rnc 7: "'.)0.:= ) :

R = va
ms.x. max.

s
nom.

= O,llm.

De onder a en b g'?'vonden grenswaarden voar de straal van het vli'?gw;.r;l

z1,'T. in d.e grafie ken A,l en A.2 aangegeven. Een pre.c ti O'che keaz'.: kan nu

gemaakt worden. Gesehikt l~kt b~voorbeeld, i.v.m. gewicht en ashoegte:

a. Vcor pen vliegwiel ~an de primaire zijde van de ovcrbrenging:

1 = IG cm.

it = ?S em.

b. Veor ean vliegwiel ban de secundairc zijde ~an de overbrenging:

I = 11

...~ = 11

em •
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A.?

word~n dat P op ieder
r

het maximum in P wortH,
r

Vp = ~ _ Het punt 23 i~ ret optimum opr

In hoofdstuk V 19 het maximaal z"n van het vermog~n P a1~ criter
rium voor optimaal bedr~f van een windm~]en~ysteAm aangeIegd. Het v~rmo~en

P is het produkt van het rendement 'tan de omzetter Yj en het al3n de windr
onttrolr kcn vermogen P • Om tot optimaal bedri,if van het rY"1h~m tf! komenm
moet du!'; cen zodanige besturingsAtrategie gevolgd

ti,ldstip ":i,in rr:8ximale 'Ne.~rde heeft • .De ligR,ing van

b~ Kon~tqnte waarde van de windsnelheid, beraal~ door ~oor de variabplen

G.J i:ln 11
1

tim Uk- In r.et voorbeeid van hoofd!')tllk T1I, gr'lf:i.ek"en 111.1 tim

IIT.~. wil dBt zeg~en: door~ en 1 0 • Uit fig.IV.12 maken we op d~t h~t

maY:\.m1:m in lr nipt noodzakeli,ikerw:i,i~ een :'ltationa.ir wf>rkpunt is. Dit betp

kent, b\~ konstante ','\'indsn~lheid, dat ::~ls het systeem 0]:' 7,pLf';r ogen1.:Tik in

het optimale '["lunt (het maximum van P ) werkt (we gal3.n er hiera~n voor>~.~
r

hoe h~t c::.yste'"m in di t werkpunt is gekomen), di t werkpunt 1":'ie t ~ehl3.ndhe."'fd

z<il -'U.iven. Het systeem z81 zich van het werkpunt verw'ijd~ren. Urn de.l3.rn~!. or

nie..:..w het optimum te bereiken zal de ho~k~nelheid op de jui'?tp- wiize moeh:n

veranderr:n. Met behulp van de stuurvariabelA I is de ve~sr.el1ing van h",tf ..
systeem. dus de richt:lng waarin de hoeksnelheid verandert, te befn1floed!;l'1.

Ret systeem moet een cyclus dooriopen, vsrsnellend en vervol~ens vertragAnd,

waar:"ii het optimale werk1"unt steeds eenma"l.l per eye Ius wordt gepasC!eerd.

Een derg~lDke cyclus illustreren we met grafiek A.3 (v~rgeI~K grn¥iQk TTl.').

T)ezc p:r'3fiek geeft de h()(.'I,:tekaart VRn het P vll3.k van het vocrbef'li 'l"l.n,... ~ r

hoofdstuk III b"i,j de windsnelheidsw"l"~.:it: "''Jm.s. -1. Ret ortimum is a.<tng~-
uP 'v P

be\ter. lTIf:'t _. dit ~unt is h<!t sn:i.,ipunt vRn d8 Iiin"'n waAr,p r = 0 pn _L=O,
C) W oIp

1 n he t max1r::um v~n Pis immers:r
do 8ta ticnairp werkl.ij:,.

De cycluR die ret werkpunt rond ~·.~t optiw'.1m z'3.1 rer-chrijven wortH

we~rge~ev~n doer de curve 0-1-2-3-4-5-6-7-0. 3tel namel~K ~~+ op h~t tbd-

stip to net werl i ;unt vl3.n het systeem in hf:t optimum 0 1igt. ·h.nuit he+ on

timum verpl ~.atst net werkr'unt zich in de richt.ing V3.n de s":'ition~ire werk

Him. uf de hOE'kcnelheid hl.erbi,i stijgt of d'3.al t hant:: ar va.n de Egging v".n

het optimum t.o.Y. elf' ~t8.tionaire werKl'i,m. In het vocrbcp-Id van grl'lfiekA.":I.

sti,ig+; de hr,glcsnelheid. De hoeksnelheid van het systeem is niet dl.re~:t b~

stu'Jrb<>arJ met behulp va.n een besturl.ngssysteeu, wordt er veor gezore:d dn:

he t werKpunt in ieder gev-9.1

ting van de If-as verbindt:

on de li,i;n bl:jft liggen die '1e maxima in de ricr.
'vF
~~r_ = O. De versnelling di~ het sy~!eem

,)If
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ondervindt lig~ dartrltee vast. het v<?rlo':"i? van de hoeksnelheid Rls funktie

van de ti,;d wordt dan verder bepapld door de grootte van het traagheidr:;

moment. In het punt ] detecteert eer. meet8ysteem het overschr~den van A~n

cri teriuInwaarrle van \:: I:

Hct versnellingsproces langs de l~n
;)1'

r = C wordt nu onderbroken door~err;

,....~.

dat anel. onder invloed van het besturingssysteem. de bekrachtigingRBtroom

omhoo,p: gestuurd wordt. In het punt 2 wordt de stat1.onaire werkli,in gerf. 'S

sGerd. fie versnelling keert van teken om, in grafiek A.J wil dat 7;r~gl?~n

dat het koppeloYerschot verandert in een koppeltekort. Op het trp.,j'?ct l-?

neernt de hoeksnelheid nog enigszins toe. In het punt 3 wordt de maxim'?le

wa~rde van de bekrachtigingsstroom bereikt. Op het treject 2-1 b~gint de

hoeksnelheid al wat 8. .... te nemen. Een bnl"ngl'~ker afna.mf:' yan de hoekSrJel-

heii ~~ceJt op gedurcndc het doorloVAn van het traject 1-4-5. w~~-'~ ie
() '"

tckr~lcLtigine;~!'"t':'c0mz\1n maxima,le waarde heeft. In he t pt:.l1t 'is ~.

tlw

Us na 1," t p," se ren van he t punt' do; wa, rd. vanI;~ I j, orit, r i urnw""rde

C 'Neer cve:;:,schrj"dt, ",.cr'i·~ de b:;kra.cht.igings~,troomweer snel verlaagd.

Var,fd h,,: F""n-: 5 wr.;dt ?,::, ruel mogel:ijk de lijn () PI' -oC opgezoc'!:.t. rp hr:c"
;)I r

"trRj<;ct: 1)-6 n·;e:nt de hceksnelheid nog 'Nat sf. In het i'unt (; word7 de:

tiOr:.13ire werkl:lin gz~pa::::s~p.rd. De ·Jersnelling k.:;eI't Vn.l' t:::ken om. Va.naf het

pur::

lc)}:.~. dar.

in d~ hoeksnelheid. Het werk-

= O. ~1et hat opnieu'" ctlt'ci-

gint. Ecn indruk val:.. 'b2!; vel.'luop Vf;>.n J.i:;i/3ri9.~:.~';!1 ? ,ev ,I ... en P geeft
r 11

grafieL .A..'~. I'?~v 5'::'~"':': geeft eB:l kw~litatief teeld en di!;nt ,"1:"" 1.:1'J.-

··::--:·,~:-:r.;:'.lnt :{an oak a.C1.n de andere ka.nt, :]\"'s or;d~]r :]1: ~t."tionaire werkll,jn,

lie;g'On. Verd,;l' j-;'..m.ner. ,:,""n.doptima. voorkomcn. Als met deze gev'allen l''''\'rn~ng

wc.rdt g,;houdF?L, d'1n zal de besturing van het systeem vr:ij gekompliccArd

worden.
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De kwaliteit van het gcregelde sycteem zou als voIgt gedefinieerd

kunnen worden:

Q =r

t + T

J
Q ey-c.

t
P dt

o r
(A.l)

P Tr,opt. eye.

(A.2 )Q :
U

Hierin is T de t~dsduur van een eyelus, P is de waarde van Peye. r,opt. r
in het optimum (dus in het punt 0).

Het systeem funetioneert goed als Qr~ 1.

Een andere rn~ni~r om de kwaliteit van het systeem te beoordelen i~

het be~~len van de verhouding tussen de hoeveelheid energie die door het

systeem t~dens een complete eyelus wordt afgegeven en de energie die zeu

worden geleverd ala t~dens de eyelus het systeem voortdurend in het sta

tienaire optimum zou werken:

t + T

f
a eye.

• P dtto u

P Tu,st.opt. eye.

De toestand~vergel~king:

f = P + n P
kr u '/

levert na integratie:

t +T

f
a eye.

P dtr
to

=

t +T

/

0 eye.

P dt
u

to

+ f
eyeIus

:J!'llcen we nu gebruik van (A.l) en (A.2) dan voIgt uit CA.3):

QT P .. Q'T ru eye. u,st,opt. r eye. r,opt~

Hierui t voIgt:

eyelus

Q
u

p
= Q,r _.:.r..&!.;::o;.&:p;.::t;.::.__

Pu,st,opt.
f
~dC E..::k )

P Tu,st,opt. eye.

(A.4)
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Nu zal: Q < 1r

En:
p
r,opt. ~ 1

Pu.st,opt.

Het teken van de integraal: ) = f ~d (

cyelus

-------)
P Tu,st,opt. eye.

zal afhangen van het verloop van het rendement tijdens de eyelus (verge li,ik

hoofdstuk V). Het is niet ondenkbaar dat onder bepaalde omstandigheden

de integraal Jnegatief kan worden, zodat ook Qti > 1 kan optreden. Dit

zou betekenen dat meer energie wordt geleverd dan op grond van het sta

tionaire optimum P t t zou worden verwaeht.u,s ,op •
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De inv10ed van de dynamica van een ge-optima1iseerd systeem

op de vermogensafgifte.

De vermogensafgifte van een windmo1ensysteem - we denken hier

aan eetn Btlite•• waarvan de~'hoeksne1heid variabe1 is: de b1adhoek van de

mo1en is konstant en een rege1ing Borgt er voor dat het systeem optimaa1

funktioneert - za1 over het a1gemeen sterk worden befnv10ed door dynami

sche effekten. Slechts indien de windsne1heid zeer 1angzaam zou varieren 

1angzaam in verhouding tot de responsiet~d, de "t~dkonstante"' , van het

systeem - zou de in de wind aanwezige energie (vrijwe1) vo11edig kunnen

worden benut. Omdat in rea1iteit de windsne1heid sne11e f1uctuaties ver

toont za1 tengevo1ge van de traagheid van het systeem het werkpunt niet

voortdurend optimaa1 z~. Het vergt immers enige t~d voordat de hoeksne1

held zioh aan de veranderde windsne1heid heeft aangepast. Er treedt daardooJ

een re1atieve afname van de vermogensafgifte op: het maximaa1 in de wind

besohikbare vermogen kan Diet worden benut.

In het vo1gende gaan we aan de hand van een - sterk vereenvoudigd 

voorbee1d na hoe groot de afwljklng van de maxima1e opbrengst, die optreedt

tengevo1ge van de traagheid, kan ziJn. ',Verdn verge1~ken we de opbrengst

van een ge-optima1iseerd systeem met de opbrengst van een systeem waarvan

de hoeksne1heid konstant is. Bij een systeem met konstante hoeksne1heid

kan men b~voorbee1d denken aan een systeem met een synchrone generator

a1s omzetter tUBsen de windmo1en en een net van konstante frekentie.

Het za1 dan b1~ken (grafiek 5,1 tom!t dit) dat de maxima1e winst 

ultgaande van een kantee1vormig in de t~d ver10pend windsne1neidspatroon 

die te behalen is door optimaliaerende rege1ing ca. 12% bedraagt. Deze

verge1~king is gebaseerd op de veronderste11ing dat zowel het konstante

hoeksne1heid systeem a1s het ge-optimallseerde systeem onder zo gunstig

mogel~Ke omstandigbeden funktioneren. Voor een systeem met variabele hoek

snelh~id bet9kent dit dat de windsnelheidsfluctuaties langzaam z~n; voor

een systeem met konstante hoeksnelhuid bet~kent het dat de overbrenging

de jU1ste overzetverhoud1ng heeft, zodat de hoeksnelheid een optimale

waarde aan kan nemen. Voor relatief s~eIle - ten opZ1chte van de t~dkon

stante b~ de gemiddelde windsnelheid - variaties in de w1ndsnelheid neemt

het door een ge-optimaliseerd systeell af.....11 "1'IIIog81l 'mel af.

Grafiek 5.1 1aat zien dat een systeem met konstante hoeksne1heid onder die
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omstandigheden zeker zal kunnen concureren met een systeem waarvan de hoek

snelheid varieert.

S.1. Systeembesch~ving.

Windmolen.

Het gedrag van de windmolen beschrQven we met de benadering (111.11)

Het koppel-hoeksnelheidsver1~opis dus:

T(G.J tV):. T [1-m mO
(111.11) )

K1
2

T • vmO
W·

• K2 v0
~

(S.1)

S.l.b.

L.- ......... ~------_._ W
.W',o •

Belasting.

Als belasiing van de Molen kiezen we hier een gelijkstroomgenerator

met vaste bekrachtiging die een bron (put) van variabele spanning voedt.

Men kan een dergel:ljk systeem reaU.'S,'tren door de ~enerator via een chopper

met var1.abele o'lerzetverhouding ( verhouding tussen 'la-tijd" en "uit-tijd"

van de chopper) t~ verbinden met een gel:ljkspann~gsbron (accu). In het

geval dat men energie wenat te leveren aan het op.nb~ net (w188eI8panna8l~

is het gebru~le~8n een Wi88elriehte~ of inverte~ noodzakel:ljk.
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De koppel- hoeksnelheidskarakteristiek van de molenbelast1ng is:

(8.2)

In het rekenvoorbeeld van hoofdstuk III is van de vergel~k1ng (S.2) reeds

gebruik gemaakt.

I,

,,

,
I

.,,
l.l=-u~

I

, ,
I I

In vele gevallen zal de ankerweerotand van de gelijkstroomgenerator

zo klein z~ dat de karakteristieken van fig.S.2 benaderd kunnen worden

met verticale l~en. De ankerstrnom zal dan reeds b~ een klein verschil

tussen d~ opgedrukte ankerspanning ~~ de dno~ de machine opgewekte rotatie

spanning een grote waarde aannemen. Om te voorkomen dat de ankerstroom

gevaarl~k grote waarden kan bereiken 1S begrenz1ng van de ankerstroom

noodzakel~k.
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In het geval dat de ankerstroom - door geschikte regeling - begrensd

wordt, mogen we aannemen dat onder niet-stat1ona1re omstand1gheden het

koppel konstant is.

...
T = konstant = ~tca ca

0( .. 1

0(.=0

oc= -1

generatorbedI'J,lf

nullast

motorbedrijt

Beschrijving van het dynam1sch gedrag.

De toestandsvergel~king van het systeem lUidt:

T T J ' dGJ
m - ca = dt (IV.7); (S.4)

Zolang stroombegrenzing niet optreedt wordt het gedrag van het systeem

beschreven met:

;:q dC0 (S.5)T ~- - C1UO+ C2u • J dtmO

De vergel~king (5.5) is te herleiden tot:

de..> C1 T T 02
-+6.)-+ mo = 110 +-u (S.6)dt J

J"t, J
J

Treedt stroombegrenzing weI op dan levert (S.4):

dfAJ Tm T -' ...o mO - ~ Tdt +W - = - J oa
Jc.)O J

(S.7)

we zien dat de vergelljkingen (S.6) en (S.7) beide van de vorm z~:

de..>
dt + G..J.f • g (S.8.a)

De fur.kties f en g hangen af van d~ wincl.sneJ,heid en de st.urvar1abele;

b~ var1erende windsnelheid en atuurvariabele z~ f en g dus funk ties van

de t~d. Dan is (S.8.a) te 80h~ven als:

:~ + CV.f(t) = get) (s.e)
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De - 11neaire - d1fferentiaa1verge1~king (5.8) heeft ala integrerende

factor:

fi(t)dt

/A. e

De oploss1ng van de D.V. (S.8) 1s dan:

!f(t)dt fitt)dt

CJ.(t).e -jg(t) e . dt + K

ofwel:

,

(S.9 )

W(t) •

ft(t)dt

~g{tO.. dt + K

!f(t)dt

e

(5.10)

De op1oss1ng (S.10) van de D.V. (5.8) za1 slechts 1n b~zondere gevallen

1n gesloten'vorm weergegeven kunnen worden. In het volgende nemen we .en

kanteelvormig windsnelheidsver100p aan. Voor een dergel~k windsne1he~ds

patroon neemt (5.10), zoa1s za1 bl~ken, een eenvoud1ge vorm aan. Het 1s

dan op eenvoud1ge w~ze mogel~k om de vermogensafg1rte van het systeem te

berekenen.

S.2. Vermogensafgifte b~ kanteelvormig ver100p van de

windene1heid.

~~ het verloop van de w1ndsnelhe1d ale runktie van de t~d gegeven

door:

kT < t ~ (2k+1)~

(2k+l)f~t -< (k+l)'1'

k • 0,1,2, •••••

v •

llv • ·Hv - vmi )max. n.

-v • v • T + Avmax.

v • v. • v - Av
m~n.
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Dan zal de regelaar in een ge-optimaliseerd systeem (zie b~v.

fig.V.B.c. ),de hoeksnelheid zo snel mogelijk laten verlopen van de waarde

GJopt • (d1e b~ het optimum voor v-v hoort) naar de waardemax. max.

~oPt.m1 (behorend b~ het optimum voor v-v. ) indien de windsnelhe1dn. mn.

daal t en in omgekeerde richting van (".) top •min.
naa:i! CJopt. max.

als de wind-

snelheid stijgt. Zodra - na verandering van de windsnelheid - de n1euwe

opt1male hoeksnelhe1d 1S bere1kt,.komt het systeem tot rust bij deze opti

male hoeksnelheid. (vgl. fig.V.2)

Eenvoudigheidshalve nemen we aan dat de veranderingen van de stuur

variabele die hierb~ nodig zijn geen tijd vergen: de stuurvariabele reageert

momentaan. Bovendien veronderatellen we dat de koppel-hoeksnelheidskromme

van de generator zo steil verloopt dat de stroombegrenzing ogenbl1kkel~k

na verandering van de windsnelheid aanspreekt. Het belaet1ngskoppel ligt

t~dens veranderingen van de hoeksnelheid op de grens van het def1n1tie-.. ..
gebied. Het koppel dat de belasting vraagt is due: +T ,0 of -T ; d1tca A' ca
afhankel~k van de systeemopbouw, met name,'..wat de waard. -it betreft',,,,ancs
cie JIlogel~kheid van aan<111;lV1ng "v~ ,ete qlolell.'Ve:rgel;ijkiq: (~S.7liB ilt d:\:t

seval voldoende voor de be8oh~Bg~Tan het dynamisch gedrag.

Invo~ring van gereduceerde grootheden vergemakkel~kt de berekeningen

enigs7.ins.

We definJ:iren:

T
m

g

2-• 11.v
Jc.J.~
T
m

g

;

nullasthoekenelhe1d van de molen b~ de gemiddelde

windsnelheid,

asnloopkoppel (volgens (5.1» bij de gemiddelde Wind

snelheid,

tijdkonstante bij de gemiddelde windsnelheid •

• v w· w t W • -i..v =~; • - ;
!A.) -z;"gv g

T
lE T or- T p* :

~ w·• ....!!L. ; • ~ ; • ca ..
m

T
cs

T
ca

T ev ca
m m m g

g g g
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Nu geldt:

V

1l2[1 JT ~ (1
T- • ....!!L- • - 0 (5.11)m T •m vg

,.

'If T 0(..; •• oC....£!!: •ca T
lig

ea

T- • ~ J(iJ d(~) d~
J dt • S • dt*kin. Tm

Wg
T'm g dtg

De d1fferent1aalvergel1jk1ng (5.8) gaat nu over in de geredueeerde vorm:

2• lE lE lE ...
~ + CJ v • v - tlGT

dt ea
(S.12 )

De respons1e van het systeem op een stapvo~ge verandering van de w1nd

snelhe1d is:

Beg1nvoorwaarde:

• w:,

U1t de beg1nvoorwaarde

5tellen we voorts:

v- t(T,·- ea

v·

volgt de waarde van K.

dan is de oplqssing van vergel1jk1ng (5.12) onder de beg1nvoorwaarde (5.13):

J(t-) • fAl - (~- ~b) e _vlEt
lE

(:I In hoofdatuk 11 is reeds v'lBtgeste1u dat een m()lenkoppel afhank9'.:ijk

is van het quotieat van hoeksnelhe1d en windsne1heid. 1n de formule

(5.11) komt deze afhanke1~kheid eens te meer tot u1tdrukking.



Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

biz. ~. 8. van

rapport nr. 77-z

Het ver~oop van de hoeksnelhe1d voldoet aan (S.14) gedurende de t~ t lf•

waarin het systeemmbeweegt tussen de opt1male hoeksnelhe1dswaarden.

Zodra een n1euwe opt1male hoeksnelhe1dswaarde wordt bere1kt bewerkt het

regelorgaan dat het systeem (op hetzelfde moment) tot rust komtl waama

geldt: O<ti~ I

De opt1male waarde van de gereduoeerde hoeksnelhe1d voIgt uit:

If 2 2 . iP~· c¥~. 6A.

:~ • 0 _2 :,,~ ~ ~ Q- • _ GJ- v·~~ .. ~?~V--1
1

""

'~ ~_ V -r 2 W Y ~ c.0 opt •• ~ \
d~ . ~ It' 4)¥

Het t~dBt1p t lf
s waarop na een verandering van de w1ndsnelhe1d de n1euwe

opt1male waarde van de hoeksnelhe1d GJlf t • iylf wordt bere1kt Yolgt u1top •
(S.14):

1
If

V
(S.15)

Een w1ndsnelhe1dspatroon als dat van f1guur S.3 veroorzaakt dan het

volgende hoeksnelhe1dsverloop.

a. De w1ndsne Ihe1d neemt toe: v
m1

_ v •n. max.
B~ toenemende w1ndsnelhe1d neemt ook de hoeksnelhe1d tee:

(,.)If • ~ I p: .i0s1 t1eve sprong

Laten we voor het gemak de sprong 1n de w1ndsnelhe1d vallen op het

tijdst1p tlf.O dan voIgt u1t tS.14):

If If
-Y' t., max.

e (S.16)

Hierin 1s: .. If

:If _ CS Tca
• v max. •

v' •max.

If .1. If
eN b .. vV 1m n.p

De hoeksnelhe1d

(S.16) tot aan

verloopt neen pos1t1eve sprong 1n de w1ndsnelhe1d volgens
Ifhet tijdst1p t s waarop de opt1male hoeksnelheidswaarde:

p
cJlf

opt. mu.
i If• v max.
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wordt bereikt. Na het bereiken van deze hoeksnelheidswaa~ebl~ft de hoek

snelheid konstant.

b. De windsnelheid neemt af: v a"- -- vrain'm x. •
B~ afnemende windsnelheid neemt ook de hoeksne1he1d afz

CV- • v:1n' n: .!legatieve sprong

Laten we het t~dstip t-.O weer val1en b~ de sprong in de windsnel-

heid, dan is:

W-n(t-) •

Hierin is:
,,,- -vv .v

m1n n. d.. .1n

(8.17)

CJ- .1.-b
n

• "2"V max.

optimale hoeksnelheidswaarde
-De hoeksnelheid voldoet aan (8.17) tot aan het t~dstip t waarop de
sn

wordt bereikt,

In figuur
lT~

daarna is de hoeksnelheid konstant.

8.5 is het hoek8nelhe1dsverloop geschetst.

...---------------,- - - - - - - - -

..,,

...'
- - -- -~~----!

",
- -J~<-~------+.t,

I "'
I

<

I
I
I

----f --I
I

~I i
_____--'-;-;- ---:.1 ....L- ......

1
...

J \< "to

..It
17~~ _

I Ttl I
=- I-e!<:~ -=z=-- ~>'::J

: I
1--------------' -+- ~~iIf

iv,/t.
1.".2 IMltII. _ ,_
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Over het a1gemeen zu11en de t~den t: en t:E die nodig z~ voor het
p sn

bereiken van de hoeksne1heden / ,:E .1--
w resp. ,. ,,\w .1V*vv opt. maK•• "2"Y max. vv opt. min '2" min.

verschi11end z~.

In het geva1 dat vWt: < 1 , zodat het ver100p Tan v.J(tW) tussen de

optima1e hoeksne1heidswaarden in 1ineair mag worden veronderste1d, last

verge1jjking van de afge1eiden:r'

dW\ l 2 A :I:
:I: + T - i

:I: :I:
• V V v min.max. ca max.

dt:l: :1:..0

d 6.J-n I
2 ;: :I:

:I:
- T - i

:I: :I:en • v v v

dt:E t:l:.O
min. ca max. min.

zien dat:

t:l: > t~
s sn p

Het duurt dan 1anger om vanaf een

waarde ~ t te bereiken dan
op • im n.

hoge beginwaarde van ~:I: de 1agere

om cJ t te be reHcen vanat een
op -max.

1age hoeksne1heidswaarde. Op ande~ ~ze uitgedrukt: b~ hogere windsne1

heden is de t~dBkonstante van het Bysteem k1einer.

Onder bepaa1de omstandigheden kan het voorkomen dat het Bysteem na

een verandering van de windsne1heid de nieuwe optima1e hoeksne1heid niet

kan bereiken. De windsne1heid verandert dan a1 vd6rdat het systeem het

nieuwe optimum heett bereikt en daar tot rust kan komen. D1 t versclUjrlse1

treedt op indien:

i T- ~ MAX (t:l: t:l:)
~ - s' s

p n

Zoa1s reeds is opgemerkt is i.n hel;· gevar '4at: T:l:t : < 1

zou.~.t :

Het hierboven beschreven verBc~Be1 doet zich dan voor a1s:



Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

biz. S. II van

rapport nr. 77-2

Het ver100p van de hoekane1heid za1 dan in principe niet af~ken van het

ver100p dat wordt gegeven door (6.14):

","'(t"') • cJ'., -reo _cu:] .-v"'t"' (S.14)

Nu zijn echter de beginvoorwaarden anders:

en: IE• .1-v
"2" max.

(5.18)

Uit (5.14), (S.18) en (5.19) voigt:

($.20)

Het ver100p van de hoeksne1heid dat nu optreedt is geschetst in figuur

5.6 •

Voor het hier

is het niet nodig om

beschouwde kantee1vormige windsne1heidsver1oop

een derde situatie: ~T~ ~ tIE te onderscheiden.s
p

Uit (5.20) voIgt immers:

IE• .1-v
"2" max.

- - --.--------- - ~

Dit betekent dat het systeem de verandering van de hoeksne1heid die op- ~

treedt b~ afname van de windsne1heid a1t~d kan goedmaken b~ toename van de

windsne1heid.
IJ" ~
~ t-----------------,

_. .,..* - - - - ......, -----T--:-..------~I - --
~ T ~

\4----------.:~------I~

I-------- "'-- ..,.' ...L~

--- -

I- --,
I

I
~

I

I

-I - --
I
I

-,
I

I
+ -
I

- I - -
I

..._ _ _oA.J'- _

I
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Het ve~ogen dat door het systeem aan de wind wordt onttrokken als funktie

van de t~d en het gemiddeld aan de wind onttrokken vermogen kan nu worden

berekend. Daartoe bek~ken we ee~st het koppelverloop.

Het belastingskoppel heeft in de t~dsintervallenwaarin Be~hoeksnelheid

konstant - en optimaal - is de waarde die dit optimale stationaire

bed~f mogel~k maakt:

Dan is dus:
2

T- - ~ •ea "2"Vmax•
opt.,max.

2

T· - ~ •ea "2"Vmin •
opt. ,max.

In de t~dsintervallen gedurende welke de hoeksnelheid verandert

ligt het belastingskoppel op de grena van het definitiegebied. Afhankel~

van de struktuur van het systeem, d.w.z. of het mogel~k is om energie uit

de last te betrekken voor aandrijv1ng van de Molen of niet, moet het vol

gende onderseheid gemaakt worden.

1. Me t &.and~ving:

a. generatorbed~1g b~ afname
van (,J.

b. motorbed~f b~ toename

van G..J.

ti - +1

~- -1

....
rJ!l -T.oa ea

...
Tea

2. Zonder aand~ing:

T-
....

a. generatorbedri,1f b~ afname ot.- +1 - T• ca oa
vr.n fA:)

b. nullast b~ toename 0<..- 0 rJ!l
- 0

vanw~
ea

Het verloop van hoeksnelheid, koppel en vermogen dat in de bovenstaande

gev&11e~1 kan on tstaan is geachetat.i.n do figure:a en S.8.
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Het - gereduoeerde - gemidde1d door de windmolen afgegeven ver

mogen ( dit is onder verwaar10zing van de generatorverliezen dus het door

de last opgeDomen vermogen ) is nu te berekenen.
~Voor een kantee1vormig windsne1heidsver1oop za1 Poa afhangen van:

+ de amplitude 6v· van het windsnelheidsverloop

+ de periodeduur T· van het windsnelheidsver:ioP

+ het maximaa1 toe1aatbare generatorkoppel Toa
~Een berekening van het gemidde1d vermogen Pals funk tie van deoa

periodeduur T· is uitgevoerd voor het geva1:

v. . l}max. 2

• 1v • -min. 2

A.. 1
L.jV .. -2

....
Toa

• 1

B~ deze berekeningen is uitgegaan van de veronderste11ing dat steeds:

•• <v t s 1 ,

zodat de. ben~dering

kan worden toegepast.

Het resultaat van de berekeningen is gesohetst in grafiek 8.1. In deze

grafiek is echter in p1aats van pr- het vermogen ~ uitgezet; hetoa ca
vermogen is op deze ~ze betrokken op het maxima1e vermogen dat het

systeem b~ de gemiddelde windsnelheid aan de wind kan onttrekken.

Uit grafiek 5.1 bl~kt dat het in dit geva1 nade1ig is om de molen

t~del~k aan te d~ven als de hoeksne1heid moet toenemen. De t~dsduur

die nodig is voor de toename van de hoeksne1heid wordt weliswaar korter

door aand~v1ng van de molen, zodat de t~d waar1n het maximale vermogen

aan d8 wind kan worden onttrokken langer' kan z~, ~aar het bl~kt nu dat

in h~t be~ehouwde geva1 ( ~antee]vorm1g w1ndBne1he~.dsverloop) de winst die

daardoor ontstaat niet opweegt tegen het verlies dat optreedt door dat

gedurende een deel van de t~d b~ dalende hoeksnelheid de molen a1s

"ventilator" moet werken. Een dee1 van de tnvestering in kinetisohe ener

gie die b~ net aand~ven is gedaan wordt niet teruggewonnen.



Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

biz. S. 18. van

rapport nr. 77-2

S.3. Vermogensafgifte van een systeem met konstante hoeksne1heid.

p. en het b~ deea
p

het gemiddeldminimale windsnelheid afgegeven vermogen P:
an

' dan is

afgegeven vermogen:

Ter verge1~king is in grafiek 8.1. tevens het resultaat weerge

geven van de bereken1ng van de vermogensafgifte van een systeem waarvan

de hoeksne1he1d konstant is. Men kan b~voorbee1d denken aan een synehrone

generator die een net van konstante frekwentie voedt. Voor een systeem

met konstante hoeksnelheid:

w- -w·e
is het afgegeven vermogen:

~a· ~ • ~ CV~ • CV~ T"Tl -w:J
v

Z~ het b~ de maximale windsnelheid afgegeven vermogen

7" • t[P" + P" Jea ea ea
p

i~: (v::x•
2W·· )+ W· (v~ ··]= - v - vW ) •c max. e n.

2 2 2• • • •v + vDlin w· v +vm1n lV·- max. - max.
2 c 2 <;

Onder d.... aannamen:

• ,- .l
v -max. 2

• 1:.v -min. 2

is het gemiddeld vermogen:

p-
ea •

2
'. CJ·c

Het gemiddeld vermogen dat door dit systee~ aan het net wordt gel.verd

is maximeal VOOF:

CJ. _ .2
e 8

Het maximale gemiddeld vermogen is:

r-eamax.
. ~

64 • 0,39
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Grariek 8,1 laat z1en dat met een optimal1serende regeling 

waardoor ~ varieert - in het beschoude geval van een kanteelvormig wind

snelhe1dsverloop een winst van ca. 12% kan worden bereikt ten opzichte

van een systeem met konstante hoeksnelheid, d1t als beide systemen onder

gunstige omstandigheden funktioneren. Voor het geregelde systeem betekent

dit dat de frekwentie van de w1ndsnelheidsverandering vOldoende laag moet

zijn; voor het systeem met konstante hoeksnelheid moet de hoeksnelhe1ds

waarde goed zijn gekozen.

Voor grote windmolens - dus grote traaghe1d - kan bet z~vol zijn

om een konstante-hoeksnelhe1d-systeem te overwegen. Hierop Wijst het

verloop van grafiek 8.1 voor T-<: 1 • Eventueel is het mogel~ om met

behulp van een trapsgew~s variabele overbrengiDg - een versnellingsbak 

de hoeksnelheid van de molen een gunst1ge waarde te geven. ~aattt"'lt.J1

pG.1p&..~al~o••oh&k.11ag ••n verru1m1ng van de mogel~kheden b1eden.
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