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Dit afstudeerwerk behelst een studie aan een systeem waarmee

windenergie kan worden gebruikt voor de aandrijving van een

bronpomp (deepwellpump) via een elektrische transmisaie.

Veel bronpompen voor irrigatie en drinkwatervoorziening in ont

wikkelingslanden - hebben ean mechanische koppeling met de w1nd
turbine.

In situaties, zoals die Toorkomen op de Kaap Verdische Eilanden,

waar de gemiddelde windsnelheden op hooggelegen vlakten gunstiger

zijn dan in de dalen waar de bronnen zich bevinden, lijkt een

elektrische tranamissie tuasen windturbine en waterpomp voordelen

te bieden.

De optimale belastingkarakteristiek van een windturbine is een

3e machta functie van bet turbinetoerental. Met behulp van de

gelijkvormigheidsregels voor roterende strom1ngsmac~ines zijn

voor een in een dergelijk aysteea te gebruiken centrifUgaalpomp

belaatingkarakteristieken afgeleid. Deze vertonen dezelfde

3e machts runctie van het toerental. De elektrische transmissie

zal zich dua in het syateem moeten gedragen ala een (flexibele)
koppeling tusaen centrifugaalpomp en windturbine met een vaste

overbrengingsverhouding.

Bet systeem beataat, naast de windturbine, uit een industrieel

vervaardigde bronpomp met asynchrone pompmotor en een aynchrone

generator met permanente magneetbekrachtiging, welke bij gebrek

aan een Voor dit doel geachikte handelauitvoering, speciaal ~s

ontworpen.

Op grond van computerberekeningen aan de elektrische transmissie

met behulpvan mathematische modellen van generator, pompmotor

en elektrische verbinding, lijken de volgende conclusies gerecht
vaardigd:

-de PM-generator is een geachikte aandrijving voor de asynchrone

motor van een centrifugaalpomp over een groot toerengebied,
-de elektrische transmiasie ala geheel vormt in quasi-atationair
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bedrijt een schakel in de keten van windenergie tot waterdebiet,

die een goede aanpassing geett aan de optimale belastingkarakte

ristiek van een windturbine.

De PM-generator wordt in de voorgestelde vorm gebouwd bij de

Centrale Technische Dienst van de THE •

• Het onderzoek is verricht op instigatie van de SWD (~teering

Committee on Windenergy tor ~eveloping Countries).
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This paper describes the investigations on a system which is

sUitable in using windenergy for driving a deepwellpump (subaar

sible pump) by means of an electrical transmission.

Many wellpumps for irrigation and drinwatersupply in developing

countries - are still driven by windmills through direct mecha

nical coupling.

In t~pical situations, like on the Cape Verdian Islands, where the

mean windspeeds on relatively high mountainridges are more favo~

rable then in lower situated vallies where most of the wells are

situated, an electrical transmission between windturbine and deep

wellpump seems to otfer advantages.

The optimal loadcharacteristic of a windturbine forms a cubical

function of the turbine rotational speed. By means of the socalled

conformity rules for rotating flow machines, the loadcharacteristics

of a suitable centrifugal pump are being derived. They show the

same cubical function of the pump rotational speed. Hence the

electrical transmission must turn out to be a (flexible) coupling

with a fixed transmissionratio in the system between the deepwell

centrifugal pump and the windturbine.

The system consists,lapart from the windturhine, of an off the shelf

deepwellpump with a fixed asynchronous motor and a synchronous

permanent magnet generator which has been specially designed for

this purpose, because of the lack of any suitable industrial avai

lable machine of this kind.

Grounded on the results of computercalculations on the electrical

transmission with the aid of mathematical modelling of generator,

pumpmotor and electrical connection, the following conclusions
seem to be justified:

-the PM-generator forms a suitable drive for the asynchronous cen

trifugal pump motor in a great rotational speed range,
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-in quasi-stationary operation the electrical transmission as a

whole forms a link in the chain from w1ndenergy to waterflow

which is a good adjustment to the optimal loadcharacter1st1c

of a windturbine.

The PM-generator is being build in the proposed form at the Central

Workshops of our University.

• The investigations have been carried out at the instigation of

the SWD, the Steering Committee on W1ndenergy for Developing- --
Countries.
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Het afstudeeronderwerp is voortgekomen uit de snel toenemende

vraag naar elektriciteitsopwekkende windturbines in ontwikkelings

landen. De oliecrisis van 1973 heeft doen inzien dat we, in het

bizonder voor ontwikkelingslanden, naarstig moeten zoeken naar

mogelijkheden voor het benutten van blijvende energiebronnen ala

de zon en de wind voor de energiebehoefte in o.a. de landbouw

en hUishoudens.

De SWD, Steering Committee on Windenergy for Developing Countries,

verr1cht in vele ontw1kkelingslanden onderzoek naar het toepas

sen van windenergie, speciaal voor het oppompen VaD water voor

1rrigatie eD drinkwatervoorziening. In veel gevallen wordt daar

voor gebruik gemaakt van een windturbine die mech4nisch is ge

koppeld met sen zuigerpomp.

De resultaten v&n'landenprojecten van waterpompende systemen

waarbij de SWD betrokken is, duiden erop dat voor de diverse

toepassingen een groot scala van prototypen nodig is, afhanke

lijk van behoeften, materiaalbeschikbaarheid, geografische lig

ging e.d.

De Kaap Verdische E1landen bijvoorbeeld vormen een land waar de

SWD haar activiteiten ontplooit.

In de eerste plaats heeft het windregime ter plaatse aantrekke

lijke eigenschappen voor toepassing van windenergie. Zoals uit

fig.I.l blijkt, waaien het gehele jaar door op de Eilanden

Passaatwinden uit vrijwel constant dezelfde richting.

In fig.I.l is de verschuiving getekend van de West Afrikaanse

InterTropische Convergentie (ITC), d.i.de grens tussen Passaat

winden en ZUid-Atlantische Moesson, telkens voor de karakteris
tieke situatie gedurende 2 maanden van het jaar.

Figuur I.2 geeft een beeld van de windsnelheidsgemiddelden op ver

schillende plaatsenop de Kaap Verden voor de verschillende maan

den van het jaar. De jaarlijkse gemiddelde winds4elheid op bij

voorbeeld Praia Airport bedraagt ca. 6,6 mis, hetgeen verge

lijkbaar is met onze Nederlandse kuststreken.

De da1ing in v rond de maand augustus is verklaarbaar Uit het
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oprukken van de Zuid-Atlantiache Moesson naar het noorden, welke

de gebruikelijke Pasaaatwinden verstoort.

Sedert enige tijd zijn ook elektriciteitsopwekkende windenerg1e
systemen in het programma van de SWD opgenomen.

Voor het oppompen van water uit diepe bronnen (deepwells) worden

elektrisch aangedreven pompen ala serieua alternatiet beachouwd

voor direct aan de turbine gekoppelde pompen.

Er zijn namelijk situaties, zoals die voorkomen op b1jvoorbeeld

de Kaap Verdische Eilanden (KVE), waar de windsnelheden op hoog

gelegen vlakten (waar aeestal de dorpen zijn gebouwd) veel gun

stiger gemiddelde w.arden vertonen dan in de dalen w.ar de meeste

bronnen z1ch bev1nden. JUist in die gevallen lijkt een syateem

met een elektrische tranemissie tussen windturbine en waterpomp

goede perspectieven te bieden.

Een dergelijke transmissie zullen we kortweg de benaming "elek

tr1sche as" geven.

/"

/'
/

- -

achada

zoals die zich voordoet

--

ribeira

-

..........

b.

In tiguur I.3 is de situatie geschetst

op meerdere plaatsen op de KVE.
f:\.. mech.
'It: turbine

.r--""'JJ..==-w.

--

electr.opw.
turbine

Fig.I.3. a. Contiguratie met enkele mechanische windturbines.
b. Zeltde situatie, nu met electr.opwekkende turbine.
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Een onderzoek van de SWD ( lit.I.l) heeft aangetoond dat de gemid

delde windsnelheid in de dalen (ribeirals) vaak slechts ca. 7/10

deel bedraagt van die op de hooggelegen vlakten (achada1s).

Een in een da1 gesitueerde windturbine zal dan maar ca. 1/3 deel

van het vermogen kunnen leveren dat eenzelfde turbine produceert

die op een hoogvlakte is geplaatat.

In de dalen ligt tevena de grondwaterapiegel veel gunstiger dan

op de hoogvlakten ( zie ook fig.I.3).

Een aysteem met elektrische transmiasie zal de voordelen van

groter windvermogen op de hoogvlakten en gunatiger grondwater

spiegel in de d81en kunnen combineren en daardoor een hoger ren

dement hebben.

Ret grootste potentieel aan winbaar grondwater bevindt zich op de

eilanden Santiago, Fogo en Santo Antao, met respectievelijk ca.

80, 60 en 75 x 103 m3/dag. Ret watergebruik (gegevens 1980) be

loopt reap. ca. 50,5 en 35 x 103 m3/dag. Verschillende schattin

gen lopen nogal u1teen.

Nemen we ala voorbeeld het eiland Santiago. De totale capacite1t

Van geboorde bronnen (of bUisputten) bedraagt ca. 15.000 m3/dag.

Er z1jn 112 bronnen, waarvan 66 reeds uitgevoerd met pompen,

46 nog niet (in 1980). In tabelvorm (fig.I.4):

DYNAMIC LEVEL AND CAPACITY DISTRIBUTION or TUBE WELLS

or SANTIAGO (April 1980)
Rdyn(m)

80

70

60
3

50

3 2
40

3 3 2
30

2 4 2 2
20

I 13

10
6

222

1 II 4 4

332

2 3 543
o

5 10 20 30 40 50 75 100 200 300 400 500 700 3Q(m /day)

Fig.I.4. Indeling van het aantal geboorde bronnen op Santiago

naar opvoerhoogte en capaciteit.(bron: lit.I.l)
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Opval1end is de grote verscheidenheid aan capaciteiten en opvoer-,

hoogten, zodat een ontwerp voor een systeem voar een bepaa1de ca

paciteit en opvoerhoogte weinig zin heert.

Daarom wordt geprobeerd een ontwerp te maken dat met een bepaald
nominaa1 vermogen inzetbaar is voor verschi11ende combinaties van

4pvoe~hoogteD (B) en debiet (Q).
In rig. I.3.b. zijn tevens enige moge1ijkheden aangegeven voor

ops1ag en Uitgebreidere waterTerdee1systemen, zodat het ook niet

noodzake1ijk b1ijkt te zijn het geInsta11erde vermogen van eeD

windturbine te beperken tot hetgeen nodig is voor bijvoorbee1d
bev10eiing van een hectare 1andbouwgrond.

Ook beperken we ons bij het ontwerpen niet tot een vermogen dat

voart zou v10eien uit de gegevens Tan de voorgaande tabe1.

Er is daarom gekozen voor een e1ektrisch systeem waarbij het ge

transporteerde e1ektrische vermogen ca. 10 kW bedraagt.
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II.De elektrisehe as; systeemeomponenten •

De elektrische as bestaat in zijn eenvoudigste vorm uit een elek

trische generator die gekoppeld is met een windturbine enerzijds

en een asynchrone motor, gekoppeld aan een centrifugaalpomp an

derzijds.

In hoofstuk V wordt afgeleid dat binnen een bepaald gebruiks

gebied gesproken kan worden van de belastingkarakteristiek van

een eebtrifugaalpomp. Deze belastingkarakteristiek kan dan wor

den voorgesteld door een 3e-machts fUnetie van het pomptoerental.

Van de windturbine (hoofdstuk VII) wordt aangetoond dat diens

optimale belasting, bij doorlopen van een reeks van windsnelheids

waarden, eveneens een 3e-maehts functie is, nu van het turbine
toerental.

Uit fig. 11.1 blijkt dat deze toerentallen eehter in het algemeen

niet gelijk zijn en er dus behoefte is aan een aanpassing.

Fig.II.l. Belastingkarakteristieken van centrifugaalpomp en

wind turbine als functie van de respectieve toerentallen.

De elektrische transmissie (met eventueel een tandwieloverbrenging

naar de turbine) vormt als schakel in deze keten een (flexibele)

overbrenging met vaste overbrengingsverhouding en zal de genoemde

aanpassing verzorgen tussen de vermogenskarakteristieken Van
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windturbine en centritugaalpomp.

Een en ander is schematisch weergegeven in fig.II.2:

Pr Pm
~ ~ elektr ische

~i
t ransm iss ie

nr ng
Wr Wg

Fig.II.2. De elektrische transmissie tussen windmolen en cen

trifu,gaalpomp.

I.Keuze van de generator.

In een dergelijk systeem wordt veelal gebruik gemaakt van industri

eel vervaardigde centrifUgaal-bronpompen met vastgekoppelde aSYD

chrone kortsluitanker motor.

Voor verliesarme toerenregeling van een dergelijke draaistroom

kortsluitankermotor kan met voordeel gebruik gemaakt worden van

een synchrone generator voor de opwekking van de spanning van de

jUiste trekwentie in de elektrische transm1ssie.

De synchrone generator (z1e fig.II.3) zal b1j aandrijv1ng door de

t
a

Fig.II.3 De synchrone generator en asynchrone motor als elek

trische transmissie.-
windturbine met variabel toerental een variabele spanning in de

verbinding opwekken, waarbij ook de bijbehorende ~kweDtie aan de

klemmen van de generator varieert.
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Indien we bij machte zijn om de klemspanning van de generator en

de frkwentie gelijk op te laten gaan, d.w.z. de verhouding tUBsen

Us enOOs constant te houden, dan ontstaat in de asynchrone motor

bij benadering een constante magnetische flux.

Hierdoor verandert slechts het synchrone toerental van de asyn

chrone mobor ( zie fig. 11.4) en blijft de vora TaD de koppel-

100

o

Fig.II.4. De koppeltoerenkrommen van de pomp (Tas ) en van de

asynchrone motor bij constante verhouding Us/GUs.

toerenkromme van de motor nagenoeg behouden.

In figuur 11.4 zijn voor enige statorfrekwenties de bijbehorende

koppeltoerenkromme van de motor getekend. De motor kan dan bij

elk toerental benedeD ongeveer synchroon toerental het door de

pomp gevraagde ( volgens de veronderstelde 3e-machts kromme ver

lopende) koppel leveren.

Het genoemde effect kan worden teweeg gebracht door de generator

te voorzien van een vaste bekrachtiging. Wij maken daarvoor ge

bruik "an permanente magneten.:( PM-generator, zie fig. 11.5) omdat

we verwachten op die manier, bij een geschikte keuze van de mag

neten, een vrijwel konstante verhouding tussen opgewekte klem

spanning en frekwentie te behouden over een groot toerengebied.

Voor de poolradspanning van de generator ( zie verder hoofdstuk

III) is dit natuurlijk in ieder geval waar.
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Fig.II.5. De permanente magneet (PM-)generator in de elektrische

as.

Bij een jUiste keuze van de permanente magneten ( aard en volume)

als bekrachtigingsinrichting van de generator biedt deze machine

enke~e voordelen t.o.v. andere typen geDeratoren met normale be

krachtigingswikkelingen:

-er zijn geen sleepringen en borstels nodig, waardoor de machine

eenvoudiger te construeren~is,

-de machine is robuuster en vergt Minder onderhoud,

-er is geen elektronica nodig voor een veldregeling,

-er is geeD vermogensverlies t.g.v. de stromen in de veldwikke-

lin.en,

-de generator !tan hoge incidentele stromen:'doorstaan.

De mogelijkheid van veldregeling vervalt natuurlijk, maar het uit

gangspunt van het ontwerp is dan ook een zo eenvoudig mogelijke

opbouw van het gehele elektrische systeem.

2eDe centrifugaalbronpomp en zijn motor.

In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een centrifUgaalbronpomp

(submersible of deepwellpump) met een nominaal asvermogen van

Ca. 8,5 kW en een nominaal toerental van 2850 tpm.

De vastgekoppelde asynchrone motor van dit type pompen heeft t.g.v.

de bouwvorm een aantal eigenschappen en machineparameters die

nogal afwijken van normale machines van dezelfde vermogensgrootte.

Deze kortsluitankermachines, welke veer inbouw met water worden

gevuld, hebben relatief grote lengten en kleine diameters.
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In hoofdstuk VI zullen,aan de hand van metingen aan een werkelijke

machine, de motorparameters worden vastgesteld van sen machine

van dit type Tan het fabrikaat Plsuger.

De resUltaten daarvan worden verondersteld maatgevend . te zijn voor

dergelijke typen onderwatermotoren.

~De vermogensverhouding van generator en belasting.

Met nadrUk wordt erop gewezen dat in de volgende hoofdstukken

Slechta het quasi-stationaire gedrag van de elektrische transmiasie

wordt beschrewen.

Wanneer we het quasi-stationaire gedrag van een systee. bekijken,

spreekt het welhaast vanzelf dat we een optimale aanpassing zoe

ken tussen bron en belaating, d.w.z. dat we, afgezien van verlie

zen, uitgaan van gelijke nominale vermogens van generatorisch en

motorisch deel van het systeem.

Vooral in ons geval waarin de optimale belastingskromme van de

windturbine in quasi-stationair bedrijf zo goed mogelijk ~Eoet

worden benaderd, is deze vermogensverhouding van primair belang;

de windturbine moet immers zo goed mogelijk aangepast zijn aan

het nominale vermogen Van de generator.

Indien, om redenen van stabiliteit in het systeem, de belasting

van de generator, dus de motor en centrifugaalpomp, een kleiner

nominaal vermogen hebben gekregen dan de generator, zal dus de

windturbine nooit optimaal kunnen worden benut. Uit financieel

oogpunt is dit zeker niet aantrekkelijk.

Als we echter het dynamisch gedrag bekijken van het onderhavige

"autonome" systeem, lijkt een vermogensverhouding van 1:1 van

generator en belasting niet meer te voldoen.

In het windaanbod doen zich sterke fluctuaties voor; schakelende

elementen in het systeem, elektrische kortsluitingen en kort

stondige overbelasting van de pomp (vuil in de waaiers), kunnen

situaties doen ontstaan waarbij de generator het gevraagde ver

mogen niet meer ~n leveren en er instabiliteit ontstaat.

In het bizonder het dynamische gedrag bij in- en uitschakelen

van de terugslagklep in de persleiding van de pomp bij lage wind-
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snelheden en de gedragingen bij sterke windfluctuaties verdienen

wat betreft de gekozen vermogensverhouding zeker nader onderzoek.

Echter in .ons geval, waarin de combinatie van windturbine en

generator een groot traagheidsmoment bezit en omdat door de uit

zonderlijke bouwvorm Tan de onderwaterpompmotor eventuele in

schakel- en kortsluitstromen beperkt blijven, verwachten we dat

het dynamisch gedrag weinig problemen zal opleveren.

~Over het ontwerp van de generator.

In figuur 11.5 is het systeem weergegeven met PM-generator en

centrifugaalpompbelasting. In die figuur is een mechanische over

brenging getekend (tandwielkast met overbrengingsverhouding 1 )

tussen windturbine en generatoras.

Het liefst zouden we een dergelijke tandwielkast geheel vermijden.

De hoeksnelheid van windturbines is echter i.h.a. erg laag, ver

geleken met die van de meeste generatoraandrijvingen~(die6el

motoren, stoomturbines e.d.). Waterkrachtgeneratoren worden weI

vaak aangedreven door laagtoerige turbines.

Lage hoeksnelheden van generatoren worden echter in:het algemeen

vermeden. De redenen hiervan worden duidelijk uit de volgende

redenering.

In hootdstuk III wordt aangetoond dat het vermogen van een machine

( in dit geval de generator) kan worden geschreven als

p = c D2 1 w (11.1)

waarin c=een constante die afhangt van de induktie B en de stroom

dichtheid j in de machine en

D=de diameter, 1= de lengte en f.<.J =de hoeksnelheid van de rotor

Een lage hoeksnelheidW impliceert dus een laag afgegeven ver

mogen van een normale generator.

Daar wij gebonden zijn aan een nominale trekwentie van ,0 Hz,

dient er dua een tandwieloverbrenging te worden toegevoegd tussen

windturbine en generator om een normale laagpolige generator te
kunnen gebruiken.
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Nu geldt voor de frekwentie van de opgewekte spanning:

(II.2)

waarin p= het aantal poolparen en

n= aantal toeren per minuut.

We kunnen dus ook het aantal polen van de generator vergroten zo

dat en de frekwenbie en het lage toerental behouden blijven.

Deze machine moet dan speciaal worden ontworpen, bij gebrek aan

een geschikte industrieel vervaardigde machine.

Het machinevolume neemt nu natuurlijk weI toe ( formule 11.1), maar

we vermijden zo het gebruik van een tandwielkast.

Interessant is in dit verband het vooroorlogse onderzoek in Duits

land ( lit.II.l) naar dit type machine, dat de mogelijkheid aangeeft

Van zogenaamde "ring"-generatoren met een extreem grote verhouding

van D en 1. Ret machinegewicht hoeft nu in,tegenstelling tot wat de

afmetingen aangeven, Diet excessief groter te worden.

Enkele voor-en nadelen van A: speciaal te construeren laagtoerige

machines met grote verhouding D/l eD B: normale sneldraaiende

generator met grote overbrengingsverhouding van de tandwielkast

zijn in tabelvorm weergegeven:

A

veelpolige,laagtoerige
machine

efficiente vermogens_
benutting

speciaal te construeren

groter gewicht dan B

iets duurder dan B, bij
massaprodUktie niet .eer

lage wrijvingsverliezen
door laag toerental

massatraagheidsmoment gro
ter dan B

B

normale machine met grote
tandwielkast.

efficiente vermogens-
benutting

normaal verkrijgbaar

machine-gewicht normaal,
extra gewicht tandwielkast.

aanzienlijke kosten van tandwiel
kast

tandwielkast is zwakke schakel
in de keten

normale machine-wrijvingsverlies,
extra verliezen tandwielkast.
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De keuze is afhankelijk van o.a. het type windturbine, windregime,

vermogensgrootte, soort "belasting (50 Hz-, 400 Hz-, of gelijkstroom
systeem), gewenst traagheidsmoment enz. enz.

In ons geval,voor een nominaal bedrijf met een frekwentie van 50 Hz,

besluiten we tot een compromia door het gebruik van een tandwiel

kast met een kleine overbrengingsverhouding en een speciaa1 te ont

werpen generator met een poolpaartal van 6 ( 12 polen, p=6 ).

Het nominaal toerental van de generator bedraagt dan 500 tpm.
Ret nominaa1 toerental van een drieb1adige windturbine van het

beschouwde vermogen is ca. 150 tpm, zodat een eentrapa tandw1e1

overbrenging een overzetverhouding krijgt van ca. 3,5.

Tot slot een overzicht van enkele gerealiseerde (en voorgestelde)

projecten waarin PM-generatoren voorkomen met var1abe1 toe~ental

(het overzicht is zeker niet volledig):

Imperial College Vooratel NASA Clarke-
(Londen) Menzies NADe Chapman

MARK I MARK II Ruther- & 80 Ltd.
(met i) ford Mathur

nominaal Tar... 2,3 6 8 5 45 22mogen (ltW)

nominaal toe- 300 1500 120 120 18000 145rental (tpm)

frekwentie (Hz) 40 150 50 60 1800 50
aantal polen 16 12 48 64 12 40

rotor1engte
54 80 56 30 105(mm) •

rotordiameter 265 230 780 750 115(mm)

machine1engte 155 230 265 50 150(mm) •

machinediame- 410 330 930 870 150ter (mm)
gewicht (kg) 48 60 220 52 70 •
type magneten Z.A. fer- Z.A. Z.A. Z.A. •

(tan- riet (tan-
genti- genti-
eel) ,r eel)

(bronnen: lit.II.2, 11.3, en 11.4)
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III.Beschrijving van de synchrone generator met permanente magneten.

In dit hoofdstUk worden enige machineparameters afgeleid die ge

bruikt worden bij de prestatieberekeningen in het volgende hoofd

stuk.

Hiervoor worden eerst de dimensies bepaald van de machine en een

beschrijving gegeven van het theoretisch gedrag.

1.Bepaling van de optimale afmetingen.

Geheel los van de keuze van het toe te passen magneetmateriaal,

welke mede het volume van de rotor bepaalt ( zie par. III.2.a),

worden eerst de meest geschikte afmetingen van de machine be

paald volgens ontwerpregels die in de loop Van de jaren door een

groot aantal gerealiseerde machines hun geldigheid hebben bewe-

zen.

Deze gaan uit van gegeven waarden VaD het aantal polen, het no

minaal toerental en nominaal vermogen en leiden dan de meest gun

stige afmetingen voor het ontwerp af.

In par.II.3 is al ingegaan op machine-afmetingen en is een aan

tal voorbeelden gegeven van reeds gerealiseerde PM-machines.

Wij zullen hier de gewenste afmetingen nauwkeuriger bepalen.

Ala inleiding op de beschrijving van de genoemde optimalisatie

regela leiden we een formule af voor het verband tUBsen afme

tingen, toerental en vermogen voor de elementaire, unipolaire

machine van fig.III.l

/

____ B

A

Fig.III.l. De unipolaire machine in een homogeen radiaal

veld B en lineaire stroombelegging A.
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De geleidende cilindermantel met dikte &, lengte 1 en diameter D

draait in een homogeen radiaal veld B. In axiale richting loopt

een stroom met dichtheid j.

Voor de lineaire stroombelegging geldt dan A=jO (A/m).

De draaisnelheid van de cilinder is n (omw/min).

We berekenen de Lorentzkrachten op de cilindermantel en daaruit

vinden we voor het moment dat op de cilinder wordt uitgeoefend:

T = DABl~

en voor het vermogen:

Pn
-rI- 2=b(5ABD 1 n

(111.1)

(111.2)

Bij de overgang naar normale machines, waar de krachtwerking niet

over het gehele oppervlak plaatsvindt, voeren we een reductie

factor in. Na samenvatting ontstaat de bekende formule van Esson:

(111.3)

waarin de waarde van c, de benuttingscoefficient, voornamelijk

wordt bepaald door het produkt van toegelaten stroombelegging A en

luchtspleetinduktie B.

Daar de amplituden van de geinduceerde statorspanningen-en stro

men bij synchrone machines maatgevend zijn bij de dimensionering

van het magnetisch circuit, (lit. 111.1), wordt de electromagne

tische benutting van de machine bepaald door het inwendige schijn

bare vermogen Pi.

Een meer bruikbare en praktische aanpak is dus om bij de synchrone

machine te rekenen met het schijnbare vermogen aan de klemmen,Ps •

De definitie van P luidt:s

Pa =m Us Is (111.4)

Hierin is m het aantal fasen en Us en Is zijn de effectieve waar

den van de faseklemspanningen -stroom.

In plaats van (111.3) maken we dus nu gebruik van

Ps =Ca D2 1 n (111.5)
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(111.6)

Vogt (lit.III.l) geeft gebruikelijke waarden van Cs als functie

Van het vermogen per pool van de machine ( fig.III.2):

Fig.II1.2. Benuttingscoefficient van synchrone machines t
geextrapoleerd naar lagere vermogens •

. Het luchtspleetveld wordt beInvloed door de ankerreactie t welke

afhaDkelijk is van de arbeidsfactor van de machine. Deze cos~

belnvloedt dUB ook de benuttingscoifCicient van de machine.
De waarden van Cs in de figuur 111.2 gelden voor cos,zO,8.

Met enig voorbehoud wordt de figuur geextrapoleerd naar ons ver

mogen per pool van ca. 12,5 kVA / 12 polen _ 1 kVA / pool.

We vinden dan Cs ~ 2.

Voor eennauwkeuriger berekening van Cs zij verwezen naar Sequenz

(lit.III.2) of Vogt (lit.III.l)t waar rekening gehouden wordt met

o.a. het verloop van de induktie B naar de plaats in de lucht

spleet, de poolbreedte, de wikkelCactor en het verschil in uit

wendig en inwendig schijnbaar vermogen.

Voor de verdere berekening van de afmetingen is een definitie no

dig van het inwendig schijnbaar vermogen Pi :

Pi = m Eo Is

met Eo = de poolradspanning van de machine.

De ontwerpvergelijking (111.5) levert ons het produkt D2 1.

Het toerental n is reeds eerder vastgelegd.

We voeren nu de grootheid ~ in (relatieve lengte), om het produkt

D2. 1 te kunnen ontleden:
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, _! _ 2 p 1 (111.7)
1\ - "tp - Tr D

Daardoor kunnen we de lengte 1 uitdrukken in D, resp p.
Omdat Cs in de praktijk ook een functie b1ijkt ~e zijn van D, kun

nen we de re1atie Ps I n of Pi I D ook als funetie van D en p

voorste11en:

(III.8)

(III.9)

Vo1gena schuisky (lit.III.3) kan hieruit m.b.v. de gegevens van

een groot aantal gerea1iseerde ontwerpen de diameter D ala voIgt

worden geaehreven:
~3~

D = 1;. + k 2·\jr· ,
De waarden van de coeftieienten ~ en k2 en A worden vrij nauwkeurig

opgegeven. Kleine waarden van ~ betekenen re1atief korte machines

met goede koelmoge1ijkheden, een groot traagheidsmoment en lange

statorspoe1koppen.

Voor onze 12-po1ige machine met lichame1ijke polen zouden vo1gens

Schuisky de vo1gende waarden moeten gelden:

k1 =10 em, k2 = 4,7 em en Aopt =t p = 1,225.

Omdat voora1snog de verhoudin~ tussen Eo en Us onbekend is, zU11en

voor verschi11ende waarden van Pi de diameter en de rotor1engte be

rekend worden, waarna deze 1aatste wordt verge1eken met de 1engte

1 die is verkregen uit formu1e (111.5) na invu11en van de gevonden D.

Eol Us D (em) 1 (em) l(em) D21(m3 ) D21(m3 )
(111.9) (111.7) (111.5) (111.7) (111.5)

1

1,25

1,43
1,7

33,34

35,15

36,29

37,86

10,69

11,27

11,63

12,14

11,24

10,1

9,5
8,72

0,0119

0,0139

0,0153

0,0174

0,0125

0,0125

0,0125

0,0125

Vervo1gens is ter verge1ijking het produkt D21 in de tabe1 opge

nomen, enerzijds berekend uit (111.7), anderzijds vo1gens (111.5).

Ondanks de grove bepa1ing van Cs is het versehi1 tussen de 2 bere

keningsmethoden vrij klein. Aannemende dat deze berekeningsmethode

voor norma1e synehrone machines met bewikke1de rotor ook voor onze

PM-generator ge1dt, komen we tot de vo1gende benaderde optima1e af

metingen van de rotor: D =37 em, 1 = 11 em.
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Bij de beschrijving van het ontwerp wordt slechts oppervlakkig

1ngegaan op de mechanische constructie van stator en rotor, daar

de constructieve details grotendeels in handen waren van het Con

structiebureau Van de Centrale Technische Dienst van de THE en ten

tijde van dit verslag nog geen definit1eve constructietekeningen .

gereed waren.

a.Magneetmateriaalj karakteristieken en keuze.

In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de eigen

schappen Van verschillende typen permanent magneetmateriaal en de

invloed van de keuze daaru1t op de rotordimensies en de machine

eigenschappen.

Voor aIle isotrope magnetische materialen en voor anisotrope mate

rialen in de magnet1sche voorkeurricht1ng ge~dt de volgende re

latie:

!! ="uo·( !! + ~ )

waarin B is de magnetische induktie ( Wb/m2 of T ),

H is de magnetische veldsterkte ( Aim) en

M is de magnetisatie ( Aim ).

(III.lO.a)

Voor genoemde magnetische materialen welke tevens in magnetisch

opzicht lineair zijn, geldt ook:

~ =f'-!!
Met (III.lO.a) gecombineerd levert dit

M
~ =JJ 0 • ( 1 + Ii ).!!

De permeabiliteit van het materiaal~ is dus

P ="0 (1 + ~ )

(III.lO.b)

(III.ll)

(111.12)

Deze is gelijk aanfto van het vacuUm ala M =O.

De relat1eve permeabiliteit is per definitiejUr =fAlflo.
Voor deze lineaire magnetische materialen wordt de verhouding M I H

de magnetische aU6ceptibiliteit 1- m genoemd.

1m is een constante en geeft de mate aan waarin een materiaal ge

magnetiseerd wordt door een uitwendig veld met veldsterkte H.
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Ferromagnetische materia1en hebben een zeer hogejUr en vertonen

hysteresis_ Zij zijn niet 1ineair en de re1atie ! =Xm-! ge1dt

hier niet.

De re1atieve permeabi1iteit en susceptibi1iteit zijn hier een func

tie van het veld H : P r =frCH) en :;tm = XmCH), zodat voor deze

materialen wel ge1dt:

(III.13)

De athankelijkheid van~r van H kunnen we het beste tot uitdrukking

brengen in de zgn. BH-kromme of hysteresislus.

In figuur III.3 is een voorbeeld gegeven van die BH-kromme van een

wi1lekeurig hard magnetisch materiaal, (bijvoorbee1d ferriet ).

H( AIm)
;.

--

iB (T)

Bvl-----------~~--....p---

--

Fig.III.3. De hysteresis1us of BH-kromme van een hard magnetisch
! .

materiaa1, bijvoorbee1d Ferroxdure(Phi1ips).
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Beschouw nu een permanente magneet van hard magnetisch materiaa1

(dwz. met een grote waarde van Hc ) in de vorm van een ges10ten ring

(de magnetische as is tangentiee1 gericht), waarvan de hysteresis

kromme gegeven is in fig. III.3.

De B-,H- en M-1ijnen in de tekening van figuur III.4 worden ver

onderste1d concentrische cirke1s of de1en van cirke1s te zijn. .
Om het materiaa1 van genoemde ring te magnetiseren wordt om de ring

een torolda1e s~oe1 ge1egd, waardoor een ge1ijkstroom v10eit.

Na het uitschake1en van de stroom door de spoe1 za1 de ve1dsterkte

in het materiaa1 lim naar 0 gaan, maar de induktie am krijgt de
waarde Br , de remanente induktie.

Dus de b1ijvende magnetisatie M is nu b1ijkbaar de bron van het

B-ve1d.

Om het opges10ten veld te kunnen meten, wordt in de ring een 1ucht

sp1eet gemaakt ( zie fig.III.4 ) ter 1engte g •

M
8m

''-'-- Hm

Fig.III.4. Magnetische ring met toroidale spoe1 en 1uchtspleet

In de luchtspleet ontstaan een induktie Bg en een ve1dsterkte Hg•

Door de aanwezigheid van de 1uchtsp1eet wordt de re1uktantie voor

de magnetische f1ux~ vergroot waardoor deze en dus ook Em zu11en

afnemen t.o.v.de oorspronke1ijke waarde.

Uit de wet van Ampere, JF li.d! = i, waar in dit geval natuur1ijk

i = 0, vinden we:

Hg g + Hm 1m = 0 (1II.14)

Uit de f1uxcontinuiteit wordt gevonden ( met gebruikmaking Van

Bg =1'0 Hg ):
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Bm = Bg (111.15)

zodat uit (111.14) de vergelijk1ng ontstaat van een rechte lijn,

de zgn. belastinglijn:

1
Bm = - =:.fo Hill (111.16)

Het snijpunt van deze rechte met de BH-kromme bepaalt de waarden

van Bm en ~ in het materiaal, d.w.z. het werkpunt van de magneet~

Er is dus nu een veldsterkte Hill in de magneet die tegengesteld ge

richt is aan am ' zodat we kunnen zeggen dat de magneet die in de

1nchtspleet een magnetische flux opwekt, dientengevolge zelf onder

hevig is aan een demagnetiserend veld.

Bij het toepassen van permanente magneten in een configuratie is

men in het algemeen blijkbaar slechts geInteresseerd in dat deel

van de BH-kromme dat in het tweede kwadrant ligt (fig.III.3).

Beechon. nu de configuratie van fig. 111.5.

H·' B"I, I

PM
wee kijzer

Hg
Bg

Fig.III.5. Weekijzeren kern met permanente magneet en luchtspleet.

In de figuur is een stuk permanent magneet materiaal (PM) gete
kend met doorsnede Am en lengte 1m , een weekijzeren kern met on
eindig hoge ~r om de flux te geleiden en een luchtspleet met leng

te g en doorsnede Ag•

Toepassen van" de wet van Ampere ~ g.dl =i, wederom met i =0,

levert:

Hmlm + H~l~ + Hgg = 0 (111.17)

Uit de fluxcontinuiteit voIgt weer B~A~ = BgAg = BmAm , zodat

(111.18)
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De reluktantie R~ van het ijzer 1s 0 omdat~r oneidig hoog is.

Dan wordt (111.18):

Hmlm + BgAg ~~Ag = 0 (111.19)

waaruit wederom voor de vergelijking van de "luchtspleetlijn" volgt:

Bm = -1'0·'1· ~ .1Im (111.20)

Daze rechte lijn is in figuur 111.3 getekend.

Door vergroten of verkleinen Van de luchtspleetlengte verschuift

het punt ( ~ ' am ) over de demagnetisatiekromme.

Als we aannemen dat het eerste stuk van de demagnetisatiekromme in

het tweede kwadrant (dus vanaf punt B op de y-as) een rechte lij~r
is met een relatie permeabi11teitfAr (die voor de zgn. keramische

materialen niet veel van 1 verschilt), is het mogelijk om hiervoor

een verge11jking op te stellen:

Bm =POf'rd"'H.m + Br

metJlrd = de differentiele relatieve permeabiliteit.

Met Br = -po~rd Ho wordt dit:

Bm =/Lof-rd (Hm- Ho )

(111.21)

(111.22)

We noemen de denkbeeldige waarde Ho de intrinsieke veldsterkte.

(111.22) Stelt de.vergelijking voor Van de zgn. recoilline of

teruglooplijn; de bijbehorende~d wordt ook wel de recoilpermea

biliteit ftrec genoemd.

Ind~en B en H worden uitgebreid tot een voorstelling met magnetische

flux ¢ , resp. magnetische spanningsbron F, vinden we een elek

trisch analogon in de spanningsbron E, die een elektrische stroom I

levert via de inwendige weerstand Ri aan een u1twend1gs_weerstand Ru•

De stroom I wordt groter naarmate R daalt en bereikt bij R = 0u u
een maximum waarde waarvan de grootte afhangt van de inwendige
weerstand Ri •

De magneten bezitten een relatieve permeabiliteitJ"r die niet veel

groter is dan dejWr = 1 van het vacuum. Zij vormen daardoor een

reluktantie in het systeem welke 1n de orde is van die van de lucht-
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spleet. Omdat deJ'r van het ijzer oneindig groot is verondersteld,

wordt de reluktantie van het ijzer verwaarloosd en bepalen alleen

de reluktanties van de luchtspleet en de magneten de he1ling van

de belastinglijn en daarmee het werkpunt van de magneten in onze

machine.

Voor de meeste van de bruikbare typen "harde" magneten bedraagt de

flrec~ 1,05 Ii 1,1.

In normale synchrone machines ondervindt de flux van de magnetisch

geleidende ijzeren rotor alleen de reluktantie van de luchtspleet.

Het magnetisch veld verandert, vanuit de rotor gezien, niet gedu

rende een omwente1ing als we de statorvertanding bUiten beschouwing

laten. Het nullastwerkpunt van de magneten wordt dan bepaald door

het snijpunt van de luchtspleetlijD en de recoilline: het punt N

in figuur III.6.

Br
8'r

S(T)j

-H(kA/m)

Ho H~ He
Fig.III.6. Het werkpunt der magneten in nullast (N) en onder

belasting ( 1 en2 ) op_verscbiJlende recoilline~_

Door de belasting Van de generator ontstaan statorstromen die een

tegenwerkend veld opwekken; de magneten ondervinden een tegenflux

en het bedrijfspunt op de BH-kromme zal verschuiven in .de rich

ting van lagere B en grotere H.

Zolang het punt, waar de BH-kromme begint af te buigen naar bene

den, in de buurt van het punt 1, niet bereikt wordt, zal na weg-
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vallen van die belasting het uitgangapunt N weer bereikt worden,

aangezien daar de teruglooplijn was voorgesteld door een rechte

lijn. Ala het bedrijfspunt echter beneden punt 1 komt, bijvoorbeeld

door een elektrische kortsluiting, in punt 2, dan verloopt de te

rugweg via een onderlus van de BH-kromme naar punt I' met de re

coilpermeabiliteit die gold voor het punt Br ( H =0 ).

Zander verdere maatregelen zijn de magneten nu blijvend gedeelte-'

lijk gedemagnetiseerd.

Men noemt dit gestabiliseerd indien later, in geen enkele bedrijfs

toestand, het punt 2 nog gepasseerd wordt.

Permanente magneten kunnen we onderverdelen in 3 soorten:

metaallegeringen, zeldzame aarde-magneten en ferrieten.

Dit is schematisch weergegeven in figuur III.?

IPM-materialen

~Metaallegeringen (anisotroop)

Alnico, Ticonal, Alcomax, Magloy (Preformations Ltd) etc.

~Zeldzame aarde-magneten (keramisch)

~gesinterd:

RES (Philips), Hicorex (Hitachi), REC (TDK),

Supermagloy S (Pref.Ltd), Recoma 20 (BBC)

~plastic bonded:

REM (Philips), Supermagloy B (Pref. Ltd),

Recoma 10 (BBC), HERA, etc.

~Ferrieten (keramisch)

Hgesinterd:

isotroop'

anisotroop: Barium; FXD 300 (Philips)

Feroba (Pref.Ltd),etc.

Strontium: FXD 330, FXD 425 (Philips) etc.

--1Plastic bonded:

isotroop of anisotroop (SP 130, Philips) etc.
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Het verloop van de demagnetisatiekromme geeft het beste de eigen

schappen weer van de verschillende typen materialen.

In figuur III.8 is de BH-kromme in het tweede kwadrant getekend

van enige van de voornoemde materialen.

Fig. III.9 geett voor enkele Van deze materialen het verloop van

het zgn. BH-produkt als fUnctie van de induktie B. De waarde van het

BH-produkt is een maat voor de hoeveelheid energie die is opge

slagen in het externe veld rond een magneet per eenheid volume van

die magneet.

De maximum BH-waarde geeft het punt aan van maximale benutting van

het magneetvolume in een bepaalde contiguratie en is dus een van de

beoorde~ingscriteria voor verschillende materialen t.a.v. de rUimte

die benodigd is voor de magneten.

We bespreken nog kort de eigenschappen van de verschillende typen

magneten en de gevolgtrekkingen daaruit t.a.v. de keuze.

Metallische magneten bestaan uit een legering van metalen, zoals

ijzer, nikkel, cobalt, aluminium e.d. met toevoeging van koper of

titaan, zoals de Van oUdsher bekende Ticonal- en Alnicomagneten.

De remanen~e induktie B van deze magneten is zeer hoog ( tot ca.
r

1,4 T), echter de coercitieve veldsterkte Hc is slechts gering (

tot ca. 150 kA/m).

Ret verloop van de BH-kromme in het tweede kwadrant is verder zo

danig dat gemakkelijk blijvende demagnetisatie optreedt, bijvoor

beeld bij in-of uitbouw van de rotor met gemonteerde magneten in de

machine en onder zware belastingcondities ( kortsluiting Van de ge

nerator).

Sinds een 10-tal jaren zijn er echter keramische magneten op de

markt die bestaan uit een mengsel van Cobalt met zeldzame aarde

metalen als Samarium en Lanthanium. Zij bezitten zowel een hoge B
r

als een hoge Hc en de demagnetisatiekromme is in het tweede kwa-

drant tot dicht bij het snijpunt met de H-as recht.

Deze magneten zijn zowel gesinterd als "plastic bonded" verkrijg

baar. Zij bezitten een zeer hoge BHmax -waarde, waardoor het be

nodigde magneetvolume klein kan zijn.

Zij zijn 9cbter nog zeer duur, zodat toepassing nog voorbehouden
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is tot die gevallen waar de prijs Minder belangrijk is dan gering

gewicht en volume (m.n. in de horloge-industrie en de rUimtevaart).

In gesinterde vorm zijn deze magneten zeer bros en moeilijk be

werkbaar. "Plastic bonded" uitvoeringen zijn veel beter bewerkbaar,

maar de prestaties zijn veel geringer en zij zijn praktisch even

duur als de gesinterde. Daarbij is de maximale bedrijfstempera

tuur beperkt tot ca. 70 a 100 °C.

De meest gebruikelijke soort magneten vormt de groep ferromagne

tische oxiden (ferrieten), waarvan het keramische materiaal

Ferroxdure (FXD, Philips handelsnaam) zeer bekend is (zie lit 111.5).

De chemische formule is bij benadering (M)Fe120l9 ' waarin M is

Barium, Strontium e.d.

De bereikbare waarden van B en B zijn resp. ongeveer 450 mT enr c
300 itA/me

Door deze lage waarde van B moeten grote oppervlakken worden toe-r
gepast om voldoende luchtspleetflux te halen.

Deze ferrieten zijn er ook weer in isotrope en anisotrope vorm,

gesinterd of plastic bonded, waarvan de gesinterde anisotrope vorm

de beste eigenschappen gee ft.

Ook hier geldt weer dat de gesinterde uitvoeringen bros en moei

lijk bewerkbaar zijn; plastic bonded uitvoeringen zijn in alle mo

gelijke vormen te maken, zijn beter bewerkbaar, maar ook weer min

der in prestaties.

Demagnetisatie van de magneten in de rotor kan behalve als gevolg

van overmatige belasting ( fig.III.6) ook optreden door tempera

tuursinvloeden op de magneten.

Daartoe beschouwen we de (negatieve) temperatuurscoefficient van de

remanente induktie B van de magneten. Deze bedraagt voor de ver-r
schillende typen magneten:

metallische magneten (Ticonal e.d.) ca. -0,02 % /K
zeldzame aarde magneten: ca. -0,05 % IK
ferrieten: ca. -0,2 % IK.

De ~errieten zijn hier duidelijk in het nadeel t.o.v. de andere

typen. De uiteindelijke keuze voor ferrieten maakt het nodig om

nader in te gaan op de temperatuursafhankelijkheid van deze kera-
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mische magneten.

In fig. 111.10 is het verloop getekend van de BH-kromme van FXD 425
voor verschillende temperaturen boven en beneden kamertemperatuur.

B( mT)r 500

- H{ kA/m).....--

"".,
" ,, ,,

200
He

100

200

100

F1g.III~lO. Verschuiving van het verloop van de demagnetisatie-
kromme onder invl'.l~_9- !.~l!_ de_t~~peratuur...

De remanente 1nduktre--i3r -zal afnemen als de temperatuur op1oopt.

Zolang deze echter onder de Curie-temperatuur Tc blijft, zal de

afname van Br reversibel verlopen. Voor FXD 425 geldt een Curie

temperatuur van 450 °C.

De coercitieve veldsterkte Hc neemt weliswaar toe met de tempera

tuur, echter de intrinsieke veldaterkte Bo ' verantwoordelijk voor

de opgewekte m.m.k., neemt even snel af met de temperatuur ala Br •

Verhoging van de temperatuur in de machine zal dua leiden tot een

verlaging van het uitgangsvermogen van de PM-generator.

Verlaging van de temperatuur kan echter ook leiden tot blijvende

demagnetisatie van de magneten wegena de optredende verlaging van

Hc met ca. 0,95 kA/m/K. Het knikpunt in de BH-kromme achuift naar

boven en kan op den duur de belaatinglijn bereiken( als deze niet

verandert), met ala gevolg een bedrijfspunt op een onderlus.
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Bij de keuze van het type magneten voor het ontwerp van de genera

tor spelen nog de volgende overwegingen een belangrijke role

Veelpolige, sneldraaiende machines, welke met hogere frekwenties

dan 50 Hz werken ( bijv. 400 Hz in vliegtuigen, nog hogere frekwen

ties bij toepassing van vermogenselektronica) hebben een zeer be

perkte rotordiameter en dus weinig ruimte om de magneten in onder

te brengen. Het toepassen van magneten met een hoog BH-produkt is

hier dan nooizakelijk.

De eigenschappen van deze configuratie zijn:

-Door de hoge intrinsieke veldsterkte Ho is slechts een kleine mag

neetlengte nodig om voldoende m.m.k. te produceren ( fig.III.ll.a)

-Door de hoge omtreksnelheid is slechts relatief weinig gekoppelde

flux nodig ( hoge d~/dt ) en dus een klein aantal statorwikkelin

~. Rierdoor ontstaat niet het gevaar dat de synchrone reactantie

van de machine in de richting van de d-as (waar de statorreactie

deel van uitmaakt)(zie par.III.3.b) te groot zou worden ten gevol

ge van de kleine magneetlengte ( i.e. kleine reluktan~ie voor de

statorreactieflux in de d-richting).

Om een hogere induktie ea meer magneetflux in de luchtspleet te

creeren kunnen de magneten tangentieel worden opgesteld, dwz. de

magneetassen staan loodrecht op de straal van de rotor. Dit is af

gebeeld in fig. III.ll.b. (zie verder par.III.2.b).

ROTOR YOKE

a.

I-...L.-l~- POLE PI.ECE

b.

Fig.IlI.ll.a. Radiale opstelling van zelzame aarde-magneten in
sneldraaiende veelpolige machines.

b. Tangentiele opstelling met ZA-magneten in dezelfde
machine.
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Deze tangentiele en de gebruikelijke radiale opstelling der mag

neten hebben beide hun eigen specifieke eigenschappen.

Peterson (lit.III.6) en Richter (lit.III.?) hebben beiden op dit

gebied onderzoek verricht ( beiden voor de luchtvaartindustrie),

waarna beiden bij hun eigen concept blijven.

Bij veelpolige, langzaamdraaiende machines echter ( als bij toe

passingen in waterkracht en windenergie), met een statorfrekwentie

van slechts 50 Hz, is een groter aantal statorwindingen nodig voor

de benodigde d fp /dt. Hierdoor ontstaat meer reactieflux, waardoor

de magneetlengte groter moet zijn.

Omdat ook meer ruimte aanwezig is in de rotor (zie par. II.4), kan

nu gebruik gemaakt worden van magneten met lagere coercitieve

veldsterkte ( of eigenlijk lagere Ho ).

Vroegere PM-machines maakten hier gebruik van; zij waren uitgerust

met metallische magneten. Zij vertoonden veel overeenkomst met ge

wone machines met bewikkelde rotor en lichaaelijke polen ( zie fig.

III.12ea) •

Fig.III.12.Toepassing van 3 verschillende

zelfde langzaamdraaiende veelpolige

kens dezelfde rotordiameter.

Bet oppervlak van de doorsnede door de magneet in de magnetisatie

richting kon beperkt blijven door de hoge remanente induktie Bre
Door de noodzaak van speciale maatregelen, om ondanks de gemak

kelijke demagnetisatie in alle bedrijfsomstandigheden voldoende

magnetisatie te behouden ( stabilisatie), zijn deze echter niet aan

trekkelijk in het gebruik.

In fig.III.12.b is de toepassing geschetst van zeldzame aarde-mag

neten voor dezelfde rotordiameter, waardoor echter de rotorinhoud

slecht wordt benut. Door de hoge Hc is de magneetlengte zeer klein,
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waardoor weer een ongewenst grote synchrone reactantie Xd ontstaat.

Fig.III.12.c laat daarentegen de configuratie zien van tangentieel

opgestelde magneten van ferrietmateriaal. Hier worden een hoge B

en boge in de luchtspleet bereikt en door de grotere magneetleng

te (om voldoende m.m.k. te aaken) ontstaat een voldoende kleine

synchrone reactantie. Tevens is de kostprijs laag.

Door de eerder gestelde eis van het lage toerental, is de beschik~

bare rUimte voor de magneten in onze rotor zodanig groot, dat dus

voor elke soort magneten voldoende plaats is.

De kostprijs in relatie tot het doel ,-van het ontwerp speelt verder

nog een role

Deze overweging tendeert naar het gebruik van goedkope magneten.

Bij toepassing van zeldzame aarde magneten en overigens standaard

materiaal ( normaal statorbl~ e.d.) bepaalt de prijs Van de mag

neten ( !5000,- a jlo.OOO,-) voor het overgrote deel de totale kost

prijs van het prototype. Dit kan voor het doel van het ontwerp, t.w.

toepassing in goedkope windenergie-installaties, niet meer con

curreren met gewone machines met bewikkelde rotor.

Door het ongeveer 7 maal lagere maximale BH-produkt van ferrieten

(zie fig.III.9) is bij toepassen van ferrieten meer materiaal nodig,

doch de prijs van de magneten voor dit ontwerp bedraagt bij pro

duktie van de machine ( na het prototype-stadium) slechts ca.!250,-

b.De constructie.

Daar in ons ontwerp de rotorafmetingen grotendeels bepalend zijn,

kan in dit hoofdstuk de rotorconstructie vrij nauwkeurig bepaald

worden.

In par.III.l zijn de diameter en de lengte van de rotor vastgelegd:

D = 370 mm en 1 =110 Mm.

In verband met de beschikbaarheid van statorblik van geschikte af

metingen is, na overleg met de fabrikant (ASEA, Zweden), in een

vroeg stadium echter gekozen voor de volgende afmetingen:

D • 400 DUn en 1 = 100 mm. Het volume is hierdoor met slechts ca.

5% toegenomen.

De rotorlengte (is tevens de statorlengte) is hiermee vastgelegd en

bij berekeningen steeds constant gehouden.
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Na de globale vaststelling van de rotordiameter D en de exacte

lengte lr en de keuze van het magneetmateriaal ( Philips Ferrox

dure FXD }, kan de rotor verder worden ontworpen.

Het vooraanzicht van de rotor in fig.III.13 laat zien dat de mag

neten tangentieel zijn opgesteld, telkens twee gelijkpolige mag

neetoppervlakken naar elkaar toe gericht.

De pooltlux in de luchtspleet wordt nu opgewekt door samenwerkende

magneetoppervlakken ( fluxconcentratie); het magneetoppervlak wordt

a.h.w. vergroot, waardoor de bereikbare indUktie in de luchtspleet

groter is dan aan een magneetoppervlak.

Op een lichaam van magnetisc3 niet geleidend materiaal ( bijvoor

beeld niet-magnetisch staal ot aluminium) worden een l2-tal week

ijzeren poolsectoren ( staal 37 bijvoorbeeld) bevestigd, waartus

sen de magneten met 2-componenten epoxy-lijm worden aangebracht.

Een extra opsluiting van de magneten wordt verkregen door telkens

aan de bovenzijde van een magneet een aluminiumstrip van ca. 5 mm

dikte aan beide zijden van de rotor te verbinden met een aluminium

ring (zie fig.III.13).

Deze aluminium strips en ringen vormen tevens een soort primitie

ve dempkooi voor de rotor.

Aan beide zijden van de rotor wordt een eenvoudige centrifugaal

ventilator bevestigd voor de koeling van de statorwikkelingen en

de magneten.

In fig.III.13 zijn nog niet alle afmetingen aangegeven, omdat ten

tijde van de berekeningen aan het voorontwerp ( hoofdstuk IV ) nog

geen exacte diameter van het statorblik bekend was en de keuze van

het type Ferroxdure nog niet vaststond.

2.De stator.

Voor de stator geldt, zoals gezegd, slechts een benadering van de

vorm en afmetingen; aantal en vorm van de gleuven en de diameter

kunnen nog veranderen.

Toch gaan we nu uit van conventioneel statorblik, dat gebruikt

wordt voor 3-fasige meerpolige grote machines.

Het statorblikpakket van normaal t1transtormatorblik" ( ls =100 mm)
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Fig.III.13. Globale constructie van de rotor van de PM-generator.



....
Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der Elektrotechniek
Vakgroep Elektromechanica en Vermogenselektronica

biz. 44
rapport nr. EM 83-25

wordt gestapeld binnen een metalen band van 100 mm breedte, om een

cylinder die de exacte binnendiame~er van het statorbl1k bezit.

Op die manier wordt een zo klein mogelijke tolerantie van de lucht

spleetlengte verkregen.

Twee speciaal geconstrueerde lagerschilden drukken door middel van

bou~en het blikpakket aan.

De gleuven in het blik zijn ook conventioneel van vorm; het totaal

aantal gleuven Q bedraagt voorlopig 36, waardoor per pool en per

tase 1 gleut beschikbaar is ( q =1 ) ( zie fig.III.14).

Q is uiteindelijk uitgebreid naar 72 ( zie par.IV.3), waardoor q =2

wordt. In de figuur zijn de magneten getekend met nog 3 mogelijke

afmetingen.

",
//\~
&

Fig.III.14. Een rotorpoolpaar met tangentieel opgestelde ma~neten

en de configuratie van de statorgleuven.
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Indien zowel de statorgleuven ala de rotorpoolscheidingen zuiver

axiaal zouden verlopen, ontstaan er voorkeurspositiea van de rotor

t.o.v. de stator, waardoor het aanloopkoppel van de generator hoger

is dan noodzakelijk.

De windturbine die deze generator aandrijft zal dan onnodige moei

lijkheden onderv1nden in het aanlopen.

B1j nominaal bedrijf kunnen tevena trilkoppels in de machine en

in andere delen van het systeem ontstaan, waardoor de levensduur

beperkt wordt.

De oplossing vormt het schuinzetten van ofwel de magneten in de ro

tor ofwel de statorgleuven t.o.v. de as van de machine.

Daar de stator nog geheel opgebouwd moet worden, is het in dit geval

voordeliger (construct1ef gezieh eenvoudiger) de statorgleuven

schuin te zetten t.o.v. de magneten in de rotor.

Om de genoemde voorkeursposities van de rotor geheel te voorkomen

zou de schu1nstand van de statorgleuven precies een tandsteek In

moeten bedragen, ongeacht de magneetlengte 1m • In geval van q =1

( 3 gleuven per pool per fase) betekent dit een sch*instand ter

breedte van 1/3 van de poolsteek.

Een tweede gevolg van de schuinstelling, geheel los van koppelaver

wegingen, doet zich voor t.a.v. de fasespanning van de machine.

Ten gevolge van de uniform over de pool verdeelde indUktie B zou

de fasespanning van de diameterwikkelingen zonder scheefstelling

blokvormig moeten zijn ( voortkomend uit een trapeziumvormige flux).

Door de scheefstand wordt deze echter meer sinusvormig, omdat de

fluxverandering door de diameterspoelen tijdens het voorbijgaan van

de rotor veel minder plotseling verloopt.

In figuur 111.15 is de vorm geschetst van de gekoppeld flux van

een diameterspoel ter breedte van r p' als functie van de rotor

positie p Cl(.. De magneetlengte bedraagt hier 1/3 van l:p en de

scheefstand s is eveneens 1/3 deel van ~p.

In de figuur is verder het verloop aangegeven van de gekoppelde

flux zonder scheefstand van de gleuven.

Een sinusfunctie met dezelfde periode is niet opgenomen in de fi

guur omdat de verschillen niet waarneembaar zijn.
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Fig.III.l5. Schu1nstelling van de statorgleuven t.o.v. de magneten
en de gevolgen t.a.v. de gekoppelde flux.

In·aen later stadium zullan we nog zien welke gevolgan de schuin

stelling heatt t.a.v. lostrekkoppel en spanningsvorm bij q = 2 (in

ons geval passen we dan verschovan diameterspoelen toe).

De luchtapleet die wordt toegepast in ons ontwerp van de generator

is nog afhankelijk van de resultaten van de berakeningen aan het

model in hoofdstuk IV, waar zal worden gekeken naar de invloed van

de reactieflux Van de statorstromen bij variaDele luchtspleet
lengte.

In het algemeen kan wel gezegd worden dat bij PM-generatoren, met

magneten in de rotor, de luchtspleat kleiner mag zijn dan bij nor

male bewikkelde rotoren omdat de statorreactie hier t.g.v. de extra

reluktantie van de magneetblokken kleiner zal zijn.

Hat voordeel van de kleinere luchtspleet is, dat een gegeven mag

neet een grotere poolradspanning kan opwekken, ofwel dat voor een

gegevenpoolradspanning minder magneetvolume vereist is.
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3.'lheorie.

a.Het magnetische circuit.

Voor het opwekken van een spanning in de statorspoelen is een lucht

spleetflux noodzakelijk welke door de magneten in de rotor geleverd

kan worden.

In principe wordt deze luchtsPleetflUX~gopgewekt door twee samen

werkende magneten die ieder een deelflux ~ g' (= t ¢g) voor hun re

kening nemen.

In figuur III.16 zijn een poolpaar getekend van de rotor en twee

sectoren van het statorfjzer met daar1n een aantal statorgleuven.

Fig.III-16. De magneetflux, de lekflux en de luchtspleetfluxen
t.g.v. de magneten.

De aangegeven- fluxlijnen verlaten de magneet in een noordpool,

steken de luchtspleet over en keren via een zUidpool weer terug,

telkens het halve pooloppervlak benuttend.

Zij ondervinden daarbij op hun weg een aantal reluktanties, t.w.

binnen de magneet zelf, twee maal in de luchtspleet en verder in

het stator-en rotorijzer. Wij veronderstellen de permeabiliteitJUr

van het ijzer voorlopig zeer hoog, zodat de reluktanties van sta

tor- en rotorijzer verwaarloosd kunnen worden.

Door het bestaan van deze luchtspleet- en magneetreluktanties
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zullen de fluxlijnen die de magneet verlaten, niet aIle bijdaagen

tot de luchtspleet!lux; een deel van de magneetfluxPm zal zijn

weg zoeken door andere delen van de rotor.

..... .....
..... .....

Fig.III.17. Verachillende lek!luxwegen in de rotor.

In !1guur 111.17 zijn verschillende lek!luxwegen getekend, voor

namelijk aan de zijkanten en aan de aszijde van de magneten, waar

ze ofwel door lucht ( aan de zijkanten) of door n1et-magnetisch

geleidend materiaal( aan de aszijde) worden omringd.

Lekflux in de luchtspleet ( magneetflux die in de luchtapleet

uit de rotor treedt, maar geen statorwindingen omvat) wordt bui

ten beachouwing gelaten.

De lekflux'l wordt later berekend met behulp van een formule voor

de permeantie PI van de lekwegen. Ala er inde stator verzadiging

optreedt wordt de magnetische geleidbaarheid van het statorijzer

kleiner en moeten we ook daar met reluktantie in de fluxwegen

rekening houden.
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Als we nu voorlopig de statorreaetieflux buiten beschouwing laten,

kunnen we naar analogie met elektrische stromen de magneetflux m

beschouwen als het gevolg van een magnetisehe spanning (m.m.k) Fm op

een uitwendige reluktantie R.
Analoog aan de wet van Ohm voor elektrische stromen geldt hier de

wet van Hopkinson voor een magnetische flux:

(III.23)

Aangezien de magnetische veldsterkte in de magneet, H , negatiefm
is, terwijl we F positmef willen definieren en omdat de mmk hetm
produkt is van de homogeen in de magneet verdeeld veronderstelde Hm
en de magneetlengte 1m, definieren we:

F = -H 1m m m (III.24)

De demagnetisatielijn of teruglooplijn werd eerder gedefinieerd ala:

B = B + 11 U. Hm r ror-r m

welke met B = -u ~ .R kon worden geschreven ala:r 101 r Q

B ="- IA. (H - H)m r-o, r m 0

(II1.21 )

(I1I.22)

(III.27)

Aannemende dat de induktie B homogeen verdeeld is over het opper
m

vlak ~ van de magneet, kunnen we schrijven:

9S m = BmAm (1II.25)

Combineren van (III.22),(III.24), (III,25) en Fo= -Holm levert:

Fm = Fo - Rm¢m (III.26)

waarin
_ 1

m
Rm - }lorrAm

de reluktantie van de magneet zelf voorstelt.

Formule (III.26) laat zien dat we een magneet kunnen voorstellen

door een magnetisehe spanningabron F met een inwendige weerstando
Rm, weer naar analogie met de elektrische tegenhanger; Fo is de

"open mmk" (met fie tie f werkpun t H = H , B =° ), ¢ is de "kort-- mom 0

sluitflux" (met werkpunt H =0, B =Br ), zie figuur III.19.m m
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+

R'9 -Hm---
)t-----1Bm

Ho Hm
Fig.III.l8. Vervangingsschema voor een magneet met twee maal de lucht

spleetreluktant1e van het halve pooloppervlak.
ng.III.19. Bijbehorende demagnet1satiekromme en belastinglijn.

In figuur III.l8 is het vervangingsschema getekend voor het cir

cuit bestaande uit een magneet met magneetflux ~m' de luchtspleet

flux ~gt met twee maal de luchtspleetreluktantie van het halve

poo10ppervlak Rg ' en de totale 1ekflux in de rotor¢l van een mag
neet met lekreluktantie R1 •

In de l~teratuur wordt veel gebruik gemaakt van een magnetisch

vervangingsschema met een magnetische stroombron ( fluxbron) ¢o

met paral1elreluktantie ~m' zie fig.III.20.

+

Rg
Fig.III.20. Vervangingsschema met aagnet1sche stroombron.

Fig.III.2l. Bijbehorende demagnet1satiekromme en be1astinglijn.
--------.--._--_._---_.. ----

Elk punt van de terugloop1ijn voldoet bier aan de vergelijking:

szSm =;>0 - Fm/ Rm

met ¢ = F / R •o 0 m

In figuur 111.21 geldt voor de belastingl1jn nu:

¢m = Fm/ Rt

(III.28.a)

(III.28.b)

(111.29:&)



...
Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der Elektrotechniek
Vakgroep Elektromechanica en Vermogenselektronica

biz.' Sl
rapport nr. EM 83-25

(III.29.b)

Voor de reluktanties Rtf R1 en Rg kunnen we schrijven ( zie fig.

III.21) :
III

tan'" : tan~ : tan,.. = If'" : If'" : R
t Ig

ofwel voor de de permeanties van luchtspleet en lekwegen:

PI : Pg :: tan~: tan l' (III.29.c)

Het s~hema van figuur III.18 kan .et behulp van het theorema van

Thevenin vervangen worden door dat van fig.III.22:

(>'9
'--_...... +

F.'o

+
F,'m 2R'9

Fig.III.22. Vervangingsschema met slechta twee reluktanties
uit fig.IIT.IB.

(III.31)

(III.30)R' =m

en

Hierin geldt nu:
Rm R1
R +Rm 1

R1

We hadden gezien dat op een pooloppervlak 2 magneten samenwerken

voor het opbrengen van de benodigde luchtspleetflux: rPg =2 ¢g .
Voor een magneetpaar kan daarom het vervangingsschema worden voor

gesteld zoals in fig. III.23:

+

F,'o

R' ,J.Im l'Jg

2 R'9 2R'9

+
F,Io

Fig.III.23. Vervangingsschema voor een magneetpaar.
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En dit kan weer vereenvoudigd worden tot het schema van fig.III.24:

R'9Fg

+

F'o

R'm ¢g

Fig.I11.24. Vereenvoudigd vervangingsschema voor een
magneetpaar.

(111.32)

De luchtspleetflux ~g over een pooloppervlak is de flux van de

magneten bij niet- stroomvoerende generator. We noemen deze daarom

¢go. Voor de waarde van~gO kunnen we volgens fig.111.24 schrij-

ven: F'

95go =JR' ~ R'm g

De luchtspleetinduktie Bgo ' die behoort bij deze ~go' is vanwege de
vlakke vorm van de poolsector van de rotor vrijwel blokvormig ver

deeld over de poolbreedte bp ( zie fig.11I.25).

I
Bgo-i

I I
I I

~
I I

bp m ~4

I I

I~ tp ~I I

(111.33)

Fig.111.25. Bet verloop van de luchtspleetinduktie en zijn
grondkomponent.

Voor deze homogeen over het oppervlak ( bpX lr) verdeelde Bgo geldt:

B cPgO
go = Ap
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Dit wordt dan met Ap = bp x lr
~go

Bgo = bp lr

(III.37)

Voor de vermogensoverdracht in de machine is echter aIleen de

grondharmonische komponent van de induktie, Bgo',l , van belang.

Met behulp van de Fourier-analyse schrijven we voor de topwaarde

van de grondcomponent Bgo,l van de blokvormig veronderstelde Bgo ,

A ~ bp 'IF
Bgo,l = v· sin( ip.2).BgO (1I1.35)

De luchtspleetflux, welke behoort bij deze sinusvormig over de pool

steek verlopende Bgo,l bedraagt:

9$gO,1 =5fBgO,l.dAg (II1.36)
'1:p

waarin Ag = plr' het hele poolsteekoppervlak voorstellend. We kun-

nen dan schrijven voor go,l:

..l _ 8!.! ~".,,(
~go,l - ~··bp·sin( ~p. 2).rgO

Voordat we verder gaan met de bepaling van de poolradspanning uit

deze luchtspleetflux en de gevolgen van de statorstromen op de

luchtspleetflux, wordt eerst een beschrijving gegeven van get elek

trische circuit van de generator.

b.Ret elektrische circuit.

Bij de beschrijving van het elektrische circuit van de generator

maken we voor een eerste benadering een aantal gebruikelijke ver

onderstellingen, zoals:

-sinusvormig over de omtrek verdeelde statorfasewikkelingen,

-verwaarlozing van hysteresis-, wervelstroom-, en verzadigings-

verschijnselen in stator en rotor.

We maken gebruik van een 2-polige voorstelling van de machine met

lichamelijke polen, waardoor de as van de 3 statorspoelen telkens

1200 ruimtelijk t.o.v. elkaar verschoven liggen, zoals afgebeeld in

fig. 11I.26. In werkelijkheid is de machine l2-polig, zodat de sta

torspoelassen rUimtelijk telkens 200 t.o.v. elkaar verschoven

liggen.
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(III.38a)

Fig.III.26. Tweepolige voorstelling van de machine met licha

melijke polen.

We nemen aan dat de statorspamningen en ·stromen in stationair be-.
drijf sinusvormig in de tijd verlopen met hoeksnelheid 4;s eD dat

de rotor synchroon draait met het draaiveld van de statorstromen,

m.a.w. dat y =c.ust + Yo.

Als we verder symmetrie in de 3 fasen van de stator veronderstellen,

kunnen we voor de fasespanningen schrijven:

1\ l oW) tlua = u.coS(~st-b) = Us~ cos(&4Jst-6) = Re ~s.eJ s

... ( 2 '(? 2 S jew t-21T)}ub= u.cos( w s t- o- 3 1J')=us 2 cos(w st-5-311')=Rel~s'e s 3 (III.38b)

uc= u.cos(t.e,)st-&-~rr)=us(2 cos( wst-S-~JT)=Ref!!.s.ej(Wst-~".») (III.38c)

i d ;\ -j~ ,r.: -j~waar n us ~s = u.e = Us l2.e
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en veer de fasestromen kunnen we schrijven:

(III.39a)

b)

c)

In figuur 111.27 zijn de vectoren van de poolradspanning !oJ de

fasespanning ~s en de fasestroom 1s getekend en de hoeken 'enf.

Re.

u en de-s
en groette

stroomvectoren.

en de poolhoek b tussen

afhankelijk van de aard

Fig.III.27. Spannings- en

De fasehoek rtussen ~s en 1s
poolradspanning ~o zijn beide

van de belasting.

(Door de keuze van ~o op de reele as, ligt de waarde vant(zie fig.

111.26) tevens vast. Immers:

eo = ;0 cos'Vst = Re t~o e
j

wst}, met .!O = ~o •
Blijkbaar is VOor t=O: e = ~ •o 0
Voor t=O is t = Yo. Voor maximale positieve eo moet in de 2-polige

voorstelling de flux ~ rUimtelijk 900 gedraaid zijn, dusgo
""'0 =7(/2.)

Daar er met elke statorfase, elk met identieke weerstand Rs een

flux 'fa' I/'b of fl/c gekoppeld is, kunnen we voor de spanningsverge

lijkingen van de staterspoelen schrijven:

u = -R i d~aa s a dt (III.40a)

ub = -Rs i b ~:b (III.4Gb)

Uc = -He i c - ~rc (III.40c)
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Sommige machineparameters zijn afhankelijk van de rotorpositie 1( •
Bijvoorbeeld de reluktanties van de fluxwegen zijn niet in alle

richtingen gelijk.

Met behulp van de d-q- of Parktransformatie wordt het mogelijk om

het statorfasenstelsel (atbtc) naar een ander stator-(dtqtO)-stelsel

te transformeren dat stilstaat t.o.v. de rotor. Hiermee kunnen we

dan berekeningen uitvoeren t onafhankelijk van de rotorpositie.

In figuur 111.26 zijn de direkte of langsas (d) en de quadrature

of dwarsas (q) van dit stelsel aangegeven.

De transformatie volgens Park luidt als volgt:

[udt uo]
T T (111.4la)Uqt = C [u t ubt uc ]. a

[idt i t io]
T C [iat i bt i c] T (11I.4lb)=q

[1'd t t'q t IfoJ
T C [ 'fa t ~bt Y'cT

T (I11.4lc)=

ofwel

[uat ubt uc] T C-l [udtUqtUOJ
T (111.42a)=

[ia' i bt i c] T = C-l [idtiqtio] T (111.42b)

['" at Ifb , Y'cJ
T

C-
l

[ ""d t lJ'q' 'l'oJ
T (111.42c)=

waarin voor de transformatiematrix C geldt:
... -

cos t 2 cos( {(-J1T)cos( r 57()

C 2 sin y sin( 'Y 171' ) sin( Y-%7r) (111.43a)= "3
t t t.. -

en voor C-l
.. -

cos r sin r 1

C-1 2 2 (111.43b)= cos(Y~TT) sin( r-"31f) 1

cos( t-3 T ) sin( y-.J If) 1
I.. -

2Voor de factor "3 in C komen in de literatuur ook andere waarden
voor.
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De nieuwe grootheden zijn als het ware die van twee denkbeeldige

spoelen op de stator in de d-as en q-as richtingen van de rotor.

Indien aan een in ster geschakelde machine met 3-fasige symmetriscffie

belasting geen stroom wordt onttro~~en of toegevoerd, kunnen we

voor de som van de fasestromen schrijven:

(III.44)

Als gevolg daarvan treden in dit geval de homopolaire componenten

uo ' i o en ~o niet Ope

We kunnen nu dus schrijven voor .het verband tussen de elektrische

grootheden van stator-(a,b,c)- en stator(d,q)stelsel, voor de

spanningen:

u = ud cos 1" + u sin ra q
2 2ub= ud cos( 1"~ TT) + u sin( t -:311")q

u = ud cos( r -J TT) + u sin( r -~ IT)c q

voor de stroman:

(III.45a)

(III.45b)

(II I.45c)

i =a idcOS 't'
2

idcos( l' - :3 !f)

idcos(r - ~ V)

+ i sin-r
q

+ iqsin( 'Y - ~ lr)

+ iqsin( 1" - ~ rr)

(III.46a)

(III.46b)

(III.46c)

en voor de gekoppelde fluxen:

If'a= Y'dcOS t

lfb= 'fdcos( r - ~ 1r)

rc= ~dcos( r- 5"")

+ If sin r
q

+ "qSin( 1'" - ~ 71"')

+ 'fqSin( r - ~ ".)

(III.47a)

(III.47b)

(III.47c)

Voor een nadere beschouwing van de gekoppelde fluIen ~moeten we

nog de volgende aanvullende veronderstelling maken: de binnenomtrek

van de stator is geheel glad, de invloed van de gleuven in de sta

toromtrek wordt later door de be~ende factor van Carter meegenomen

in de berekeningen. Er is verder geen dempkooi aanwezig mn de

rotor.
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Er geldt nu dat de met de statorspoelen gekoppelde fluxen elk be

staan uit een hoofdflux ~g' die de luchtspleet oversteekt, en een

spreidingsflux ~~, die in de stator blijft en daarom wordt veronder

steld niet van de rotorpositie afhankelijk te zijn.

De hoofdflux ~ g wordt opgewekt door zowel de statorstromen als door

de magneten in de rotor. De spreidingsflux ~r van een fase is afhan

kelijk van de statorstroom en wordt bepaald door zowel i a , i b als ic.

We hebben eerder gezien dat bij sterschakeling van de machine

geldt: i + i b + i =0 (III.44).a c
We kunnen de spreidingsfluxen dan 8chrijven als:

Cf'tr a = Lcra • i a

~O"b = Lab· i b

<fcrc = La-c • i c

(Ill.48a)

(111.48b)

(111.48c)

(111.49)

waarin L~a' L~b en Lac de statorspreidingsinduktiviteiten worden
genoemd.

Ratuurlijk is uit overwegingen van rotatiesymmetrie de stator

spreidingscoefficient L~ voor alle statorspoelen gelijk:

L =L b = L = L_so-a cr fjC ...

De met de denkbeeldige statorspoelen gekoppelde fluxen ~d en ~q

uit (111.47) kunnen ook worden onderscheiden in hoofdflux (index g)

en spreidingsflux (index ):

"'"d = Ifgd + lfcrd

'fq = Ifgq + Ifrq

Uitschrijven van (111.41c) levert voor ~O'"d:

/fer d = cos t · ~ + cos(t"1!f")· Y'crb + cos( 1'"-1 ".) ·y;.c

Na invullen van (111.48) ontstaatfmet 111.49):

(IIl.50a)

(111.50b)

Voor de stromen i , i b en i wordt (111.46) ingevuld en na eniga c
rekenwerk ontstaat voor ~crd:



Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der Elektrotechniek
Vakgroep Elektromechanica en Vermogenselektronica

biz. 59
rapport nr. EM 83-25

(III.5la)

Natuurlijk geldt nu ook voor ~q

(III.51b)

met L~a de reeds bekende statorspreidingsinduktiviteit.

Voor de hoofdflux in de q-richting ~gq' die wordt gevormd door de

reactieflux ~s van de stroom i kunnen we schrijven:q q

lL - 'f - L i (III.52.a)T gq - aq - aq· q

ED-:-, voor de hoofdflux in de d-richting 'fgd ' welke bestaat uit de

som van de magneetflux tr.. 1 en de reactieflux lfsd van de stroom i d ,go, .'
kunnen we nu schrijven:

De coefficienten L d en L worden respectievelijk statorlangaveld-s sq
en statordwarsveldinduktiviteit genoemd.

De som van deze induktiviteiten en de statorspreidingsinduktiviteit

L uit (III.49) wordt respectievelijk de synchrone langsveld- en
<fS

aynchrone dwarsveldinduktiviteit genoemd volgens:

Ld= Lsd + LacT'

L =L + Lq sq Sir

(III.53a)

(III.53b)

We mogen de d-q-transformatie van (III.4l) toepassen op (III.38) en

(III.39) onder de veronderstelling dat de statorgrootheden een sym

metrisch 3-fasig stelael vormen _en sinuavormig verlopen.

Met gebruikmaking van

~o= ~/2 (III.54)

(zie blz.55) kunnen we nu voor de defenitievergelijkingen in het

nieuwe d-q-stelsel schrijven:

(= Ud ) r-
ain(-~) Im [ ~. e - j f) ] (III.55a)ud = u =

(= U )
1\

cos(-S) R [1\ _jb] (III.55b)u = u = e u.eq q
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respectievelijk:

"- Im [1.e- j (&+y;')] (III.56a~i d (= I d) = i sin(-~- r) =

(= I ) "- Re [i. e - j (&+ f)1 (III.56b~i = i cos(-~-r) =q q

Omdat 0 en 1 in stationair bedrijf van de machine constant zijn,

blijven zowel ud en uq ala i d en i q in grootte en fase constant (al

leen als combinatie van d- en q-grootheden).

Het zijn dus een soort gelijkstroomgrootheden, dwz. gelijkspanningen

en gelijkatromen van de eerder benoemde fictieve spoelen op de

stator in de d- en q-richtingen.

In het vervolg worden echter voar deze gelijkstroomgraotheden toch

de aymbolen Ud ' Uq ' i d en i q worden gebruikt ter onderscheiding van

effectieve waarden.

Indien we nu de d-q-tranaformatie toepassen op de spanningsvergelij

kin,en (III.40) levert dit voor de spanningen en stromen in de

d- en q-richtingen:

Ud -Ra·id
dY .; dY'd= - -. -Citdt q:

-R .i d'¥ 'I'. + ~qu = + dt'. dq s q dt

(III.57a)

(III.57b)

In stationair bedrijf zullen ~d en ~q constant zijn.

Met behulp van (III.50) tim (III.54) ontstaan dan de belangrijke

spanningsvergelijkingen in de d- en q-richtingen ( alleen voor sta

tionair bedrijf):

(III.58a)

(III.58b)

In beide vergelijkingen komen groatheden voar van zowel de d- als

q-richting. Daarom lijkt het niet erg zinvol om deze vergelijkingen

voar te stellen in vervangingsschema's in zowel d- als q-richting.

Eeen vectorvoarstelling van een en ander is wel makkelijker.
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We definieren daartoe de ruimtevectaren:

u u q + j .ud
1\ -jb= = u.e

i = i q + j ·!d = 1 -j(S+f').e

(zie (111.55) en (111.56», met

( + If= a

zie ook fig.III.27.

Het stelsel (111.58) gaat dan over in:

~ = -Rs ·l - jWs.Lq.iq + ws·Ld·id + Ws· ~O,l

(III.59.a)

(III.59.b)

(III.59c)

(111.60)

We zien dat de ruimtevectoren ~ en 1 valkomen gelijk zijn aan de

vectoren U en ivan figuur 111.27.
-8 -s

We mogen dus schrijven:

u-s

i-s

=uq + j u d

= i q + j i d

(III.6la)

(III.6lb)

Een-' voorbeeld van de vectarvoorstelling van de elektrische groot

heden van de machine is gegeven in fig.III.28.

1m (d-as)
Uq

I
I
I

--t------
I -Rsi sI -

Rsi q

- j rvsLqiq

Re(q-Qs)

Fig.III.28. stromen en spanningen als vectorvoorstelling.

De stroom i is naijlend getekend t.o.v. u omdat in overeenstemming-s -s
met de gebruikelijke praktijksituatie verondersteld wordt dat de ge-

nerator blindvermogen meet leveren ( zie oak lit.III.8).
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c.De statorreactie.

Ten gevolge van de d-q-transformatie van de elektrische grootheden

is het niet mogelijk om op eenvoudige wijze de reactiefluxen t.g.v.

de statorstromen een plaats te geven in het magnetisch vervangings

schema van de machine zoals dat eerder is afgeleid (zie figuur

III.24).

De tangentiele opstelling der magneten leidt ertoe dat bij het reke

nen'met de magneetflux ~go steeds 2 halve polen zijn betrokken.

Een andere oorzaak ligt in het feit datde machine lichamelijke polen

heeft; de magnetische induktie B (index s van stator) in de lucht-gs
spleet t.g.v. de statorstromen zal in de d-en q-richtingen niet ge-

lijk zijn als gevolg van de verschillende magnetische weerstanden,

ook al zijn i d en i q gelijk.

En als laatsteis er de afhankelijkheid der statorreactie van de aard

van de elektrische belasting waardoor de reactiefluxen in de d- en

q-richtingen ook weer zullen verschillen.

We zullen vooreerst de reactiefluxen in de d- en q-richting aflei

den zonder gebruik te maken van de magnetische vervangingsschema's,

doch weI met gebruikmaking van de reluktanties van de fluxwegen.

Dit verdient enige toelichting.

Het gebruik van de reluktanties van de fluxwegen is i.h.a. slechta

toegestaan in die gevallen waarin het magneetveld in de lucht

spleet homogeen verloopt ( zie fig.III.29a), dus wanneer we te maken

hebben met geconcentreerde wikkelingen.

a. b.

Fig.III.29. Geconcentreerde en gedistribueerde wikkelingen.
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(111.62)

In figuur III.29a is een machine aangegeven met diameterspoelen.

Het berekenen van de luchtspleetflux verloopt eenvouciig via = Nil ~.

Dit is echter niet meer toepasbaar indien q=2 of meer.

In figuur III.29b zijn sinusvormig gedistribueerde wikk.e1ineen aange

geven. Hier is het luchtspleetveld zeker niet homogeen; we ~ogen dan

niet meer rekenen met Rm•

We passen nu echter een kunstgreep toe in de vorm van een paar "veld

factoren" (zie hierna), waardoor met een willekeurige verdeling van

de wikkelingen toch gerekend mag worden met de reluktanties.

Deze veldfactoren worden bij de berekening van ¢ ondergebrachtga
bij de m.m.k. van de statorwikkelingen, hetgeen dus niet wil zeggen

dat de werkelijk bestaande stator-m.m.k. gereduceerd wordt.

De statorstroom ivan een draaistroombelegging veroorzaakt volgenas
Sequenz (lit.III.2) een reactie-mmk F , waarvan de grondharmonischea
component F l' ainuavormig over een poolsteek ia verdeeld.a,

6
De topwaarde F l' berekend uit de bepaalde integraal van de gronda,
harmoniache stroombelegging over een poolsteek, is gelijk aan:

F - 6 V2 .Ns • f w I
a ,1 - 1/' p • s

waarin Ns = het totaal aantal windingen per fase,

p= het aantal poolparen,

f w = de wikkelfactor van de spoelen en

Is = de effectieve waarde van de fasestroom ( = i a I V2)

Voor overeenstemming met de voorgaande paragraaf maken we voor Fs
ook onderscheid in d- en q-richting omdat we zagen dat Bgs in beide

richtingen niet gelijk zal zijn.

We splitsen Fa,l in d- en q-richting.

In de d-richting, evenwijdig aan de magneethoofdflux ¢gO wordt dan

de reactieflux opgewekt gedacht door een mmk die volgena Honsinger

(lit.III.9) geschreven kan worden ala:

(III.63a)

welke de reactielangs-mmk wordt genoemd.
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Het minteken in (III.63a) is ingevoerd als gevolg van de definitie

van de d-as, welke uit de rotor naar buiten wijst, en omdat we ervan

uitgaan dat de generator blindvermogen levert.

De hoek is weer de hoek tussen poolradspanning en fasestroom.

De factor fdu heet de uitwendige langsveldfactor.

Blijkbaar is de langsveldreactie 0 als de stroom is in fase is met

eo, dua als e= O.

In de q-richting (dwarsas) ,welke zich dus 220
mechanisch rechtsomp

op de rotor bevindt (zie fig.III.30a), wordt dan een flux veroor-

zaakt door de mmk:

(III.63b)

welke de reactiedwars-mmk wordt genoemd en waarin f qu de uitwendige

dwarsveldfactor voorstelt.

Als hier 9 = 0 ( dwz. is is in fase met eo ) dan staat er blijkbaar

een reactieveld dat in de rotor loodrecht staat op het magneetveld.

De afhankelijkheid der reactieflux ¢gS van de aard van de elektri

sche belasting zullen we nader illustreren aan de hand van de fi~

guren III.30 a en b.

L, tt,·JII.30a iseen deel van rotor-en statorconfiguratie geschetst met

daarin de reactiefluxen als een momentopname in de tijd voor het

geval e=0 en de poolradspanning en de statorstroom ala functie van

de tijd.

q as

Fig.III.30a. Reactiefluxen voor het geval 6=0 in de d-richting.
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F1g.III.30a laat z1en dat het midden van de pool samenvalt met een

spoelzijde van de statorfasewikkeling.

De poolradspann1ng eo is maximaal op tijdstip to want de met de wik

keling gekoppelde flux is 0, dus de fluxverandering is maximaal.

De statorstroom is is in fase met eo als e =0, dus op hetzelfde mo

ment is ook is maximaal.

De reactieflUX¢gS loopt rond de spoelzijden en in het bovenste deel

van de rotorpolen en de veldlijnen snijden veelal de veldlijnen van

de magneetflux. Slechts weinig veldlijnen van de reactieflux zullen

door de magneet heen gaan, zodat het magneetveld niet noemenswaard

wordt beinvloedt.

Voor e =0 ligt de reactieflux dus geheel in de q-richting. De to

tale luchtspleetflux zal daardoor niet afnemen, doch er treedt een

asymmetrie op in het veldbeeld over de polen waardoor de fasespanning

enigszins vervormd zal zijn (in geval van diameterspoelen; bij si

nusvormige spoelen bestaat dit effect niet).

Door de schuinstand van de statorgleuven is deze invloed beperkt en

zal verder ook buiten beschouwing blijven.

In gevale= lr/2 (naijlend) bijvoorbeeld, is in fig.III.30b de situ

atie geschetst, waarbij nu de stroom is de maximale waarde heeft

bereikt als de poolradspanning ° is.

d-as

Fig.III.30b. Reactiefluxen in de q-richting voor het geval e= ""'/2.
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Het rotorveld is nu a.h.w. al een halve poolsteek verder gedraaid

t.o.v. de vorige situat~e (de statorstroom is als het ware achter

gebleven), maar de rotor blijft natuurlijk synchroon lopen. Er be

vindt zich nu een volledige pool onder een statorfase.

De reactieflux van de statorstroom is nu precies tegengesteld aan

de richting van de magneetflux zodat de totale luchtspleetflux over

een poolsteek zal afnemen. De reactieflux ligt nu geheel in de

d-richting.

Belastingstoestanden waarbij is naijlt op eo werken blijkbaar demag

netiserend; indien de belastingsstroom ook naijlt op de fasespan

ning Us dan zullen de fasespanningen van de machine dalen.

De mate waarin de fasespanning daalt is dus afhabkelijk van de aard

van de belasting. In de praktijk zullen we te maken hebben met een

zodanige belasting dat de hoek 9 tussen 0 en 1T/2 ligt: 0 <e <Ti/2.

We zien dat de formules(III.63) voldoen aan de voorgaande beschou

wing; voor e = 0 is F 1 d =0 en F 1 is maximaal ens, , s, ,q
voor a =rr/2 is Fs,l,q = 0 en Fs,l,d is maximaal negatief.

De in (111.63) genoemde veldfactoren fdu en f zijn een functiequ
van de poolvorm en van de poolbedekkingsfactor ~ volgens:

~ = bp /"C p (111.64)

waarin bp is de poolbreedte en ~p is de poolsteek.

Volgens Lawrenson (lit.III.10) kunnen we voor elke reluktantiema

chine deze veldfactoren afleiden en voor de permanente magneet-ma

chine worden deze dan:

fdu =~ +
sin~Tr (III.65a)

11

f qu =~ -
sint!l7T" (III.65b)11

voor niet teveel van 1 afwijkende (3.

We hebben gezien dat de grondharmonische golf F 1 van de reacties,
mmk sinusvormig verdeeld is over de polen. We mogen dus zeggen dat

de grootheden Fs 1 d en F 1 de grondgolven voorstellen van de, , s, ,q
reactie-mmk in respectievelijk de d- en q-richting over de pool-
steek.

Omdat nu de luchtspleet constant is, is de induktie of fluxdichtheid
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3gs als gevolg van deze mmk's dan ook weer sinusvormig verdeeld.

Om de reactieflux ~gS teberekenen uit Fs met gebruikmaking van de

reluktanties van het magnetisch circuit mogen we dus nu gebruik ma

ken van de topwaarde van Fs,l met de formule:

n< 1 1 5A lrx 1 2 A
rgs =R· ~p. Fs,l.Sin~p dx = R· v·Fs,l (III.66a)

t p

ofwel,gesplitst naar d- en q-richting {met (III.63a en b)):

¢S'gSd
1 2 ,..

= Rd· jj.fdu sin{-6).Fs ,1

~sq =
1 2 A.

R • v·rqu coS{-a).Fs,l
q

(III.66b)

(III.66c)

We zien dat Rd
maal ( R' + R'g m
Rq is bepaald

Voor de genoemde reluktanties Rd en Rq kijken we naar fig.III.3l:

../
/

I
I

Fig.III.3l. Reluktanties in de fluxwegen in d-richting{D) en

q-richting (Q).

wordt gevormd door de parallelschakeling van twee

+ R' ), waarin R' = R .Rl/{R + Rl ).g m m m

door twee maal ( R' + R' ) parallel te nemen, dus:g g

{III.67a

(III.67b
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We zien hieruit dat Rd groter moet zijn dan Rq • We constateren hier

uit dat de langs- en dwarsveldinduktiviteiten van de machine met

permanente magneten ook niet gelijk zullen zijn enwel zo, dat

Lsq<Lsd zal zijn, in tegenstelling tot machines met bewikk61de

rotor.

De grondharmonische reactiefluxen in d- en q-richting van (III.66)

worden nu met (III.62), (III.65) en (111.67):

¢'gSd
24(2

.Na.fw(~+
sin(\1r Rm + RJ

Iaain(-e) (III.68a)= "ITt. P ~ )·2R'(R +R ) + R R •g m 1 m 1

¢gsq
12'12

.Ns • tw((l- sin~1T) 1 Is. cose (III.68b)= 1T'l.p 1f • R~·

d.Machineparametera.

In deze paragraaf zullen enige formules worden afgeleid voor groot

heden van de machine waarin slechts de rotor-en statorgeometrie

voorkomen en de ideale coercitieve veldsterkte van de magneten HQ;

Alle genoemde grootheden kunnen gevarieerd worden voor latere be

rekeningen.

De relevante rotorparameters zijn: de luchtspleetreluktantie Rg,
de magneetreluktantie Rm en de lekreluktantie Rl •

Voor de stator worden uitdrukkingen afgeleid voor de statorweer

stand Rs ' de lekinduktiviteit Ls~ , de langs- en dwarsinduktivi

teiten Lsd en Lsq en de wikAelfactor f w•

Aan het ijzer in de machine wordt bij deze afleidingen een oneindig

hoge permeabilitaitpr toegekend ~ .,err hysterese- en verzadigimgs

verschijnselen worden buiten beschouwing gelaten.

~ Voor de luchtspleetreluktantie R', welke over een halve pool
g

wordt gerekend, geldt:

(III.69)

De schijnbare vergroting van de luchtspleet (g'), die het gevolg is

van de vertanding van de stator, waardoor de fluxdichtheid niet meer

homogeen over de pool verdeeld is, kan gevat worden in de bekende
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factor van Carter, k C

(III.70)

(III. 71)

(III.72)

tussen de

~ < 1.
2

voor

kC wordt bepaald door de luchtspleetlengte g en de relatie

tandsteek ~n en de gleufbreedte b2 (zie figuur III.14).

Voor ke geldt dan volgens Vogt ( lit.III.l):

k TnC - ~~-:-- "Cn-r. b2

met 'Y~ ( 1 ... ¥ )-1
2

Met behulp van ~p = 3 r n ( voor q=l) wordt (III.69):

R' _ 2g 'rp ( b? + 5g )
g - Po b p Is· 'tp ( b 2 + 5g ) - 3 b~

(III.73)

2.De inwendige magneetreluktantie Rm wordt met (III.27):

R _ 1m
-In - PoPr Id lr (III.74)

3.De rotorlekreluktanties worden met behulp van fig.III.17 berekend.

Voor de berekening beperken we ons tot de zijkanten en de onderkant

van de magneten. De lekfluxlijnen die aan de eindvlakken en in het

centrale deel van de rotor lopen zijn benadering elliptisch van

vorm (zie fig.III.32).

lx

x
d

Fig.III.32. Lekfluxlijnen tussen twee aanliggende ijzeren

poolschoenen.
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Voor een zijde 1 van de configuratie volgens fig.III.32 geldt vol-
x 1

gens Parker en Studders (lit.III.ll) voor de lekpermeantie Pl (= R )
1

van de lekflux~l van twee aanliggende polen:

Po. lox ( x + "dx2
+ do. x 1".1. = 1T ·Po In 1 + 2 .;.;;;-.-~--.;.;;~ (111.75)

In fig.III.17 is de waarde van x niet constant. Aan de luchtspleetzijde

van het rotoreindvlak geldt voar xl :

(III.76a)

Het dichtst bij de as en aan de onderzijde van de magneten geldt

voor xo:

(II1.76b)

Voor de eindvlakken nemen we aan dat we mogen rekenen met het ge

middelde van Xo en xl ; %m.
Verder is p=6, zodat:

IT
xm = t ( Xo + xl ) = t ( 12 ( D - ld) - 1m) (III.76c)

De totale permaantie van de fluxwegen aan onder- en zijkanten van

een magneet wordt nu:

Pl = 2 PJ.,zij + PJ.,onder (111.77)

De totale lekreluktantie ( l/Pl) wordt dan:

H1 = f2 ~d,uo 111 [1 + 2 Xm + i'~i um 1" 1+ .l;rPo 10 [1 + 2 Xo f! + xQ1m11-1

(111.78)

4.Voor de berekening van de langs- en dwarsinduktiviteiten

Lsd en Lsq van de stator maken we gebruik van de vergelijkingen(III.52)

waar zij gedefinieerd zijn als de coeffivienten van de stator-

stromen id en i q en de daarmee gekoppelde fluxen ~Sd en rsq :

'fsd = Lsd id

'fsq = Lsq i q

(111.52;;)

(III.521)
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Voor deze gekoppelde fluxen en de statorreactiefluxen gsd en gsq

van (III.66), zoals berekend uit de rotorconfiguratie geldt ook:

""sd = fwNs ¢gsd

ltsq = f wNs ¢gSq

Combineren soan (III.79) en (III.52) levert:

Lsd i d = f w Ns ¢gSd

Lsq i q = f Ns ¢gsqw

(III.79a)

(III.79b)

(III.80a)

(III.80b)

Invullen van (III.68) en (III.59) en p= 6 levert uiteindelijk:

(III.8la)

(III.8lb)

5.Voor de berekening van de statorspreidingsinduktiviteit Ls~maken

we het volgende onderscheid in de oorzaken van spreiding:

- een gedaelte van da met de statorspoelen gekoppelde flux zal de

luchtspleet niet o~ersteken maar via luchtwegen door de gleuven

en tandkoppen terugvloeien naar de stator: de tandkop- en gleuf

spreiding Lscr,t.

-de flux rond de spoelkoppen aan de eindvlakken van de rotor is niet

gekoPJeld met de rotor: de spoelkopspreiding Ls~,k.

-de hogere harmonischen spreiding of "oberwellenstreuung".

Deze laatste zullen we verwaarlozen omdat deze maar klein is t.o.v.

de twee andere.

Kostenko (lit.III.12) geeft voor de tandkop- en gleufspreiding de

volgende formule:

(I1I.82)

waarinAs is de equivalente permeantie die voor verschillende geo

metria van de gleuven anders is.
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(111.83)

Voor het getekende

aan fig.III.14) en

2hlAs =

voorbeeld Van een gleuf in fig.III.33 ( identiek

hier ook toegepast,geldt bij benadering:

h
+ 0,623 + ~

b2

..
i
f

Fig.III.33.Afmetingen van

de toegepaste gleufvorm.

(111.85)

(III.86)

Voor de spoelkops~r&~ding van een dubbellaagswikkeling geeft Kos

tenko de uit empirisehe waarden verkregen formule:
N2

L = 2.uo pS. 0,57.'t"p (111.84)sCf',k r

De totale spreidingsinduktiviteit van een fase wordt dan de som van

(111.82) en (111.84) met p =6 :

~ Po 1 8 _-2 i 2 h1 ~ q }L ser = .N;. + 0,623 + + -.0,57. 'tp
6 q 3( b1+b3) b2 ls

6.Bij de berekening van de statorweerstand per fase Rs wordt ge

bruik gemaakt van de formule:

ls + lk
R

s
= 2fNs • op

Aeu
-8waarin f= de 600rtelijke weerstand van koper = 1,75.10 Am,

Acu = de doorsnede van een koperdraad,

lkop = de lengte van de wikkelkop van een spoel, die niet in

de gleuf ligt, maar wel meedoet aan Rs •

Bij de berekeningen in Hoofdstuk IV wordt voor lkop steeds 15 em ge

nomen (z 1,5 x ~ ).
p

We houden verder geen rekening met stroomverdringing in de stator-

wikkelingen.
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7. In de statorspoelen moeten we nog rekening houden met een wik

kelfactor f , die o.a. afhangt van de verdeling van de spoelen over
w

meerdere gleuven per pool en per fase ( de zonefactor fz) en van de

scheefstand van de gleuven t.o.v. de as van de machine ( scheef

standsfactor fs).

f s wordt bepaald door de verhouding van de scheefstand s en de pool

steek l: p volgens:
. ( s ")sJ.n r· 2

f s = s ~ p (111.87)
0Cp·2

(zie ook figuur 111.15).

De zonefactor f z voor de verschuiving van een dee1 van de diameter

spoelen over een gleuf ( q = 2) is 0,966.
Voor q = 1 (geen verschuiving) is natuurlijk f z =1.

De wikkelfactor is dus nu:

(III.88)

e.Het elektrische vermogen.

Na een berekening van de poolradspanning Eo van de machine voIgt

die voor het geleverde elektrische vermogen Pb' berekend onder be

paalde belastingvoorwaarden,als functie van de statorfrekwentie ~s.

Voor de berekening van de poolradspanning is noodzakelijk

heid met de waarde van de magneetflux in de luchtspleet.

Hiervoor werd eerder gevonden:

~ 8 t'p . b P 71" 2 FoRI
g,O,l=nJ· b p i"sl.n(r:p ·2)· 2R'(R +R ) + R R

g m 1 m 1

Voor de effectieve waarde van de poolradspanning geldt:

bekend-

(III.37)

welke met (II1.37) overgaat in:
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zodat nu ook geldt:

(III.90)

(III.9l)

Om het elektrisch afgegeven vermogen van de generator te bepalen

gaan we terug naar de beschrijving van het elektrische circuit.

Voor het aan de stator afgenomen vermogen geldt:

(III.92)

Omdathet eenvoudiger is gebleken te rekenen in het (d,q)-stelsel

pasaen we op (III.92) de d-q-transformatie toe en verkrijgen dan

met de homopolaire componenten i o en Uo beide nul

We kunnen nu a.h.w. de stromen en spanningen in de machine bepaald

zien door grootheden van interne aard ( zoals ~o,l' Ld , Lq en Rs ) en

van externe aard, zoals een bepaalde opgedrukte grootte en fasehoek

van het belastingsvermogen en de aandrijfhoeksnelheid W>s.

We- atellen daarom de willekeurige elektrische belasting (weerstand

of inductiemotor o.i.d.) voor door een denkbeeldige weerstand Rb in

serie met een denkbeeldige zelfinduktie Lb.

Uit de gegevans van de werkelijke belasting zijn eenvoudig de waarden

van deze impedanties te bepalen.

Het in de ohmse weerstand Rb gedissipeerde reele vermogen Pb kan

dan worden berekend met:

(III.94)

Het is dus noodZakelijk om de stromen i d en i q op te lossen uit het

stelsel vergelijkingen (III.58).



-.Ei
Technische Hogeschool Eindhoven

Afdellng der Elektrotechnlek
Vakgroep Elektromechanica en Vermogenselektronica

biz. 75
rapport nr. F}{ 83-25

Daartoe worden de belastingimpedanties Rb en Lb opgenomen gedacht

in de statorgrootheden.

De statorweerstand van de machine wordt dan:

R' = R + Rbs 6
(III.95a)

Naar analogie met de theoretische beschouwing waaruit (111.53) is

voortgekomen (blz.59),mogen we voor de induktiviteiten van de machine

in de d- en q-richtingen schrijven:

L<1 =L d + Lb

Lq=L q + Lb

Het stelsel (111.58) gaat dan over in:

U d' = -R' i - "-> L I is d s q q

u~ = -R~ i q +Ws Lei i d + Ws' Cfgo,l

(III.95b)

(III.95c)

(III.96a)

(III.96b)

(III.97a)

zijn.

stromen i d en i q op te lossen uit

Daar de belastingsgrootheden zijn opgenomen in de statorparameters,

moeten zowel ud c\als u~ beide nul

Met dit gegeven zijn eenvoudig de

(111.96), waarvoor dan geldt:

2 2
i _ -Ws '/IgO ,1 Lg = -ws Y'gO ,1 ~( L 9+ Lb )

d - R~2 + L() i Ld Lq (R
s

+e Rb )2 +W;. (Ld+Lb)(Lq+Lb )

CA) tr. R'i - s go,l s
q - R,2 + W 2 .L' L'

s s d q

(III.97b)

Invullen Van deze waarden voar i d en i q in (111.94) levert voor het

reele belastingsvermogen Pb:

(111.98) I
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Voor latere berekenlngen wordt nog een formule bepaald voor de

effectleve waarde van de fasespannlng U van de generator.s
Daarvoor gebrulken we ultdrukking (III.60). Na lnvullen van (III.6lb)

volgt hlerult:

Voor de poo1hoek ~ kunnen we schrijven (zie flg.III.28)

tan e = - 1d/ 1q

Substitutle van (III.97) in (III.101) 1evert dan:

Ws ( L
q

+ Lb )tan e = __ __--.; --0;_

Rs + Rb

(III.99)

(III.100)

(III.101)

(III.102)
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IV.Berekeningen m.b.t. het ontwerp van de PM-generator.

In hoofdstuk III z1jn een aantal hoofdwaarden van de mach1ne glo•.

baa!'vastgelegd, dwz. waarden van de versch1llende grootheden,

zoals rotordiameter, magneetlengte, magneethoogte, statorgleuf

vorm en luchtspleetlengte waren b1nnen zekere grenzen nog var1abel.

Ook de keuze Van het magneetmater1aal was nog open, zodat de mag

neete1genschappen, met name de 1deale veldsterkte Ho en de reco1l

permeab1l1te1t Pr,nog var1abal z1jn.

Verder kunnen nog het aantal statorw1ndingen N en de grootte en
6

de aard van de elektr1sche belast1ng ( voorgesteld door Rb en Lb)

gekozen worden.

Om een 1ndruk te kr1jgen hoe de var1at1e van versch1llende van deze

parameters van 1nvloed 16 op het elektr1sch afgegeven vermogeD van

de generator en om de jU1ste afmet1ngen te verkr1jgen Van de mach1ne

onderdelen voor de construct1e, 1s met behulp van een m1crocomputer

een groot aantal bereken1ngen gemaakt met variat1e van genoemde

parameters.

H1erb1j 1s gebruik gemaakt van een aantal van de 1n hoofdstuk III

afgele1de formules.

Het betreft bereken1ngen b1j een vaste statorfrekwent1e van 50 Hz,

waarb1j een nom1naal vermogen van 10 kWel geleverd moet worden b1j

een nom1nale fasespann1ng van 220 Vol~.

1.:_ U1tgangspunten; def1nit1e van parameters.

In eerste aanleg wordt een aantal parameters vastgelegd, te weten:

1. de rotordiameter: D wordt 381,97 mm, omdat "l:"p =11 D/12 = 100 mm
wordt gekozen.

( de rotorbu1tendiameter wordt gelijk gesteld aan de statorb1n

nend1ameter') •

2.De groefvorm van de stator (z1e f1guur 111.33):

bl = 16 mm, b2 = 4 mm, b
3

= 10 mm, h1 = 25 mm, h4 = 4 mm.

3.De scheefstand s van de statorgleuven: s = ~ 't:p •

4.het aantal gleuven per pool en per fase: q = 1.

5.de wikkelfactor wordt h1erdoor volgens (111.88): f w = 0,955.
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(111.64)

6.De stator- en rotorlengte worden: Is = lr = 100 mm.

De koplengte van een statorspoel wordt ; lkop = 150 mm.

7.De recoilpermeabiliteit van de magneten wordt:JUrd = 1,07

8.De ontwerpstatorfrekwentie is 50 Hz, waardoor W s = lOOT

9.Bij een nominale stroomdichtheid in de statorwindingen van

4,5 A / mm2 en een effectie1re fasestroom van 19 A bij 10 kWel

wordt de koperdoorsnede Acu = 4,2 mm2•

f -8De specifieke koperweerstand is = 1,75.10 ~m.

10.De combinatie van minimale koperdoorsnede Acu per"draad"en de

doorsnede van de statorgroef levert een maximale Ns •

11.Voor de in paragraaf 111.3.e beschreven voorstelling van de

elektrische belasting door Rb en Lb nemen we het volgende aan:

Pb,nom= 10 kW, Us = 220 V(eff) en cos ~= 0,8.

Nu is P=3.UsIscosf, dus Is = 18,94 A (eff).

2Er geldt ook P = 3.Is .Rb , waaruit voIgt: Rb = 9,293Jl •

Voor het blindvermogen Q geldt: ~om = Pnom.tan<p,dus ~om=7,5kVAr.

voor Q geldt ook Q = 3. 1~ Ws Lb , zodat Lb = 22,185 mH.

Er zijn nu nog slechts een vijttal parameters over, te weten Ho '

de magneetlengte 1m, de magneethoogte ld ' de luchtspleetlengte g

en het statorwindingsaantal Ns •

De opzet van de berekeningen is nu als voIgt:

bij elke nieuwe berekening wordt een van de grootheden Ho ' 1m,

ld en g opnieuw gekozen, de andere drie veranderen niet en de

grootheid Ns fungeert ala yariabe1e.

In het programma voor de microcomputer worden daartoe, na de keuze

van de waarden van Ho ' 1m, ld en g , eerst al die parameters en

eigenschappen van de machine vastgelegd die weI van Ho ' 1m, 1 d en g

afhangen, maar niet van H •s
De waarden van deze grootheden worden berekend met behulp Van de

volgende formules die grotendeels in hoofdstuk III zijn afgeleid:

1. b =!' - 1ppm

2. (b = bp/Lp
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3 • X o = t f~ (~- 1 d ) - 1m}

xm =t f~ (D - 1 d) - 1mJ
(III.76b)

(III.76c)

={ 2 ¥1"0 1n [1
x +Vx~ + x 1 J+4. Rl + 2 m m m

I.

Po 1; In [1 + 2
Xo +Vx~ + Xo 1m1} -1

1m
1

5. Rm
III

=
flo for ld lr

2g -Cp ( b2 + 5g)
6. R' = .'g to bp Is. !'p ( b2 + 5 g') - 3 b2

2

(111.78)

(111.74)

(111.73)

( 111.34)

(111.32)

voor H wordt in het vervolg in de berekeningeno
de absolute waarde genomen van de werkelijke Ho.

'" 2 Fo Rl
8. 'rgo =--(--.;;=---=-----

2 Rg Rm + Rl ) + RmR
l

rPgO / b p lr9. B =go

10. De induktie in de magneet in onbe~te toestand:

Deze waarden worden vervolgens uitgeprint.

Hierna kan als laatste ket windingsaantal Ks worden ingevoerd en

gevarieerd en berekenen we vervolgens de waarden .an de grootheden

die nog afhangen van Ns •

Voor deze grootheden waren eerder da volgenae uitdrukkingen afge

leid:

ofwal, na invullan van de inmiddels vastliggende groothedan:
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-6 2L =0,118.10 .N
S(J" S

1 + 1
2. R = 2 P N S kop

S S Acu

f 1 8 -3o we Rs = 2,0 .10 Hs

L =1t.. (' n... _ sine7F'). f2 H2 1
sq 1r'L I" TT W s· 2R'

g

(III.86)

uit(III.89) en ~III.91)

(III.91')

(III.81a~

(III.81.b~

(III.53a)

~ 2' ( R + Rbt + lAi(L + Lb t
= .:.. R W (J}£... S s 9

2 b s Tgo ,1 r( R + R t + W2(L + L )( LL's b s db q
W (L + L

b
)s q

9. e = -arctan ~::=----=-Rs + Rb
(III.l02')

10.Het Itspanningsverschil" (percentage Van Eo) tussen Eo en Us:

~U = ( 1 - ¥.a )x 100%
"0

De berekende waarden Van deze grootheden worden voor een aantal ver

schillende waarden van Ns ( veelvoud van 12) uitgeprint.

Het microprogramma {afgedrukt op blz.81) b1ijft hierdoor vrij een

voudig van opzet en spreekt verder voor zich.
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lee OPEN :3., 4
1113 PRINT#3 .. II GENERATOR-EEREKENIHGEN"
1213 D=0.38197:FW=0.955
1313 U0=4~~~(lE-7):UR=1.07:W=100*~
143 LR=0.1:B2=0.e04
1513 RE=9.293:LB=0.022185:TP=0.1
16~3 PF~ INT#:3 .. "II=" ; IJ .. "HJ=" .; Fl~.. "~1U0=" .; ue
1713 PF.: INT#3 .. "MUR= •.~; UR I "l~=" ; l~

183 PF.:INT#31 "LR=".;LR.. "B2=".;B21 IITP=".;TP
1913 PF.:INT#31 "RE="; RBI "LB=" ,; LB
2133 INPUT H01LMIDMIG
210 BP=TP-LM
223 B=BP/TP
230 X0=(~~(D/2-DM)!6-LM)/2

2413 XM=("*(D-DM)/12-LM)~12

2513 YY=2*DMlffuelffLOG(2lff«(XMlIEXM+XMlIELM)t.5)+XM)/LM+1)/~
2613 ZZ=LR*U0lffLOG(2lff«(Xelffxe+X0lffLM)t.5)+X0)/LM+1)/~
2713 RL=(YY+ZZ)·t-1
283 RM=LM/(UelffURlIELR*DM)
2913 RG=2*G/ (UelffBP*. 1-) lIfTPlff( B2+5*G) / (TP* (B2+5lffG) -3*B2*B2)
3013 RT=2~RG.RM+2*RG*RL+RM*RL
3113 F0=H011ELt'1
323 pe=2*F0*RL/RT
3313 B0=P0/BF..···1LR
3413 BM=Fe*<2l1fRG+RL)/RT/LR/IJM
3513 PF.:INT#31" INPUT: II; "He=II.; Hel IILM="; LM,I "DM=II; DMI IIG=".; G
363 PR It-H#3., II BP=" ; BP I "BETA=" ; B
3713 PRINT#3 .. "xe=" ;xel IIXM=".; ~<MI "RL=II; RL
383 PF.:INT#31 II RM= II ; RMI IIRG ... =II; RGI "RT=II; RT
390 PR INT#3 I "Fe= II .; Fe I II PH Ie=" .; P0
4013 PF.:INT#3., II BGe= II ; B0,I "BM=" ; BM
4113 INPUT NS
4213 LS=0.118l1f(lE-6)1IE(NSt2)
4313 RS=2.08*(lE-3)~NS

4413 (J.f1=8l1EFW:+:NS*P0lffTPIBP*S IN(B*~!2) / ( "12;'
4513 L>~=4/( "-t2)l!E(B+SIN(Blff~)/1I').( (FW.NS) 12). (RM+RL) ...··RT
4613 LY=4/("t2)lff(B-SIN(B*~)/1I')1IE«FW~NS)t2)/(2lffRG)
4713 LIJ=LS+U<
483 LG!=LS+Llrl
4913 E0=W/SQR(Z)l!EQe
51313 SS=W/SQR(2)l!EQ0/«(RS+RB)t2)+(Wof2)*(LD+LB)*<LQ+LB»
510 TT=SQR««RS+RB)*RB+(Wt2)1IE(LQ+LB).LB)t2)+(W~2)*«RSlffLB-RB*LQ)t2»
515 U::;=SS~TT

520 E::E:=( «RS+RB) "t2)+(W·t2)l!E(LQ+LB)*(LD+LB» ·t2
530 PB=1.5*RB~«Qe*W)~2)~«(RS+RB)~2)+<Wt2)*«LQ+LB)t2»/BB
540 T=-ATNCW*<LQ+LB)!(RS+RB»
545 UD=(1-US/EO)*100
550 PR I NT#:3) " INPUT: II ; "HS= II .; NS
555 F:~:It·iT#:3., IILS~:;II3r·1A=n.;L~3.1 IIRS=II.; R~;

560 FF: I HT#:3., II PS I 130=" .; C!0 .. II LSII= II .; u·:; .. II LSI]= ",; LIT'
57~] PF.: I HT#:3., II LD= II .: LD I II LG'~= II .; 1I~
5::::0 PF.: H·n#3., "EO=".; EO) II US= II .; US I II ;'~U= II .; LID
59£1 PF.:ItH#::;: .. JlPE:= II .; F'B .. II THETA=II .; T
60£1 GOTO 410
610 PRINT#3:CLOSE 3
62f1 Et·m

PEAD'r' •
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We krijgen dan een grote hoeveelheid gegevens waaruit het mogelijk

is de verBchillende invloeden te bepalen van de variatie Van een

parameter op alle andere grootheden.

We zouden nu de vraag kunnen beantwoorden welke invloed bijvoorbeeld

het vergroten of verkleinen van alleen het magneetoppervlak heeft

op de luchtspleetinduktie BgO of op de magneetinduktie 8m ( dit in

verband met het werkpunt op de demagnetisatiekromme). .

Of de vraag welke invloed het varieren van de magneetlengte heeft

op de luchtspleet!lux t.g.v. de magneten en op de statorreactie

flux en dus op de verhouding tussen Eo en Us.

We zijn echter in eerste instantie meer geinteresseerd in de vraag

welk magneetmateriaal we straks moe ten gaan kiezen en hoe daarvan

de afmetingen moeten zijn om de gewenste elektrische eigenschap

pen van de machine te kunnen bewerkstelligen.

In tweede instantie zien we of die afmetingen dan ook een goed,

betrouwbaar werkpunt op de demagnetisatielijn van de magneten ga

randeren en of de magneten t.a.v. het BH-produkt per volume- cri

terium goed worden benut.

2.Resultaten van de berekeningen.

Een van de belangrijke parameters bij de berekeningen is het win

dingsaantal Ns •

Deze blijkt van grote invloed op de prestaties van het totale ont

werp, in die zin dat Ns kwadratisch voorkomt in de uitdrukkingen

voor de induktiecoefficienten van het reactieveld, Lsd en Lsq •

In fig.IV.l zien we de poolradspanning Eo en de fasespanning Us

geschetst voor een magneetmateriaal met Ho = -300 kA/m en bepaalde

magneetafmetingen. De fasespanning Us en het verschil tussen Eo

en Us vormen een eerste criterium waarop de materiaalkeuze wordt

gebaseerd.

Naarmate Ns toeneemt, neemt ook het spanningsverschil Eo-Us toe

door de invloed van de synchrone reactanties.

Bij eerr bepaalde Ns bereikt Us een maximum (al dan niet na pas

seren Van de 220 volt-grens), om daarna weer te dalen. De kwa

dratische factor N~ veroorzaakt dan steeds meer spanningsverlies

over de synchrone reactanties.
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Fig.IV.l. Eo eD Us ala lUnet1e vaD Bs voar een bepaalde configuratie.

In graf1ek (IV.l) is de fasespanning Us uitgezet tegen het wind1ngs

aantal Ns voor een FXD-matariaal met Ho= -300 kA/m, voor een magneet-

~i
I

i

0,3 :

Grafiek IV.l
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lengte varierend van 10 - 20 mm, magneethoogte ld tussen 100 en

140 mm en een luchtspleetlengte tussen 0,6 en 0,8 Mm. Tevens staat

in de rechterbenedenhoek het werkpunt ( lim ,Bm ) in onbelaste toestand

van de generator aangegeven. De onderbroken lijn geeft het punt van

maximale magneetbenutting in belaste toestand. In de grafieken

(IV.2.a,b,c,d),(IV.3.a,b,c) en (IV.4.a,b,c) is Us uitgezet tegen Is

voor materialen met resp. Ho =-325,-350 en -400 kA/m.

,;,. "'.:: _~: "f.::.;,:·'•.:-":::I~L,-·.-L.--,. ~.I;,~_. "~:;' __l,:'·__jL,i.,'-,;1_.·".~.I· -,-~.:,.--- ...-,::..----'-----.,.,.'-
__ _ . I r I' L; j"'i'-'--~~'J irl'I-B;'i-:--~---:-' .~

i,E i'=E~ j:j+ . <f'f::::L: ' '
.. --,:oc _::0.; .... ~-+---+-'';:L'''T---'-"-,;;;:-:-;-'4!''='-jI4~~~~~

GRAFIEK IV.2.a en IV.2.b



....
Technische Hogeschool Eindhoven

e.

Afdeling der Elektrotechniek
Vakgroep Elektromechanica en Vermogenselektronica

- "- _._ .._-----

Grafiek IV.2.c en IV.2.d

biz. 85
rapport nr. EM 83-25



....
rechnische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der Elektrotechniek
Vakgroep Elektromechanica en Vermogenselektronica

biz. 86
rapport nr. EM 83-25

_.._--...-..-.- --.

+---~---------------------------------------------------_ ..-.. - ._. ------- -- t -

Graf1ek IV.3.a en IV.3.o
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Als tweede criterium voor de keuze van het materiaal kijken we naar

de opgewekte luchtspleetinduktie BgO bij onbelaste machine, dus

ook onafhankelijk Van Ns •

Deze EgO moet ongeveer 0,75 a 0,85 Tesla gaan bedragen, teneinde

het ijzer van de statorgleuven niet te veel in verzadiging te laten
gaan.

Uit de rekenresultaten sjellen we een aantal grafieken samen waarin

de BgO wordt uitgezet tegen het produkt van 1m en ld ( na verme

nigvuldigen met de vaste waarde van lr =100 mm, stelt dit het

magneetvolume ~ x ld x lr voor).

In grafiek IV.5 is dit gedaan voor materiaal met Ho =-300 kA/m.

De luchtspleetlengte is g =0,6 Mm.

De getrokken lijnen stellen de waarden voor van BgO bij een bepaalde

1m ( bijvoorbeeld 1m = 15 mm ) en variatie van de magneethoogte 1 d
(bijvoorbeeld ld =100, 120 en 140 mm). De waarde van 1m staat aan

het einde van een lijn, de ld-waarde staat telkens bij een stip

in de lijn.

,-
f

~ ----_.-.- -'---~ .......-._._--_....., .;, .

-- - -- 0,6----

1'2.00 1600 --

Grafiek IV.5

De vertikale streeplijn geeft ongeveer de grens aan waar beneden de

fasespanning van 220 Volt niet wordt gehaaId, m.a.w. het magneetvolu

me is dan niet meer voldoende om in belaste toestand t.g.v. de syn

chrone reactanties het statorreactieveld te weerstaanCzie fig,IV.l)

In de grafieken IV.6, IV.7 en IV.8 is weer hetzeIfde gedaan voor
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materialen met waarden voor H van resp. -325, -350 en -400 kA/m
o

en telkens verschillende waarden van de luchtspleetlengte g.

Bet algemene verloop van BgO als functie van lmx ld is nog eens

geschetst in fig.IV.2 (voor een bepaalde Ho).

jSgO(Tl
1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

1000 2000 3000

Fig.IV.2. Het verloop van BgO als functie van 1mx ld.

Lijnen met constante 1m en lijnen met cQnstante ld snijden elkaar.

De voorlopige conclusie die we kunnen maken, is dat het gebied

waarin we een combinatie van magneetafmetingen ( 1m t.o.v. ld) kun

nen kiezen zeer beperkt is.

Enerzijds wordt het gebied begrensd door de eis t.a.v. Bgo
0,75 <BgO <0,9, anderzijds door eisen t.a.v. de fasespanning:

deze moet ruim boven de 220 Volt kunnen komen.

De derde eis is dat het magneetvolume toch zo gering mogelijk

moet blijven. (dus 1mx ld minimaal).

Ten aanzien van andere parameters kunnen we ook conclusies trekken

uit de rekenresultaten.

We beginnen met de luchtspleetlengte g; deze moet liefst zo klein

mogelijk worden gekozen. Een vergelijking van de verschillende

luchtspleetlengten ( 0,6, 0,8 en 1 mm) in grafiek IV.6 (blz.90)

leert namelijk dat we bij een kleinere g met een kleiner volume

magneetmateriaal kunnen volstaan om dezelfde luchtspleetinduktie

Bgo te halen. Voor Bgo = 0,9 T en 1m=20 mm. is bij g =0,8 mm. een
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magneethoogte ld nodig van ca.110 mm; bij g =0,6 mm is di t nog

maar ca. 100 mm.

In tegenstelling tot machines met bewikkelde rotor is deze zo klein

mogelijke waarde van g in de PM-machine ook toegestaan i.v.m. de

~aarde van de reactantiea Ld en Lq•
I

paarenboven ligt bij kleinere g de grens, waarbeneden de fasespan-

fuing niet wordt gehaald, lager (de fasespanning als functie van ~
~leverde een maximum Us voor een bepaalde Ns ' zie blz.83). s

Anders gezegd: bij ~einere g kunnen we met Minder magneetvolume

volstaan om voldoende fasespanning te halen, ofwel kunnen we

bij Kleiner. g, bij een bepaald magneetvolume, Tolstaan met Minder

statorwindingen.

Ten aanzien van de verhouding 1m: ld kunnen we zeggen dat zeker niet

elke combinatie van 1m en ld mogelijk is. We hadden lezien dat het

keuzegebied beperkt was.(zie fig.IV.2).

In de grafieken (IV.5) tim (IV.8) zien we bijvoorbeeld dat een mag

heetlengte 1m van 10 mm een uitzonderlijke grote ld oplevert om

voldoende Ego te halen, waarbij dan niet wordt voldaan aan de eis

t.a.v. de fasespanningen.

Bij toenemende Ho zUllen de benodigde 1m en ld natuurlijk dalen.

Ala voorbeeld zullen we in grafiek (IV.5),met Ho = -300 kA/m, de

optimale 1m en ld (voldoende ver voorbijde 220 volt-grens) bepalen.

We vinden: 1m is ca. 20 mm en ld ca.110 mm ( 1mx ld = 2200 mm2).

De optimale waarden voor 1m en ld in grafiek (IV.8), met Ho is

-400 kA/m en g =0,6 mill, worden daarentegen: 1m=ca. 17 rnm en

ld =ca. 80 DUD ( 1m x ld = 1360 mm2 ).

Het benodigde magneetvolume is met bijna 40% iedaald.

Het grootste aandeel in deze daling is afkomatig van ld t.g.v. de

atijging Van de remanente induktie Br van het materiaal en dus van

Bm aan het oppervlak van de magneten. De magneetlengte is slechts

weinig gedaald t.o.v. 1m bij Ho = -300 kA/m; de daling van 1m
wordt Keroorzaakt door de stijging van Ho en ongeveer constante

benodigde F0 (immers F0 = -Ho 1m ).
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3.De keuze van materialen en afmetingen.

Op grond van voorgaande resultaten dienen we een keuze te maken

voor het materiaal van de magneten, de afmetingen 1m en ld, de

luchtspleetlengte g, het windingsaantal Ns , de vorm van de stator

gleuven e.d.

De uiteindelijke keuzen van magneetmateriaal en statorblikconfigu

ratie werden echter beide sterk bepaald door de verkrijgbaarheid van

de gewenste materialen en de beschikbaarheid van andere materialen.

Na deze keuzen werden opnieuw computerberekeningen gemaakt van de

prestaties van het ontwerp.

Na een bezoek aan het centraal laboratorium van de ASEA-fabrieken

in Vasterls, Zweden is ons het statorblikmateriaal van geschikte

dimensies uit de ASEA-produktie-range gratis ter besch1kking ge

steld.

Op bijgaande werktekening zijn de vorm en afmetingen opgegeven~figIV.3).

De binnendiameter Ds = 405 mm. De blikdite bedraagt 0,5 Mm.

Het materiaal waaruit de blikken zijn vervaardigd, is DK 70.

De blikken worden bij ASEA gebruikt voor produktie van 8-polige in

duktlemachines met een luchtspleetinduktie Bg is 1 T.

Bij een luc htspleetlengte g = 0,5 mm wordt de rotordiameter dus

D= 404 Mm.

Het blikpakket heeft nu 72 gleuven, waardoor q=2 wordt (Q=2pmq).

De werktekening van fig.IV.4 geeft de afmetingen van een groef:

b2 = 3,5 mm, h4 = 1,5 mm, b
3

= 8mm , hI = 48mm •

Door het toepassen Wan 2 gleuven per pool en pwr fase ontstaan

meer mogelijkheden voor verbetering van de vorm van de fasespanning

door het combineren van laagverschuiving van de wikkelingen en het

schuinzetten van de statorgleuven. Door de laatste maatregel be

reiken we tevens een vermindering van het aanloopkoppel van de ma

c.ij.ine.

We laten bij de bepaling van de schuinstand s van de gleuven de ver

betering van de sinusvorm van de fasespanningen zwaarder wegen dan de

opheffing van het aanloopkoppel in verband met de belast~ng van de

machine door een asynchrone motor ( Minder harmonische vervorming).
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Flg.IV.3 Vorm en afmetlngen van het statorblik.
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Fig.IV.4. Verm en afmetingen van de stJOrgleuven.

Veer gehele epheffing Van het lestrekkeppel meest de schuinstand

bij q =1 precies een tandsteek r n bedragen. (zie par.III.2.b.2).

Dit geldt eek veer q =2.

Veer verbetering Van de fasespanningsverm is echter minder schuin

stand nedig dan een tandsteek bij een magneetlengte van 28 mm (zie

bij afmetingen magneten, verder in deze par.).

In figuur IV.5 is de schuinstand s geschetst. De dikke getrekken

lijnen zijn diameterspeelen met laagverschuiving. De gearceerde

vlakken zijn de luchtspleetzijden van de magneten.

Figuur IV.6 geeft een afbeelding van de gekeppelde flux ~als fune

tie van de reterpesitie veer de serieschakeling van de twee stater

speelen al en a 2 • De gewenste sinusverm werdt geed benaderd.
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Fig.IV.5. De schuinstand s van de

.\'

I
I

--'1

I
I

!

1
1'0,33 ...
I s

s ator~leuven.

Fig.IV.6.Gekoppelde fluxen als

functie van de rotorpositie.

wI:

....--;- .._.



...
Technische HogeschooJ Eindhoven

Afdeling der Elektrotechniek
Vakgroep Elektromechanica en Vermogenselektronica

biz. 99
rapport nr. at 83-25

Toepassen van q =2 heeft gevolgen voor de wikkelfactor f w •

De scheefstandsfactor f s bedraagt nu volgens (III.87):

sin (.....!.;-)
p 2 6--_.._......;;;.. = 0,99s

P ·2

De zonefactor f z is nu f z = 0,966.

De wikkelfactor wordt nu met (III.88): f w = f s x f z =0,962.

De veranderde afmetingen van de gleuven hebben ook invloed op de

berekening van de spreidingszelfinduktie Ls •

Deze wordt nu met de gegeven waarden van bl , b2 , b3, hI en h4:

Ls = 0,084. 10-6 .N; (H).

Door de schuinstand is ook de statorweerstand iets toegenomen:

Rs =2,14 • 10-3 • Ns (fl.)

De keuze van het magneetmateriaal is in hoofdstuk III al beperkt tot

Ferroxdure (FXD) van Philips.(Bij de berekeningen in dit hoofdstuk

was daar nog geen rekening mee gehouden).

In overleg met enige personen Van de Electronic Components and

Materials Division van Philips Gloeilampen Fabrieken is besloten tot

de aanschaf van de sterkste FXD-soort van Philips: FXD 425.

Voor dit materiaal rekenen we met een "worst-case"-recoilpermeabili

teit van 1,1.

De temperatuurafhankelijkheid van B en vooral van H wordt nu ook
r 0

in rekening gebracht. De H ;van FXD 425 bij T = 250 C bedraagt:o
Ho = 305 kA/m. De temperatuurcoefficient van Ho is - 0,2 %/ K.

oBij T = 75 C wordt Ho dus : Ho = ca.-275 kA/m.

De benodigde blokken Ferroxdure moeten op maat worden geslepen uit

voorgefabriceerde schijven met een diameter van 134 mm en een dikte

(= magneetlengte) van 17 Mm. Omdat onze rptor1engte lr = 100 mm,

is de maximale magneethoogte ld, die uit een schijf kan worden ver-

kregen, ongeveer 89 Mm. ~

Door het slijpprocede krijgen de blokken uiteindelijk de afmetingen

lr x ld x 1m = 100 x 85 x 14 mm.
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is nu ca. 0,8 T.
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In grafiek IV.5 voor H =-300 kA/m is echter te zien dat met 1m=14 mmo
en Id =85 mm ( Imx Id = 1190 mm2 ) de"spanningsgrens" niet wordt gehaald

en de luchtspleetindUktie slechts 0,6 T bedraagt. Daarom worden tel

kens twee blokken met araldite op elkaar gelijmd, waardoor de totale

lengte in magnetisatierichting dan 28 mm wordt.

1m x ld is dan 2380 mm2 ; de "spanningsgrens" wordt nu ruim gehaald,
en Bgo

,

BLOC
taa X 85 X 28

'-

I'
·
I

~•
• -H

I : In
CD

•

I
I

- 111 + <-5
..

l"'AG~IET SYSTEM :
consistIng of two magnets glued together with araldite.

-MAGNETIC:
In case of magnetizing, the flux of the product must be 2: the
flux of the standard having a mean thickness, minimum other dimen
sions and a Br of 4100 Gauss (0,41 T).
WEIGHT : 1154 grams.

Fig.IV.? Fabricage en tolerantie-specificaties van de blokken

FXD 425.
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A1vorens met de beschreven veranderingen en detinitieve waarden

van parameters opnieuw prestaties van de generator te berekenen,

worden de e1ektrische be1astingimpedanties Rb en Lb ( zie punt 11

op b1z. 78) ook nog anders gekozen. Daarvoor nemen we aan dat in

de praktijk gerekend mag worden met een arbeidsfactor cos 9>= 0,87

van de te gebruiken inductiemotor van de onderwaterpomp ( zie obk

hoofdstUk V ).

Voor de waarden van Rb en Lb verkrijgen we dan:

Rb = 11.0. , Lb =19,8 mR.

Uit de rekenresu1taten van het a1dus aangepaste microcomputer

programma, is opnieuw eenngrafiek samengestald van de poo1rad-en

fasespanningen van de machine tegen het windingsaanta1 Ns ' ditmaa1

met de temperatuur a1s parameter.

In gratiek IV.9 is tevens in de inzet rechtsonder het nu11astwerk

punt van de magneten(Bus ,H.> weergegeven.

i
- I ,
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Aangezien we nog geen rekening hebben gehouden met verliezen in de

machine, zoals ijzerverliezen in de stator, vooral t.g.v. hysterese

en in mindere mate wervelstromen,en verzadigingsverschijnselen,

moeten we voor de keuze van het aantal windingen Ns voor de con

structie van het prototype voorzichtig te werk gaan.

Voor het bereiken van 220 Volt fasespanning zijn volgens grafiek

IV.9 ca. 216 windingen per fase nodig. Wij nemen, om het spannings

verlies t.g.v. ijzerverliezen en verzadiging te compenseren nu

240 windingen.

Deze waarde van Ns is tevens deelbaar door 24, hetgeen nodig is om

elke spoel eeD geheel aantal windingen te kunnen geven; een pool

wikkeling heeft dan 240/12 = 20 windingen; omdat q =2 heeft elke

wikkeling 2 spoelen.

Bij het wikkelen van de machine worden in elke spoel twee windingen

extra gelegd (dus 10 + 1 + 1), die apart naar buiten worde~ uitge

voerd en dan op een schakelpaneeltje kunnen worden bij- of afgescha

keld. Het totaal aantal windingen kan zo voor proefnemingen resp.

216, 240 of 264 bedragen.

Tevens worden bij het wikkelen thermokoppels in de windingen aange

bracht voor het verrichten van temperatuurmetingen.

4.Conclusies.

We recapituleren de resultaten van de computerberekeningen bij

Hs =240 en T =750 C :

6Rg =0,11.10 A/Wb.

= 4,84 mH.

U=15,9 %

Rs = 0,51..!)..

Eo = 283 Volt.Us =238 Volt.

Lsd =10,1 mH. Lsq = 45,7 mH

Ld = 15 mH. . Lq =50,5 mH.

Pb = 11,75 kW. e = 62,50

Rm = 2,38.106 A/Wb. Rl =5,67.106 A/Wb.

Bgo =0,736 T. Bm = 0,35 T.

We bespreken eerst de gevolgen van «e magneetkeuze voar het werk

punt ( Bm , Hm) van de magneten.

Het valt op dat (Bm , H
In

) zeer hoog op de demagnetisatielijn ligt,'
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d.w.z. Bm is hoog en Hm is laag.

We maken een berekening Van de magneetafmetingen voor het theore

tische geval van een nUllast-werkpunt in het punt ( Bm ' Hm )max.'
dus daar waar de energieinhoud van de magneten maximaal is.

:em beliraagt in dat punt 0,21 T ( = tB ). We verwaarlozen voor dezer
berekening de lekreluktantie.

Met behulp van de volgende uitdrukkingen die dan voor de configu~a

tie van onze machine gelden:

2 Hg g + Hm1m = 0 en

tBg ( r p -1m) = Bmld

waarin wordt gesubstitueerd:

Bg = 0,8 T, Bm = 0,21 T, t'p=104mm en g=0,5mm,

kunnen we berekenen dat 1m en ld dan optimaal zouden zijn:

1m= 4- mm en ld= 190 mm !

Dus zeer dunne -magneten met een zeer groot oppervlak.

De waarde van 1mx ld u1 t gratiek IV.5 zou slechts ca.760 mm2 zijn.

De magneetreluktantie is nu van dezeltde arde van grootte als de

luchtspleetreluktantie. Ten gevolge van de lage magneetreluktantie

is de inwerking van de statorreactie zodanig dat het magneetveld

sterk wordt atgebroken; de gewenste fasespanning ~al dus niet kun

nen worten opgewekt. Het is dus niet mogelijk om zulke afmetingen

toe te passen.

Bij de rekenresu1taten op pag.I02 zie we daarentegen een magneet

reluktantie Rm die meer dan 10 maal zo hoog is als 2 Rg•
Ten gevolge van deze grote inwendige reluktantie is de m.m.k. over

Ie luchtspleet slechts gering t.o.v. Fo ( zie fig. 1II.18).

Nu hadden volgens grafiek 1V.5 de afmetingen van de magneten wel iets

anders mogen zijn om aan al1e eisen te voldoen: bijvoorbeeld

1m is ca.20 mm en ld is ca. 105 Mm.

Het produkt 1m x ld zou dan ca. 2100 mm2 bedragen.

(Wegens het fabricageprocede hebben wij echter 1m x ld = 28 x 85 =

2380 mm2 moe ten kiezen.

De magneetinduktie Bm zou iets.lager worden, het ( BH'ma.:x- punt zou
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iets beter benaderd worden.

De conc1usie is dat optima1e e1ektrische eigenschappen Van de ma

c~ne en een werkpunt (BH~ax voor de gekozen configuratie van tan

gentiee1 opgeste1de magneten niet samen kunnen gaan.

Wij gebruiken onze magneten ongunstig wat betreft het criterium van

de energieinhoud/volumeeenheid, hetgeen voor de gekozen configuratie

echter onvermijde1ijk b1ijkt. De minima1e waarde van 1m x 1d is al

ca. 2100 mm2 •

In figuur IV.8 is nog eens de demagnetisatiekrmmme getekend van

FXD 425 voor T = 250 C en T = 750 C en een aanta1 hyperbo1en die

te1kens een constante waarde van het BH-produkt, dus van de energie

inhoud per volumeeenheid, aangeven •

..'

6): T. ;.t;'c.
~ : I:: rS"·c.

.a.1-! =1~ ~] 11M3

f3J.f =11 kl/M')

&H .::1' k1/ HIt.~ ---I---.L-J

~H ~ J.," kr/~') -----.~

&.., -= !..%. Ie.( / tva). --"

100

Oil,

Fig. IV.8. Demagnetisatielijn en energie-hyperbo1en van FXD 425.

Voor T = 750 C is de maxima1e bereikbare waarde van het BH-produkt

ca. 26 kJ/m3. In ons geva1 is ~ = 0,35 , zodat daar BH ca.7,5 kJ/m3

bedraagt, dus zeker niet maximaa1.

Ten aanzien van de e1ektrische eigenschappen van de machine conclu-
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deren we het volgende:
ten gevolge van de grote inwendige reluktantie van de magneten, Rm,

is de statorreactietlux erg klein t.o.v. de magneettlux ( slechts

10 a 15 %).
Daar de synchrone reactanties dus klein zijn, ontstaat een "sterke"

machine; het verschil tussen Eo en Us is maar klein, ca. 15%.
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V.De centrifugaalpomp bij variabel toerental.

In dit hoofdstuk zal het gedrag van de centrifugaalpomp bij varia

bel toerental worden afgeleid, d.w.z. we bekijken het waterdebiet Q,
het gevraagde asvermogen Pas en het rendement van de pomp als func

tie van het toerental ~, voor een bepaalde opvoerhoogte.

l.Opvoerhoogten en capaciteiten.

In de belangrijkste delen van een ~lekeurige pomp, de schoepen en

het hUis, definieren we de volgende snelheden bij intree en uittree

Van de vloeistof in en uit de rotor (zie fig.V.l):
______'__0'0 '0 _

C1 _. ~ . ,_.
o __._.~~:;:===========~

Fig.V.l. Snelheidsdri~hoekenvaReen stromingsmachine.

N.b.Deze snelheidsdriehoeken gelden vooralsnog slechts voor een

gebiedje rond een bepaald nominaal werkpunt (zie fig.V.lO).

In de figuren is: c = de absolute snelheid van de vloeistof,

u = de omtreksnelheid van de schoep,

w = de relatieve snelheid t.o.v. de schoep.

Uit de verandering van het impulsmoment van het medium in tangen

tiele richting vinden we de theoretische opvoerhoogte bij een

oneindig aantal schoepen in de waaier ( zie ook lit.V.l):

(V.l)

Dit is de vergelijking van Euler. HE noemt men de Eulerse Opvoer

hoogte.

Omdat cl meestal radiaal is, d.w.z. de vloeistof treedt radiaal in
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de waaier, dus clu =0, gaat di t over in:

(V.3b)

2
... "'2 )

2
ofwel U2 c2u = t ( c 2

2ofwel UI clu = t~( cI

HE is de Eulerse opvoerhoogte in meters en c2u is de tangentiele

vloeistofsnelheid aan de uittreezijde.

De verandering van de snelheid cI naar de hogere snelheid c2 resuI

teert in een verandering van de kinetische energie-inhoud en van de

potentiele energie-inhoud van het medium.

Past men op de snelheidsdriehoeken van fig.V.I de cosinusregel toe,

dan voIgt;
222

w2 = ( c2 + u2 • 2u2c2u )

Na substitutie in(V.l) voIgt dan:

HE -- .1.. (c2 c2 ) + (u2 u2 ) (w2 w2 )-z 2 - I 2 - I - 2- I

2 2De term t ( c2 - cI ) stel t de verandering voor van de kinetische ener-

gie per massaeenheid, bij doorgang door de rotor. De andere twee

termen stellen de verandering voor van de potentiele energie, respec

tievelijk t.g.v. de centrifugaalkracht en t.g.v. de verandering van

de relatieve snelheid over de schoep.

De theoretische capaciteit is nu:

waarin b is de rotorbreedte en

d is de rotordiameter.

Omdat het aantal schoepen in werkelijkhe1d niet oneindig is, ont-
--..---;--.----..--.--;-)(7/+-----.

..-.- --------------.-.--.Ct-.J _ .. _._. 2./~,:._-~. _. __..
/W~

------------..----.-----. -·r---····------- /- -.--. ---- .------ --..
/' ./

,r/ il ./._ .•._._.__ ._.• _.. ..__ . ..L.. ._. + _.. _._..... . _.. __ . -- _
'/ \ ./

r2'".. ' /'...-.. -------.-- --··------r ..---. ~ _--------..- ---.- ..-- ------
Y' !-----+[8-.. 7 .t-------- .

t(.1 :: U.3 ell(. I C'!.k
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(V.5)

staat er een afwijking in de snelheden. De bieuwe uit~reesnelheids

driehoek is geschetst in figuur V.2. De nieuwe snelheden zijn ge

streeplijnd.

De echte theoretische opvoerhoogte wordt nu:

I
Bth = g. u2 • c3u

Verder treden er t.g.v. wrijving tussen vloeistof en rotor ener

zijds en vloeistof en pomphuis anderzijds wrijvings-en botsingsver

liezen Ope

De werkelijke geleverde opvoerhoogte, H, is daardoor lager dan de

theoretische Hth,

We definieren nu het hydraulisch rendement aldus:

~ h = H / Hth (V.6)

De werkelijke capaciteit van de pomp, Q, is nu ook lager dan de theo

retische Qth.

Het volumetrisch rendement definieren we ala voIgt:

(v.?)

Uit de voorgaande beschouwingen leiden we de volgende pompkaratte
~

ristiek af ( fig.V.3):
r---Nverlies~door eindig aantal schoepen

met eindige dikte
verlies do~r wrijving

verlies door intreestoot

~i,.y.3. Dt. Utf

el '-1JtL.\j h. po...,rI«t
rC4L.ttriJ~;tk .
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Men kan afleiden dat zowel HE ( lijn I ) als Hth ( lijn II ) een

lineair verband vertonen met Q.
Door de verdere verliezen t.g.v. intreestoot en wrijving ( lijn III)

ontstaat de uiteindelijke H-Q-kromme van de pomp (lijn IV).

Fabrikanten geven uiteraard alleen lijn IV op als pompkarakteristiek.

Voor een bepaalde toepassing, dus voor een bepaalde combinatie van

Q, H en nm, geldt dat slechts een bepaald pomptype geschikt is.

Het criterium voorde keuze tussen eenaantal pomptypen is het

specifieke toerental ns ' als volgt gedefinieerd:

1lm·'lQ
ns = ~ (dimensie s-l ) (V.8)

Het toepassingsgebied wordt aldus onderscheiden naar het specifieke

toerental volgens fig.V.4:

----- ----- ---------------------_.__._-_._----------------

ge mengde waaier+--.--------------'---..........---~::_:_------"tI~~---- .. ------.-
diff usor

radiale waaier+
··--------------....t-------:'--:--:---:--..,....-----t~---ffla_!_~e-------

S la kkehu is 4waaler:
----··---ra-d-j-a--le-w--a-a-ie-r-+-l-e-jd-s-ch--o-e-p-e-n---ge-m-e-n-g-de-",-a--Cl-je-r-+---:Jdr'--'\fr,f~u'--=s'-=-o-:'r- -a-x-j-a-l-e--

----<11..1--------------:,..__-- .. slakkehuis· "waaier

------------------ ._._--------_._----- -----_._---------
5 10 20

, I

100
I I

1.DO 300 SOo

~6105 ( s-~l)
- ----------_.---------_.. __._----- .... -._- _.. -_.__.. -- ._----------------

Fig.V.4. Onderscheiding van pomptypen naar specifiek toerental.

Centrifugaalpompen voor bronnen vallen meestentijds onder het type

"radiale waaier met slakkehuis".

Op bladz. 110 is een dergelijke bronpomp van het fabrikaat Pleuger

afgebeeld met een vermogen van ca. 10 kW.

De opvoerhoogte H verdient nog nadere verklaring. Voor de werking

van de pomp maakt het uiteraard verschil of de pomp zich onder het

aanzuigniveau bevindt of daarboven. Zie fig.V.5.

De zogenaamde " static head" wordt gevormd door de som van " dis

charge head" en "suctlon lift" of door het verschil van" discharge

head" en " suction head ", al naar gelang de plaats van de pomp.
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Lp - Lange der Pumpe
LM - Lange des Motors
L - GesamtlAnge des Aggregates
o = Ourchmesser des Aggregstes
RV - ROc:lcschlsgventil
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Fig.V.5. De vorming van de totale statische opvoerhoogte.

In onze toepassing is dit extra intreedrukverschil ("static suction

head"of "lift") klein, en dus verwaarloosbaar omdat de pomp zich

direkt onder het waterniveau bevindt.

Tot nu toe hebben we slechts gesproken over de statische opvoer

hoogte, overeenkomend met een drukverschil (statische tegendruk),

waarvoor geldt:

~ p = p. g • Hs

Er is echter nog een tweede drukverschil dat overwonnen moet worden

en dat veroorzaakt wordt door de wrijvingsverliezen van de afvoer

pijpen ( zie ook fig.V.5). Voor de pomp hebben deze leidingverlie

zen het effect van een equivalente statische opvoerhoogte.

We noemen ze daarom ook Hwr ( of "friction head").

De leidingverliezen ( of "leidingweerstand" ) kunnen worden veronder

steld kwadratisch te zijn met de capaciteit Q volgens:

H = c.Q2wr
(V.10)

We leiden later een formule af voor de leidingverliezen als functie

van de lengte en de doorsnede van de pijpleiding en behandelen dan

ook een voorbeeld.

We mogen de leidingverliezen Hwr optellen bij de statische opvoer

hoogte en krijgen dan:

~ p =,. g. (H + H ) = p. g .Hs wr
(V.ll)

We verkrijgen zo de totale lastkarakteristiek van het systeem ofwel

de H-Q-kromme van het systeem ( zie fig.v.6).



Technische Hogeschool Eindhoven

Afdellng der Elektrotechniek
Vakgroep Elektromechanica en Vermogenselektronica

biz. 112
rapport nr. EM 83-25

------------ -------------

--------------

Fig.V.G. Tota1e lastkarakteristiek van een systeem.

Vaak worden een aantal pomptrappen in serie op een as samengebouwd

(zie fig.V.7), voora1 in bijvoor

beeld diepe bronnen, waar de pomp

diameter klein moet zijn ea er

toch grote opvoerhoogten moe ten

worden overwonnen. De opvoerhoog

te per trap is dan Hi = H / i,

waardoor het specifieke toerental

per trap hoger wordt.

2.De karakteristieken Tan de pomp bij variabel toerental.

Het gedrag van een bepaalde pomp wordt meestal door de fabrikant

slechts gegeven als Q-H-kromme bij een gegeven constant nominaal

toerental.

Als echter de belasting van de pomp verandert, vraagt dit een aan

passing van de pompprestatie, bij voorkeur in de vorm van het vari

eren van het pomptoerental.( Zogenaamd "smoren" heeft een nadelige

invloed op het rendement).

Als we de hoeksnelheid van de pomp varieren, veranderen de snelheids

driehoeken van fig. VJ. als voIgt, mits HE/u_~ constant blijft, dwz.

de belasting moet aangepast zijn om dit te bereiken:
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_U_,2.__tA._,_,__~._. ..__...__~~U1._I__~~2. e"~t
c

Fig.V.8. De snelheidsdriehoeken bij variabele snelheid.

Voor de capaciteit geldt:

Q = A.C2r

waarin A= het ui tstroomoppervlak = 2. 'Tf". b2 • R, met

c2r =radiale absolute ui tstroomsnelheid,

R=straal van de waa:ier,

b2 = de breedte van de waaier aan de omtrek.

Dus kunnen we zeggen:

Q = constante. R • c2r

Voor de opvoerhoogte geldt:

H = constante. u2 • c2U (mits clu= 0 )

(V.12)

( V.13)

Uit de uittreesnelheidsdriehoek zien we dat bij toerentalverandering

c2u evenredig verandert met c 2 ' dus:

(V.15)

Voor de volgende afleiding heeft de laatste index steeds betrekking

op de gewijzigde snelheid: 1 voor snelheid 1, 2 voor snelheid 2.

We spreken van totale of dynamische, kinematische en geometrische

gelijkvormigheid.

Stromingen zijn dynamisch gelijkvormig indien verschillende te ver

gelijken machines geometrisch gelijkvormig zijn en in willekeurige

overeenkomstige punten in deze machines de snelheidsdriehoeken ge

lijkvormig zijn ( kinematische gelijkvormigheid) en de krachten in

het medium op dezelfde manier van de snelheden afhangen.
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Uit de gelijkvormigheid van de traagheidskrachten volgt met

H = u2 c2u - ul C1u : H / u2 = constant.

Deze betrekking geldt voor een wrijvingsloze machine en voor een

stroming waarin de wrijvingskrachten evenredig zijn aan het kwadraat

van de snelheid.

Indien de inweudige wrijving van het medium een rol speelt in het

stromingsbeeld moet tevens de verhouding van de inwendige schuif

spanning per massa-eenheid tot de energiehoogte van het medium in

overeenkomstige punten gelijk zijn.

We komen aldus tot de volgende twee voorwaarden voor gelijkvormige

stromingen:

H =constant (V.16)
W~.D2

= constant (V.l?)

(V.19)

(V.18)

Als de Q-H-kromme voor een bepaald toerental gegeven is, kunnen

hieruit de krommen voar andere toerentallen worden afgeleid.

Voor de punten op de verschillende krommen waarin de stromingen ge

lijkvormig zijn gelden dan de gelijkvormigheidsregels volgens (V.16)
en (V.l?).

Omdat de diameter D van de waaier niet veranderd is, mogen we ook

zeggen:

H
to j = constant

--.9... =constant
COm

We illustreren dit aan fig. V.9

t
H

Q- Q-

".
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(V.20)

In fig.V.9.b vinden we voor iedere waarde van ~m een andere H-Q

kromme.

Na eliminatie Van 'U muit (V.18) en (V.19) vinden we:

Q2 / H = constant.

In figuur V.9.c zijn dan aIle H-Q-krommen overgegaan in een kromme:

H/wi versus Q/Wm.

We kunnen dit resultaat ook anders interpreteren: overeenkomstige

punten ( H1,Ql) en ( H2 ,Q2) liggen op een willekeurige parabool door

de oorsprong. Dit is weergegeven in fig.V.IO:

I

parabool /

Y'
/'..

/--1
" "

,/ ,- / \/ t, I
f , I

I I t Tl= const.
\,

• Q

Fig.V.IO. H-Q-krommen voor ver~chillende toerentallen.

Dus met behulp van een gegeven H-Q-kromme kunnen willekeurige

H-Q-krommen worden afgeleid bij variabel toerental.

Langs de genoemde parabolen zou het inwendig rendement van de pomp

constant moe ten zijn. De snelheidsdriehoeken veranderen langs een

parabool nl.gelijkvormig zodat de verliezen t.g.v. de intreestoot en

de wrijvingsverliezen procentueel niet veranderen. Genoemde verlie

zen zijn echter niet geheel evenredig met het kwadraat van de massa-
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stroom resp. het tperental. Bovendien zijn er andere verliezen die

niet evenredig zijn met het kwadraat van het toerental (wervels in

het slakkehuis e.d.) en vermogensverliezeD die niet evenredig zijn

met de derde macht van het toerental ( mechanische verliezen e.d.).

Daardoor hebben de krommen Van constant rendement in de praktijk een

min of meer ovale vorm ( zie fig.V.10).

Voor niet te lage toerentalleen zullen we echter aanhouden dat het

rendement bij afnemend toerental slechts weinig daalt; zie fig.V.llb.

(In het ideale geval is in fig.V.llc ook het rendement te vervangen

door een kromme Toar alle toerentallen).

-QQ-
w

Fig.V.ll.a b c

(V.2l)

Op dezelfde manier als voor de opvoerhoogte en het rendement is ge

daan, zal nu een vergelijking voor het asvermogen van de pomp als

functie van Q /4)m worden afgeleid.

Voor het asvermogen van de pomp stellen we:

r.g.H.Q
Pas =----f7p

In fig.V.12.a is een vermogenskromme gegeven van een bepaalde pomp

(V.22)

tegen de capaciteit Q bij een gegevenU>m •

Combineren van (V .18) en ~ V.19 ) met (V .21) levert ons voor het ver

mogen (als ~p is constant):

Pas
(.()~ = constant

In figuur V.12.b kunnen we een willekeurige 3e-machtskromme tekenen

met de top in de oorsprong. Voar de overeenkomstige punten geldt dan

weer: Pas / w~ = constant. De vermogenskrommen voor verschillende W m

gaan weer over in sen kromme ala we ze uitzetten tegen Q/~m.

(zie fig.V.12.c).
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PC'S

t
I

Peu

I
. Q_.- Q - Q -

a hew

Fig.V.12. Bet asvermogen bij versehi11ende toerenta1len.

3.De pompkarakteristieken bij gegeven belasting.

We zul1en nu de uitwendige pompkarakteristieken af1eiden bij ver

schillende belastingen ( statische opvoerhoogte en leidingkarakteris

tieken).

a.De belasting is aIleen statische opvoerhoogte.

H

tDeze werkpunten kunnen we nu invu11en

in de figuren van H /W)2 ,t"l en
mlp

Pas / w~ (resp. fig.V.9c, V.11c en

V.12c).

Uit f1g.V.6 zien we dat de opvoerhoogte als functie van Q een rechte

borizontale 1ijn voorstelt. Fig.V.13 laat de combinatie zien vandeze

H-Q-kromme van de belasting en die van de pomp.

De werkpunten 1, 2, en 3 voor verschi1-

1ende toerental1en van de pomp corres

ponderen met de hoeksne1heden W m1' 'Um2
en £Um3 ,waarbij Wm3> ~2 >~1.

Het resu1taat toont fig.V.14, waar genoemde drie grootheden weer zijn

ui tgezet tegen Qleu••

j2

w

Q

w
Q

w

Fig. V.14. Werkpunten bij verschil1ende toerelltal1en (H = c )
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Voor toenemende hoeksnelheid beweegt het werkpunt naar rechts. Ret

rendement neemt af. We kunnen het gedrag van het systeem voor deze H

ook uitzetten tegen de hoeksnelheidwm zoals fig.V.15 laat zien.

p.s •
/Pu ~

I

/'
•Q I

l1p + ~I

~----
Fig.V.15. Relevante groothed~n als functie van de hoeksnelheid ~m

Q ~

b.De belasting bestaat uitsluitend uit leidingverliezen.

nu aIleen bestaat uit de
2H = c.Q , waarin c al-

de werkpunten weer gevonden uit de snij

punten Van pomp- en belastingkrommen.

Uit fig.V.6 zien we weer dat de opvoerhoogte

kwadratisch veronderstelde leidingverliez8n:

leen afhangt van het pijleidingensysteem.

Fig.V.16 laat weer de combinatie zien

van pompkarakteristiek en de gegeven lei

dingkarakteristiek, de belasting.

Voor de verschillende toerentallen worden

Aangezien de belasting nu een kwadratische kromme is, dus een para

bool, zUllen alle werkpunten in de grafieken, waarin H /w2 ,'" en
mlp

Pas / £o~ zijn ui tgezet tegen Q/ CUm' samenvallen , overeenkomstig

de theorie in een vorige paragraaf.

Het resultaat is geschetst in fig.V.17.

Q
WJM

~
-"'.\,J,otc.

Q

w,..

1,'2,3. etc.

Q ----
W",,- __

Fig.V.17. Werkpunten bij verschillende toerentallen ( H 2= c.Q )
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Omdat de werkpunten volgens de theorie samen vallen betekent dit dat

in dit geval de grootheden Q/w ,"" en P /w~ constant zijn,m "'p as

ofwel dat Q evenredig is 'Um, ~p is constant en Pas is evenredig met w~.

Dit resultaat toont fig.V.18, waarin Pas' Q en 1p zijn uitgezet tegen Wm•

11 = l:onslanlp

PtaS t

t
tl--~----

Q

11p

",

2Fig.V.18. lerking Tan het systeem voor H = c.Q •

C.De belasting bestaat uit statische opveerhoogte en leidingverliezen.

Volgens fig.V.6 kunnen we nu stellen dat de belasting nu gelijk is
2aan: H = Cl + C2 • Q •

In fig.V.19 is weer de combinatie gegeven van deze belasting en de be

kende pompkarakteristieken voor verschillende toerentallen.

H~
I

H=c +l: Q1
I 1 Voot lage hoeksnelheden ( bijv. ~ml ) is

de invloed van de statische opvoer

hoogte het grootst ( H is bijna een

horizontale lijn) en voor hoge snelheden

is de invloed van de leidingverliezen

het grootst ( H is bijna kwadratisch).
Q-

Voor lage toe~entallen zal daarom het

Fig. V.19 gedrag van het systeem als functie van

Whet meest lijken op dat bij con-
m

stante H ( zie fig.V.15) en voor hoge toerentallen het meest op dat

van aIleen leidingverliezen (zie fig.V.18).

Het gedrag van het het systeem, dwz. Pas' Q en ~p als functie vanW m
stellen we nu samen als een combinatie van fig.V.15 en V.18.

Deze combinatie is geschetst in fig.V.20.
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Pas t (~

Q ,
,~.

t ---
"p

--
w,..

Fig.V.20. Het gedrag van het systeem veor

Uit het vervolg zal nu blijken dat in goede benadering, vrij onaf

hankelijk van de aard van de belasting, het asvermogen van de pomp

een 3e-machte kromme voorstelt: Pas = c.k)~, waarin c nu onafhan-

kelijk is van de opvoerhoogte, maar alleen afhangt van de gekozen
2pomp. De koppeltoerenkromme is dan een parabool: T =c.~ •as m

Een andere conclueie uit voorgaande beschouwingen trekken we t.a.v.

een verandering in de statische opvoerhoogte Hovan het systeem.

Indien de statische opvoerhoogte wordt verlaagd, verandert slechts

het beginpuntLUmo ' waarbij water wordt geleverd en niet de vorm van

de vermogenskromme Pas als functie vaD Wm ( zie fig. V.2l)

./
./ ,

/_".<1-
/'",'" .

.,/ ";' .........

a b

'lp

Fig.V.2l. Invloed van de verlaging van de statische opvoerhoogte.

4.Verificatie aan de hand van een voorbeeld.

Aan de hand van een gegeven H-Q-kromme van een bestaande pomp zal de

voorgaande theorie worden geverifieerd.
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Het nominaal asvermogen be

draagt Ca. 2,8 kW per trap.

De grootheden zijn gegeven als

tunc tie van Q.

In fig. V.22 zijn de H-Q-kromme,

het rendement 1, en het asver

mogen P gegeven van een be-as
paalde bronpomp bij nominaal

toerental (per trap).

Bij Q = 0 bedraagt H ca. 16,5m.

-.. ~ I

- t • L

80 70 ~(M'/L)

2.

t I oj.

2850 omw/min;
'1ra"p.~ per _fra~ -._-.....~'~i-."'-i~:-R'
Iii I, ~-+--

t'tIR'l') :; II
t' j i l j
t . ' , t·

f : I : ! t 1ft!t '"
8 •

7 70
6 60
5 50
4 40
3 30
2 20
1 10

o

I
., !

-10 2G 3D 40 50

4

2

& '

.'

H

In grafiek V.l is nu de Q-H-kromme uitgezet van deze pomp welke is

uitgerust met drie trappen.

Bij Q = 0 en een nominaal toerental van 2850 tpm bedraagt de sta

tische opvoerhoogte Ho = 49,5 m.

Uit fig. V.22 zoeken we het punt van maximaal rendement als nominaal

werkpunt bij 2850 tpm en we construeren een belastingkarakteristiek

in grafiek V.l, bestaande uit een statische Hovan 28 meter en leiding

verliezen Van 1,5 meter in het nGm1~al werkpunt. De totale opvoer

hoogte in vollast is dus ca. 29,5 m.

We komen dan uit op een nominaal werkpunt N bij Q = 77,5 m3j h.

Het nominaal asvermogen bedraagt dan ca. 8,45 kW.

Met behulp van de theorie van een vorige paragraaf construeren we

nu een aantal H-Q-krommen bij verschillende toerentallen, waarbij

het toerental varieert van ca. 60% tot 110%, overeenkomend met toe

rentallen van resp. 1710 en 3135 tpm. Zie grafiek V.I.

In grafiek V.2 is het pomprendement i p uitgezet, zoals gedefinieerd

in(V.21) volgens lit =fgH QjP ,en gegeven in fig.V.22 voor nomi-'Lp as
naal toerental.

Met de eerder afgeleide theorie kunnen we hieruit weer een aantal

rendementskrommen construeren voor verschillende toerentallen, va

rierend van 50% tot 110% van het nominale.

Hiervoor hebben we aangenomen dat het maxima1e rendement pas bij 1age
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toerenta11en ( beneden ca. 50% 'van nominaa1) begint te da1en.

Het maxima1e rendement in vo11ast is ca. 75%.

Door combineren van de grafieken V.1 en V.2 en met behu1p van de

definitieverge1ijking voor het asvermogen (V.21), zijn we in staat

om de vermogenskromme Pas a1s functie van Q te bepa1en voor ver

schi11ende toerenta11en. Voor een bepaa1d toerenta1 behoort bij

e1ke waarde van Q eenwaarde van H en van 1p• Met de be1asting~

kromme is hier dUB nog geen rekening gehouden.

Het resu1taat is ui tgezet in grafiek V.3 voor Dm =2850 tpm.

Weer via de theorie, met behu1p van wi11ekeurige 3e-machtskrommen

door de oorsprong, zijn ook de vermogenskrommen te bepa1en bij ver

andering van het toerenta1 a1s functie van Q.
In grafiek V.3 is dit weer gedaan voor toerenta11en tussen 60% en

110%.

Zoa1s in grafiek V.1 de gestreep1ijnde parabo1en door de oorsprong

1ijnen van constant (theoretisch) rendement voorstel1en, zo zijn in

grafiek V.3 de 3e-machtskrommen deze 1ijnen van constant rendement.

We bedenken echter dat, zoa1s gezegd, in de 1age tcerenta11en afwij

kingen optreden.

Uit het combineren van grafieken V.1. en V.3 bepa1en we tens10tte

het asvermogen en het debiet Q a1s functie van het toerental nm.
'.Jlet debiet Q is rechtstreeks ui t grafiekV.1 af te 1ezen voor meer

dere toerenta11en a1s snijpunten van de pompkarakteristieken met

de be1astingkromme j bijv. Q= 53 m3 / h bij I1n = 2565 tpm.

Bij elke combinatie van nm en Q hoort in grafiek V.3 een bepaa1d

asvermogen Pas.

De zo verkregen waarden zijn uitgezet in grafiek V.4. In deze gra

fiek is tevens het askoppe1 geschetst dat bepaa1d is vo1gens:

Tas = Pas / GcJ m•

Uit de a1dus bepaa1de P -en T -karakteristieken Van de pomp b1ijktas as
dat deze voor een groot toerengebied nagenoeg de gewenste 3e-machts-

resp. kwadratische vorm hebben gekregen, met slechts een afwijking

in de 1aagste toerenta11en doo~ de ver1aging van het maximale ren

dement a1daar.

Het begintoerenta1 waarbij er een debiet optreedt, bedraagt ca.2140.
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Over de conclusie op pag.120 t.a.v. de prestaties van de pomp bij

verlaging van de statische opvoerhoogte Ho nog het v~lgende:

In grafiek V.l is deze tweede belastingkarakteristiek eveneens ge

tekend; deze begint nu bij een lagere Ho maar snijdt de oorspronke

lijke H-Q-kromme van de pomp wel in het zelfde nominale werkpunt N.
Ho is nu ca. 17,5 m (de belastinglijn is gestreeplijnd).

De grafieken V.2 en V.3 veranderen uiteraard niet.

De nieuwe vermogens- en koppeltoerenkrommen in grafiek V.4 zijn aan

gegeven met index 2.

We zien nu dat deze krommen precies hetzelfde verloop hebben ge

houden en weer alleen in de laagste toerentallen afwijken Van de

theoretische 3e-machts en kwadratische krommen.

Het begintoerental is nu verschoven naar 1710 tpm. Dit is een aan

zienlijke winst.

We zien dus dat de aard van de belasting nauwelijks van invloed is

op de vorm van de vermogenskarakteristieken van de pomp.
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In het voorgaande voorbeeld is gebru1k gemaakt van een bepaalde

karakter1st1ek van de le1d1ngverliezen.

De wr1jv1ngsverl1ezen van een p1jple1dingsysteem kunnen worden gevat

in de volgende uitdrukk1ng:

(meters per 100 meter)

waar1n D = de diameter van de p1jple1d1ng in inches (standaard),

L = de p1jplengte (m),

v = de snelhe1d van het stromend med1um(water) (m/s)

f =een evenred1ghe1dsfactor voor ruwhe1d en mater1aal van

de p1jple1d1ngen (f is ca. 0,017).

De formule staat bekend onder de naam Darcy-We1sbach-formule ( z1e

l1t.V.l).

In graf1ek V•.5 z1jn voor en1ge waarden van de diameter D de wr1j

v1ngsverl1ezen u1tgezet tegen _.t deb1et Q
ttrtm!l'ltEtm!1ffirtItltmtl1mmtmmt:m!mTfE!mi'il~~fTf1El1~

,_.

t

I

In d1t hootdstuk is het rapport WM-04l van de TH Twente geraadpleegd.
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VI.Berekeningen aan de vermogensstroom tussen generator en belasting

bij variabel toerental in quasi-stationair bedrijf.

Voor het doorrekenen van een frekwentie-afhankelijk systeem als het

onderhavige wordt bij voorkeur de frekwentie als onafhankelijke va

riabele gekozen.

De statorfrekwentie, die voor generator en pompmotor natuurlijk ge

lijk is, en dus in feite het windturbinetoerental zal bij de bereke

ningen aan de elektrische as dan ook als onafhankelijk variabele in

het systeem fungeren.

De afhankelijk variabelen die bepaald moeten worden om inzicht te

krijgen in de werking van deelektrische as zijn dan de spanning, de

stroom, de cos" het getransporteerde vermogen, de verschillende ren

dementen en natuurlijk het mechanische toerental van inductiemotor

en centrifugaalpomp.

Aan de andere kant moeten we echter ook f10pgedruktfl denken op het

systeem de theoretische koppeltoerenkromme van de centrifugaalpomp

bij gegeven opvoerhoogte, zoals die in hoofdstuk V is afgeleid.

Het pompkoppel T is daarbij slechts afhankelijk van het pomptoe-as
rental n : T = T (k».m as as m

In hoofdstuk VII wordt pas beschreven hoe, bij de in hoofdstuk VI

af te leiden vermogenstoeren-functie van de elektrische as, de wind

turbine dient te worden gekozen om een optimale overeenstemming te

verkrijgen tussen de vermogens-frekwentie-functie van de elektrische

as en de optimale belastingskromme van die turbine, welke bij be

nadering een 3e-machtsfunctie is.

We willen hier niet bij voorbaat uitgaan van de veel gebruikte ver

onderstelling dat de verhouding tussen Us en tvs in het onderhavige

systeem constant zal blijven bij variatie van de frekwentie.

Omdat we niet weten of, ingeval het systeem met een PM-generator is

uitgerust, de verhouding Us/w s constant zal blijven, wordt, zoals

eerder gesteld, Us eveneens als afhankelijke variabele behandeld,

dwz. als een functie van de frekwentie: Us = Us (GUs)·

Resumerend kunnen we stellen:
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Us = Us (Ws ) a)

Is = Is (Ws ) b)

CPs = 'fs (Ws ) c)

Pel = Pel (Ws ) (VI.I.d)

'fg,m,t = 'Ig,m,t (Ws ) e)

Tas = Tas ("Os) f)

tOm =Wm (W s ) g)

Omdat we uitgaan van een bekend nominaal bedr~fspunt van het systeem

bij 50 Hz, zUllen aIle volgende afleidingen Van parameters, vervangings

schema's e.d. bepaald worden bij 50 Hz.

De aldus gevonden parameters van de machines worden verondersteld

constant te zijn en dus onafhankelijk van de frekwentie; zij mogen

dan gebruikt worde. in beschouwingen bij variabele frekwentie.

In hoofdstUk III zijn geen vervangingsschema's afgeleid voor de gene

rator, we gens diens geometrie. Voor de induvtiemotor kunnen weI een

voudig vervangingsschema's worden afgeleid.

Als we voor de generator ook vervangingsschema's hadden opgesteld,

zouden we in staat zijn door middel van een systeemsimulatieprogramma

( bijv. NAP 2 )op de computer de elektrische as door te rekenen met

variatie van parameters, dwz.met een willekeurige substitutie van be

paalde, zelfs niet-constante generator- of motorparameters ( bijv.

met substitutie van zs = Zs ( Is , rps) ).

Door de geometrie van de generator ( lichamelijke polen) hebben we in

hfdst.III echter aIleen formules voor de beschrijving van de elek

trische eigenschap~en van de generator ontwikkeld.

We zijn dus nu genoodzaakt om de gehele elektrische as a.h.w. door te

rekenen met een stelsel vergelijkingen waarin de generator- en motor

parameters voorkomen.

Voor zover mogelijk zUllen deze af te leiden systeemvergelijkingen in

par.VI.2 een algemeen karakter houden, dwz. er blijven symbolen staan

Voor de verschillende parameters Van de twee machines en van de kop

peltoerenkromme van de centrifugaalpomp.

Teneinde de werkelijke waarden van de afhankelijke variabelen uit het
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complete stelsel vergelijkingen in een microcomputerprogramma te

ber~kenen, zUllen de waarden"van de verschillende grootheden van de

machines pas in par. VI.} in de vergelijkingen worden gesubstitueerd.

Van de generator zijn deze waarden al bekend uit hoofdstuk IV.

Van de inductiemotor moeten deze parameterwaarden eerst nog berekend

worden uit metingen. Dit staat beschreven in par.VI.I.

Zoals vermeld zullen we hiervoor gebruik maken van een onderwater

motor van een gechikt type en met een vermogen dat goed past bij het

vermogen waarvoor we het systeem hebben ontworpen.

De resultaten Van de metingen aan deze bronpompmotor worden geacht

representatief te zijn voor het type motoren dat in dergelijke sys

temen veelvuldig wordt gebruikt.

Deze motor is ons door de firma Pleuger te Eindhoven welwillend te

leen afgestaan.

I.Bepaling van de motorparameters en de koppeltoerenkromme van de

pompmotor.

De bepaling Van de motorparameters wordt als voIgt uitgevoerd:

Enerzijds wordt een elektrisch vervangingsschema van de motor ont

wikkeld waaruit we een formule afleiden voor het elektromechanische

koppel van de macine, Tem •

Deze geldt dan voor het gehele toerengebied, van stilstand ( aanloop

koppel Ta ) via kippunt ( met kipkoppel Tk ) tot nominaal toerental

(nominaal koppel Tn).

Anderzijds worden door midael van een aantal metingen aan de beschik

bare motor ( statorweerstandsmeting, metingen bij onbelaste en ge

blokkeerde rotor) enkele parameters van de motor bepaald zoals die

voorkomen in het onderhavige vervangingsschema.

Deze waardeb worden gesubstitueerd in de afge~de koppelformule,

welke dan wordt vergeleken met een werkelijke opgenomen koppelkarak

teristiek van de motor.

Op deze wijze wordt een vervangingsschema verkregen dab goede resuI

taten geeft voor de daaruit af te leiden formules voor spanning,

stroom, vermogen e.d.
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Voor de defenitie van vermogens, koppels en hoeksnelheden in. de

machine gebruiken we het volgende vermogensschema (fig.V1.l):

~s ~,.. 'Pwr,
Pti 'Pe- ~s--. ..---+

Ils- w...Is Ws w ...- TUM T...,

Fig.VI.l. Definjt1e van vermogens, koppels en hoeksnelheden.

Bakhuizen'( lit.V1.l) toont aan dat in een symmetrische meerfas1ge

kooiankermach1ne in stationair bedrijf alle statorstromen resp.

rotorstromen kunnen worden betrokken op de stroom I s in een stator

fase, resp. I in een rotormaas:-r

,[s = Rs ·ls + jXsls + jXsrlr

o = &.1 + j X I + j X I.s -r .r -r rs -a

waar1n

X =w1 =W(1 +1 )r a r s rr roo
A. "'"
Xrs = Ws 1rs

(V1.2a)

(V1.2b)

a)

b)
(V1.3

c)

,.. .....
Xsr = W a 1sr

W-W
en de slip s, eerder gedef1nieerd als s = ~ m , voor p=l.

s

Voor de kooirotor wordt afgeleid dat voor de verhouding van 1rs en

d)

1ar geldt:

1 sr / 1 ra = mr / ma

waarin mr het aantal rotormazen en ma het aantal statorfasen is.

Het stelsel vergelij~ingen van(V1.2) repreaenteert het volgende

transformatorschema ( zie fig.V1.2):
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+
gs

Is-
j Xr-

--.;
j Xsr

Fig.VI.2. Het transformatorschema van het stelsel (VI.2).

(VI.5)I'-r

In de volgende stap laten we het verschil in aantal statorfasen en

rotormazen verdwijnen en de rotorstromen worden op een geschikte ma

nier gereduceerd tot de maatstaf van de statorstromen door de factor

e in te voeren volgens:

X Ier -r= - -.-
Xrs e

Na substitutie van (VI.5) in het stelael (VI.2) en enige manipulatie

volgt hieruit:

u = rR + j (X - ex)] I + j X e ( I' - I )-s las rs -s rs -r -8

R X
o =- [(..!. + j X ) e2 ....!:!! - j e X 1I' + j X e (I - I' )s r X rs -r rs -s-rsr

(VI.6a)

(VI.6b)

Dit slelsel kunnen we verbonden denken aan het volgende vervangings

schema ( zie fig.VI.~):

Rs
Is

Fig.VI.3. Vervangingsschema volgens (VI~6)

We mogen nu voor e de verhouding der effectieve windingen van sta

tor- en rotorspoelen (-mazen) kiezen en verkrijgen dan een splitsing

tussen stator-en rotorspfeidingsreactanties:

e = N f / N fs w,s r w,r (VI.?)
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We z1en nu het bekende vervang1ngssehema ontstaan van fig.VI.4:

+

R~ Xl'_It.

~-S

f1g.VI.4.Vervangingssehema met gesplitste stator- en rotorsprei

dingsreaetanties.

Voor de nieuwe rotorgrootheden gebruiken we nu de index ", zodat in

fig.VI.4 geldt:

N f
X X X X s W,s X= - e = -N f •Sa' S rs sr rsw,r

(VI.8a)

en I" = II-r -r

(VI.8b)

(VI.8e)

(VI.8d)

Parallel aan de magnetiseringstak in het vervangingssehema ( de mag

netiseringsstroom is sleehts fietief) plaatsen we een weerstand Ry
welke met goede benadering de ijzerverliezen in de machine zal ver

tegenwoordigen ( zie fig.VI.5).

of.

u...s-

De sehakeling vanlfig.VI.5 kunnen we met behulp van het theorema van

Thevenin vervangen denken door de sehakeling van fig.VI.6, om een-
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voudiger met de rotorstroom l~ te kunnen rekenen. Rij en Xm worden

a.h.w. opgenomen in de statorgrootheden.

"
~-.s

·X ll
J .u-

-

·X/J ~crI'-'

Fig.VI.6. Definitiet vervanginga8chema van de motor.

De statorgrootheden zijn nu voorzien van de index I ; de rotor

groothemen zijn nu niet veranderd.

Voor de spaaning Ul en de impedantie RI + j X' kunnen we nu volgens-s s s~

Thevenin reap. schrijven:

R X )s m

(VI.9a)

(VI.9b)

ofweI , na herschrijven als absolute waarden:

I.!!~I = l.!!sl.Rijx..[ { RiJ ( lfm + Xs.. ) +Rsx..\2 +(RsRirx..XS " f ]t
(RsRij-XmXS4')2 + (RijXm+ RijXscr + Rs~)2

Rs{Rij(Xm+XsQ") +,Rsxml- XSG"'( RsRij - XmXs(f')
R~ = Ri j Xm• ( )2 ( R X )2RR.j-XX + R.jX + RijXs-+S 1 m S4' 1 m v S m

X {Ri . (X +X ) + R X 1 + R (R Rij-X X ),
Xl = R X S4' J m S4" s mJ a s _ m SG'"
s~ ~j m· 2 2

(RsRij-~XsQ") + (RijXm + RijXs 5' + RsXm)

(VI.IO )

(VI.10 )

(VI.IOc)

Ten aanzien Van de magnetiseringsreactantie ~ dient nog te worden op

gemerkt dat deze sterk afhankelijk is van de verzadiging in de ma

chine, terwijl aIle andere componenten vrijwel constant zullen zijn.

Wij zullen daar echter ~n deze berekeningen verder geen rekening

mee houden.
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Voor de fictieve rotorstroom I" vinden we uit fig.VI.6:-r
u'-sI" =-r I' =

-s ( R" + R~) + j ( X' + X" )
S - SG" ses-s

(VI.11)

We willen nu het koppe1toerengedrag van de machine vinden.

We weten dathet produkt van e1ektromesbanisch koppel en draaive1d

hoeksne1heid ~a ge1ijk moet zijn aan het 1uchtsp1eetvermogen Pg~

Dit 1uchtsp1eetvermogen moet voor de 3 fasen samen vo1gens fig.VI.6

ge1ijk zijn aan het opgenomen vermogen in de fictieve rotorweerstand
dus:

R"
.....!:
s

P =3 11"/
2

R~g . -r '-
s

(VI.12)

waarin 11~1 de effectieve waarde van de fictieve rotorstroom voorste1t.

Combineren van (VI.11) en VI.12) en Pg = Tem • tQs 1evert:

=2 .
R" 1Y:~12

T r.-.em W s s ( R' + R" )2 ( X' + X" ) 2r +s scr' r(J"
s

(VI.13)

Wij zu11en niet, zoa1s gebruike1ijk, door successievee verwaar10zing

van componenten in deze re1atie, voor speciale waarden van de slip s,

proberen te komen tot uitspraken over het verdere ver100p van de

koppe1toerenkromme.

Wij zu11en daarentegen bij de berekeningen steeds de gehe1e koppe1

formu1e gebruiken om een zo nauwkeurig moge1ijke afbeelding te ver

krijgen van de werke1ijke motorparameters.

Voor het kipkoppe1 kan nog we1 het vo1gende worden gezegd:

Het kipkoppe1 wordt bereikt bij maximaal 1uchtsp1eetvermogen Pg , dus

bij die waarde van de slip s (sk) waarvoor ge1dt:

R~ = \ fR ,2 + ( X' + XIt ) 2 i ( VI .14 )
s y. s scr r<.r

o fwe1:

(VI.15)

Ter bepa1ing van de waarden van de component en van fig.VI.4 en het

daarop vo1gende toetsen van re1atie (VI.13) aan de werke1ijkheid, zijn
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metingen verricht aan de volgende bronpompmotor van het fabrikaat

Pleuger:

Type: V6-31.5 motornummer: 717129

schakeling: 380V A , Ilijn = 17,8 A, cos Y' = 0,87

opgenomen vermogen Pel = ca.10 kW.

Pnom= 8,5 kW, nnom= 2850 tpm.
Enige fabrieksgegevens van deze motor zijn opgenomen in grafieken.
VI.l en VI.2. Zij behelzen oa.een koppelslipkromme betrokken op het

nominale koppel: M / Mn , en de belangrijkst~ gegevens als functie van

het afgegeven vermogen zoals Pel' I1ijn, cos, , n en ~.

(zie b1z. 138 en 139).

De metingen zullen eerst worden beschreven, daarna zal geprobeerd wor

den er de motorparameterwaarden uit af te leiden.

1.Voor de weerstand van een statorfase, inclusief 14 meter aangegoten-
kabel (2 x 7 meter) is gemeten 2,3~. De kabelweerstand bedraagt

ca. 0,05~. De statorweerstand per fase is dus Rs = 2,25J1•.

2.Vervolgens is de "geblokkerde rotor II-test gedaan.-
Hierbij wordt de r9tor van de machine vastgezet en de fasespanning

van nominale frekwentie zover opgedraaid dat ongeveer nominale stroom

vloeit in de stator.

Er is gebruik gemaakt van de zgn. TweeWattmeter-schakeling in de vol

geude opstelling (zie fig.VI.7):

1:, I L
U, A

%2 W
ttz

I3
w'l

Fig.VI.7. Tweewattmeterschakeling voor geblokkeerde rotor~te8t.

Uit de metingmvan stromen en vermogens wordt, bij variabele spanning,

de cos <f k bepaald.bij geblokkerde rotor.

Deze"is uitgezet in grafiek VI.3.

De waarde Van cos~k tendeert naar 0,55 voor spanningen hoger dan

100 Volt. De cos ~k volgens opgave van de fabrikant bedraagt ook 0,55

Wij houden dus aan: cos ~k = 0,55.
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Grafiek VI.3

Een verklaring voor het blijvend dalen van cos ~k voor afnemende

spanning wordt niet gegeven.

2.:. Als laatste zijn aan de motor "nullast"-metingen verricht bij no

minale frekwentie.

Daarbij draait de rotor onbelast nabij de synchrone snelheid. Bij de

metingen, wederom met de tweewattmeterschakeling, worden de lijn

stroom IL en het opgenomen vermogen Pn als functie van de fasespanning

Us afgelez9n. De metingen zijn verricht tussen nominale spanning

(380 Volt) en ca. 150 Volt.

De resultaten zijn uitgezet in grafiek VI.4.

Na extrapolatie van de vermogenskromme naar 0 Volt, zijn we in staat

de mechanische verliezen te bepalen bij nominale spanning.

De extrapolatie wordt iets eenvoudiger als het opgenomen vermogen

wordt uitgezet tegen het kwadraat van de spanning: Pn (Us
2 ).

Bij lage spanningen is de functie bij benadering een rechte lijn.

Het snijpunt van de vermogenskromme met de vertikale as geeft de

waarde van de mechanische verliezen bij nominale spanning.

We vinden voor de onderhavige machine: P 250 W ttm,verlies = a.



,



"'ETechnische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der Elektrotechniek
Vakgroep Elektromechanica en Vermogenselektronica

biz. 142
rapport nr. EM 83-25

Het opgenomen vermogen bedraagt 700 Watt, zodat we voor de koper

en ijzerver1iezen in nu11ast kunnen af1eiden: P n+ PoJo n = 450 w.cu, ~,

Uit de nu11astmetingen wordt tevens cos ~n in nu11ast bepaald:

cos Cfn = 0,135 (zie ook grafiek VI.4).

De vo1gende resu1taten uit de nu11astmetingen zijn in een nieuwe gra

fiek VI.5 gegeven a1s "aanvu11ing" op de gegevens van de fabrikant:

cos rn = 0,135, I Ln = 7,77 A, Pn =700 Watt,

a1smede gegevens bij nominaa1 bedrijf:

Pas,nom

Ir,,)
b·''1

380V

w-
g

-I :
.. -'-._ ......4-4.......

_. _.~_. -~---- :__..~

n
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Uit de beschreven metingen zullen we nu proberen de meeste para

meters van de machine te bepalen.

We gaan uit Van het vervangingsschema van fig.VI.5.

Bij geblokkeerde rotor is de slip van de machine: s = 1.

De "rotorweerstand fl R~ / s bereikt dan de minimumwaarde R~ •

We mogen dan de magnetiseringstak verwaarlozen omdat de impedanties

Rij>') R~ en j~ '» R~ zijn.

Het vervangingsschema van fig.VI.5 gaat dan over in dat van fig.VI.8:

+
--

Rs j XScr j X~
~l...-__...Iry-y-'\""'----T

Fig.VI.8. Vervangingsschema voor s =1.

Voor de schakeling van fig.VI.8 geldt:

UL
R + R" =-I V'3.cos'tks r Lk

U
Xscr- + X~G" = I L V3. sin<.fk

Lk

(VI.16a)

(VI.16b)

Uit de gegevens van de metingen blijkt: cos ~k = 0,55 '(sin~k =0,835)

Verder is volgens grafiek VI.l: ILk = 4,7x17,8 = 83,7 A, UL = 380 V.

SUbstitutie van deze waarden in (VI.16) levert:

R + R" = 4 33 " en X + X" = 6 56.n.s r ' ...u.. sa- rG"' ' •

Voor de statorweerstand i8 gemeten R = 2,25.!l, voor Rfl vinden wedus:s r
R" = 2,08..a..r
Wat betreft de reactanties kunnen we volgens het Electrical Engi

neers Handbook voor enkelkooirotoren de stator- en rotorspreidings

reactabties op grond van ervaringsfeiten gelijk stellen:

x = Xn
S<r' r<r (VI.17)

Combineren van (VI.16) en ~VI.17) en de gevonden waarden levert:

X = Xn = 3 28..n.
S(J"' r<r ' •
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Bij de nUllastmetingen kunnen we de slip s = 0 stellen. De rotortak

van het vervangingsschema van fig.VI.5 is dan zaer hoogohmig ( er

loopt nauwelijks rotorstroom) en dus verwaarloosbaar.

Het vervangingsschema wordt dan volgens fig.VI.9:

+

Fig.VI.9. Vervang1ngs8chema voor s = O.

Om hieruit R1j en ~ te bepalen kijken we naar hat vectordiagram van

fig.VI.10:

----- -- -- - ----- - --

Fig.VI.10:

Er geldt: URs

-~.

Vectordiagram voor
I Ln

= V3. Rs

--
vervangingsschema volgens fig.VI.9.

(VI.l8a)

(VI.18b)

Invullan van I Ln = 7,77 A (uit grafiek VI.4), Rs =2,25..f2. en Xsc:r= 3,28..n.

levert:

UR =10,1 V en Ux =14,7 V.
s SCF"

Omdat de hoek rn = 82,250 en dus bijna 900
, mogen wa echter schrijven:

Ei ~ UL - Ux ~ 365 V.
s

Voor de magnetiseringsstroom I m geldt: I ~ I / ·r-;3m r_ Ln 1':. (VI.19 )
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(VI.20)

zijn de verliezen bepaald bij 380 Volt. Deze

250 W.; Pij + Peu = 450 w.

Substitutie van I Ln levert: Im = 4,49 A.

Voor de magnetiseringsreaetantie voIgt dan: Xm = Ei / Im = 8l,3.J1..

Bij de nUllastmetingen

bedrggen: Pm h 1 =ee , ver •

Uit de nUllaststroom I Ln en de statorweerstand Rs bepalen we de koper

verliezen in de stator bij nullast:
I 2

P = 3 ..b.!! •R =I L
2

•Reu,n 3 s n s

Invullen van de waarden levert: P = 135 W.eu.n

Voer de ijzerverliezen resteert PiJ •n=450 - Peu,n = 315 w.
Voor de stroom door de ijzerweers~and sehrijven we:

= Pijl,n
3.Ei

Invullen Van Pij,n en Ei levert: I
Rij

= 0,29 A.

Hieruit bepalen we _e ijzerweerstand volgens:

Rij = Ei / I Rij

Na invullen van de waarden wordt Rij =l258~.

Resume van de gevonden motorparameterwaarden:

(VI,2l)

(VI.22)

Rs = 2,25JZ., Xs ,,-= 3,28.1l. ,

Rij = l258.t1, Xm = 8l,3.n. •

"Rr = 2,08.fl ,

Met deze waarden zUllen we nu een koppeltoerenkarakteristiek eonstru

eren volgens relatie (VI.13), dwz. we zetten het eleetromeehanisch

kappel uit tegen de slip s.

Na invullen van de gevonden waarden van Rs ' Xscs- ' Rij en Xm in de reIa
I .

ties (VI.lO.a,b en c) vinden we voor IQ~1 , R' en X' respectievelijk:
s sa'

R' = 0,925. R = 2,081l.s s
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(VI.23)

Voor het koppel ~em vinden we nu substitutie van de waarden van r~~l,

R' R" X" en XI in (VI.13) voor enkele waarden van de slip 8:s' r' r tr' SCT'

• Voor s =1 (aanloop) : Tem,a =44,88 Nm.
• Voor s = 0,05 (nominaal): T ~ = 2S,9 Nm.em, o.a

• Voor s = sk ( ba invullen van de componentwaarden in (VI.15) wordt

sk =0,308): Tem,k =71,5 Nm.

Inmiddels wordt met behulp van de op het nominale askoppel genormeerde

koppelslipkromme van grafiek VI.l een werkelijke koppelkromme van de

motor getekend (let weI: het askoppel!). Deze is geschetst in gra

fiek VI.6.

We bedenken verder dat we het mechanisch verlies van de machine in nUl

last hebben gemeten.

Hieruit wordt het verlieskoppel (wrijwing e.d.) Twr bepaald volgens:

P - T Wv,m - wr· m

Het verliesvermogen in nul1ast bedraagt: Pv m = 250 Watt.,
Dus bij nm = 3000 tpm wordt Twr =0,8 Nm.

We nemen nu aan dat deze Twr bij belasting tot 2850 tpm gelijk blijft.

Bij nm = 2850 tpm dient de werkelijke T dus ongeveer te zijn:em

T = 29,3 Nm.em, nom

WiJ" hadden berekend voor het theoretische nmminale koppel T - 26,9 ~~em,n- "f,
dus bijna 10% lager.

De oorzaak van dit verschil schuilt o.a. in het volgende:

Ala we de werkelijke koppelkromme van de machine in grafiek VI.5 be

kijken, zien we bij een slipwaarde van ca. 0,7 een zogenaamd zadel in de

karakteristiek. De oorzaak Van een zadel is gelegen in de kooicon

structie waarbij men gebruik maakt van stroomverdringing in de rotor

staven om verhoging van de effectieve weerstand Van de rotor te be

werkstelligen bij aanloop van de machine bij s =1.

Omdat in dat geval de rotorstroom slechts door een gedeelte Van de

ataatdoorsnede vloeit, treedt er tevens een verandering op Van de ro

torspreidingsreactantie X" •
r<:r

In de literatuur zijn meerdere methoden beschreven om bij de bereke

ning Van een koppeltoerenkromme rekening te kunnen houden met de stroom
verdringing in de rotor.
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Omdat wij echter de vorm van de toegepaste rotorstaven in het geheel

niet kennen , is het zeer moeilijk om aan de hand Van de vorm van het

zadel een uitspraak te doen over de grootte van deze effecten.

Voor machines met een vermogen groter dan ca. 10 kW zal echtier in de

berekeningen ernstig rekening moeten worden gehouden met genoemde ver

schijnselen.

Wij hebben middels de kortsluitproeven de rotorweerstand R" gemeten.r .
We constateren slechts dat deze, wegens de vermoedelijke vorm van de

rotorstaven, waarschijnlijk een iets grotere waarde heeft dan bij

nominaal bedrijf. Tevens is de rotorspreidingsreactantie X" bij Dlr':;'-
r~

mi~aa~ _~edf~j~_~door het ontbreken van de stroomverdringing iets groter

dan de gemeten X" bij geblokkeerde rotor.
r~

De verandering van de spreidingsreactantie zal slechts klein zijn ver-

geleken bij de verandering in de rotorweerstand indien de rotorstaven

een eanvoudige ovale of trapeziumvormige doorsnede hebben en niet zijn

opgedeeld in 2 afzonderlijke kooien, zoals dat bij grote machines vaak

het geval is.

De absolute verandering van de rotorweerstand zal tevens maar klein zijn.

We nemen aan dat dit in de ·onderhavige machine het geval is.

We zUllen daarom een nieuwe berekening maken van de koppeltoerenkromme

met een waarde Van R" die nu ca. 10% verlaagd is : R" = 1,9J1,.r r

Voor het koppel T vinden we dan nu, na substitutie van de waarden vanem
IQ~I, R~, R~ en X~en X~~ in relatie (VI.13):

• voor s=l . T = 42,5 Nm.. em,a

• voor s=0,05: T = 29,3 Nm.em,n

• voor s = sk = 0,28 . T = 72,1 Nm.. em,k

De aldus verkregen koppel-slip-kromme is uitgezet in grafiek VI.6, ter

vergelijking met de werkelijke koppeltoerenkromme. Let weI: Tem = Tas+Twr
De berekende waardevan T is nu gelijk aan de werkelijkeem,n
waarde van Tem,n' maar we realiseren ons dat deze methode niet geheel

correct is en dat we hiermee een onzekerheid hepben geintroduceerd voor

de parameterwaarden van de machine in het hele toerengebied buiten no

minaal bedrijt. De gevolgen hiervan worden in par.4 besproken.

Wij zijn nu slechts geinteresseerd inde parameterwaarden van de machine

jie de machineeigenschappen beschrijven bij nominaal bedrijf.



~ l r ' . I I'

ii1 C7

"0 fi
"0
0 ......
~ +-::l OJ:'

~
OJ
VI
I
I\)
\J1

~~
~.
I

<8
11l
IIIo
::l"
o
2
m
:i"
a.
::l"

~
::l

, ,

I "

II ' ;

, ' ,
r-.' t- T -+.~. -~ •.

:1" .
t'" .

fi+::, ~.~,

:ii; ~:;;



....
Technische Hogeschool Eindhoven

Afdellng der Elektrotechniek
Vakgroep Elektromechanica en Vermogenselektronica

blz. 149
rapport nr. EM 83-25

(VI.24)

(VI.25)

2.De vergelijkingen voor spanning, stroom en vermogen van de elektrische as

Deze vergelijkingen zullen worden afgeleid door het aan elkaar koppelen

van de formules voor spanningen, stromen en koppels, die zijn opgesteld

voor de generator, de pompmotor en de centrifugaalpomp in respectieve

lijk de paragrafen III.3.e, VI.I en V.2.

a.De koppeltoerenkromme aan de motoraszijde.

Allereerst kijken we naarrde mechanische zijde van de motor. In hoofd

stuk V zagen we dat de koppeltoerenkromme van de centrifugaalpomp kon

worden voorgesteld dmor de kwadratische vergelijking:

(
W m 2

Tas = Tas (50 Hz)· LUm,50HZ)

Het wrijvingskoppel dat de pompmotor extra moet leveren ( o.a. venti

latie en visceuse wrijving vanwege de watervul11ng van de motor) wordt

verondersteld lineair met het toerental te verlopen:

WmT = T .--..;~--
wf wr,50Hz ~m,50Hz

Het electromechanisch koppel van de motor dat 1n evenwicht mpet zijn

met de belasting, bedraagt dan:

(VI.26)

In figuur VI.II is nog eens het evenwicht geschetst dat moet bestaan

tussen het door de motor ontwikkelde electromagnetische koppel Tem en

het gevraagde pomp-en wrijvingskoppel T + T bij een bepaalde ffe-as wr
kwentie:

tr

·Fig.VI.II. Koppelevenwicht tusaen motor en belasting.
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In de vorige paragraaf VI.l is het koppel T voor de gekozen motor be-em
paald voar de nominale frekwentie van 50 Hz. Om echter meer vrijheid

te krijgen bij de behandeling van de ijzerverliezen in de motor bij

variabele frekwentie, wordt in eerste instantie de ijzerweerstand Rij
~it het vervangingsschema van fig.VI.5 verwijderd.

De ijzerverliezen worden later afzonderlijk bepaald en bij het gevon

den elektrische vermogen Pel van de elektrische as opgeteld.

Dit beinvloedt wel de berekening van de stromen en spanningen in ge

ringe mate, maar dit wordt voorlopig buiten beschouwing gelaten.

Het vervangingsschema van de motor wordt nm gelijk aan dat van fig.VI.4

We vervangen dit weer door het schema van fig.VI.6, weer met index'

voor de nieuwe statorgrootheden, waaruit nu echter de ijzerweerstand

is verdwenen.

Voor de n1euwe statorgrootheden geldt nu, aaar analogie met de relaties

(VI.10.a,b,c):

(VI.27a)

(VI.27b)

Xt
s~ -

+ X )
sCT

X )2scr
(VI.27c)

levert voor het koppel:

Voor het koppel T geldt onveranderd (V1.l3).em

Substitutie van (VI.27.a) in (VI.13)

.l. Rtf 2 2
t.V s • : .Us • ~

If . =---~--...;;;;.....----------------
em {R; + (~+Xs~21. {( R~ + ~ )2 + ( X~cr + X~<r )2J

(VI.28)

Us is de effectieve waarde Van de fasespanDing van de motor in ~-scha

keling. Bij 50 Hz is dit 380 Volt. Verder is weer s = (£Vs-~m)/ Ws.

Alle reactanties worden verondersteld lineair afhankelijk te zijn Van

de frekwentie. De waarde van X , de magnetiseringsreactantie, zoum .
echter voor variabele frekwentie gecorrigeerd moeten worden omdat we

nog niet weten of de flux in de machine (~U / fA) ) constant blijft.
s s

Voor de waardebepaling van Xm gaan we daar wel van uit.
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In de koppelformule komen eigenli jk aIleen de variabelen Ua' W a en "Vm
voor.

We kunnen dua stellen voor het geleverde motorkoppel:

Omdat de statorfrekwentie ~ de anafhankelijke variabele is, wordts
deze in de formule expliciet tot uitdrukking gebracht.

We veronderatellen dat voor de reactanties geldt:

Met behlklp van (VI.27 b en c), (VI.30) en a = (e.oa-~m)/Wa gaat

(VI.28) tenslotte over in:

= 3.R"Jj2.L 2.{R2+w2(L +L )2'.(W _tV).r sma s m Slf' ~ a m

.{[R Lv L2 (W -LV ) + R"JR2+ W2( L +L f}J2 +sam a m r t a s m ar

+[( (,1,) -W )L {R2 + fAiL (L + L )} +(w _t.J )L" {R2 +w2 (L +L )2l]2}-1s mills s sr m SG" s1rl. rr sam Sft J
(VI.31)

AIleen de variabelen U , e.u en Gv komen inderdaad nog voor.a a m

b.De generatorvergelijkingen.

Aan de elektrische zijde van de motor (en van de generator) hoeven we

aIleen gebruik te maken van de stroom- en apanningsvergelijkingen Van

de generator.

In hoofdstuk III hebben we immers "afgeleid dat we de generatorbelasting

(is motor en pomp) kunnen voorstellen als een weerstand Rb in serie met

een zelfinduktie Lb. _
In hoofds,tuIfT1I-- - z~JIi-de- f6rmules v~or spanning en stroom van de

belaste ~enerator bij variabele frekweJtie reeds afgeleid. Wij schrij

ven deze)nu in do::> volgende vo~, afgelJid uit (I11.97) en (III.99):

= ~s~o , I • ( (Ra + Rb) - j fA)s ( L9 + Lb)]
i f 2 ; (V1.32)
-s ( R + R" + CO (L + L") ( L + L")s b s· d b q b

4> t, 1·[(R +R"Hltl-+M>2(L +L")LfI+jc.J (L"R L RII)]
!!s = s go, s b b a q b b s b s - q b (VI.33)

( R + R" f + CU2 (L + L" ) (L + L II)a b s· d b q b
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Hierin is u de fasespanning van de generator in Y-schakeling.s
De effectieve waarVan hiervan bij 50 Hz is 220 Volt, in tegenstelling

tot (VI.28) waar de fasespanning Us,eff = 380 V.
In de formules (VI.32) en (VI.33) komen de grootheden Rb en Lb voor.

Dit zijn de vervangingsimpedanties van de motor zoals de in ster ge

schakelde generator deze ziet ( daarom reeds voorzien van index" ).

Daar de motor echter in driehoek is geschakeld, moeten we de uit de

motorgegevens te bepalen impedanties Rb en Lb door 3 delen. (zie fig.

VI.12): Rb = Rb/3 en Lb ~ Lb/3 (VI.34 a en b)

~tDr(~).

(VI.35)

Fig.VI.12.Motorimpedanties in ster en in driehoek.

De nieuwe impedanties waren daarom in (VI.32) en (VI.33) al met een "

aangegeven.

De index s van R uit de generatorvergelijkingen wordt nog vervangens
door g ter onderscheiding van de motorparameter R • De gekoppeldes
spanning van de generator noemen we nu ook Ug• Hiervoor geldt Ug =f3.us.

Verder gaan we nog over op effectieve waarden.

(VI.32) en (VI.33) gaan dan over in:

_ Ws ~gO.,l [(Rg+ Rb/3 f+w;( L9 + Lb/3)li

Is - {2 • (R
g

+ R
b
/3 f +w;( L

q
+ L

b
/3). (-L-

d
-+-L-

b
/-3-)

u _ {3·c..vs Vgo ,1. {(R +Rb/3)Rb/3 +W;(L +Lb/3)Lb/3 2 +Go);(1.hR -LaLbt t
g - {2 (Rg + Rb/3) 2 +W;( L

d
+ L

b
/3).( L

q
+~/3)

(VI.36)

Het elektrische vermogen Pel in de verbinding wordt met dezelfde
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(VI.37)

De hoek (0 tussen u en i bepalen we als voIgt: uit (111.102) en
T -s-s

(VI.34) voIgt voor (zie ook fig.III,27):

LNs (L + Lb /3)
~ ~ - arctan 9 . (VI.38)

Rg + Rb/3

Uit (VI.33) voIgt voor de hoek b tussen Eo en U :-s

Voor de hoek ~geldt nu volgens (III.59c)t mits de generator inductief

is belast:

ICf l = -(9 - b) (VI .40 )

Van de vergelijkingen (VI.35) tim (VI.40) kunnen we nu zeggen dat hier

in aIleen nog de variabelen ~s' Lb en Rb voorkomen. We defenieren nu:

Us = UsC Ws,Lb,Rb )

Is = Is(vvs,Lb,Rb)

Pel=Pel ( Ws,Lb ,Rb)

Cf = Cf ( ws ' Lb ,Rb )

(VI.4la)

(VI.4lb)

(VI.4lc)

(VI.4ld)

(VI.42b)

(VI.42a)

Als laatste schakel in de keten moeten we nog de vervangingsimpedanties

Rb en Lb bepalen uit de motorgegevens.

We gebruiken hiervoo~ het vervangingsschema van fig.VI.4, weer met Rij
verwaarloosd.

Voor Rb en Lb vinden we daaruit resp.:

X2 R"/sm· r
Rb = Rs + --~2-------

(R"/s) + ( X + X" )2r m r<r

(R"/s)2 + X" .( X + X" )
Xb = Xscs- + Xm• r rc:r m r~

(RII/s)2 + (X + X" )2
r m rcr

De statorfrekwentie W wordt weer expliciet in de formules tot uiting
B
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(VI.43a)

(VI.43b)

Us enige variabelen komen hierin 'Va en e-v m voor, zOdat we mogen zeggen:

Rb = Rb «(Ns' k)m) (VI.44a)

Lb = Lb (Gu a ' GVm) (VI.44b)

c.De verliezen.

Voor de vermogensberekeningen aan de elektrische as moeten we nog re

kening houden met de ijzerverliezen van motor en generator.

AIleen de motorverliezen zijn niet in de voorgaande berekeningen opge

nomen, maar worden nu bij het elektrische vermogen opgeteld dat de ge

nerato~ moet leveren.

Voor de definitie van de verachillende vermogens bezien we fig.VI.13.

~{+ 'P~'''':"

Fig. VI.13 •. Definitie van ver.ogene in de elektrische as.

Omdat de motorijzerverliezen ook niet in de generatorvergelijkingen

voorkomen, maar toch in rekening worden gebracht, worden ze als het

ware doorgeschoven naar voren, dwz. er wordt gerekand alsof de aandrij

ving Van de generator rechtstreeks de ijzerverliezen van de motor le
vert.

De ijzerveriiezen Van motor en generator z~Jn weliswaar afhankelijk van

de frekwentie, maar zij zijn klein en worden daarom constant genomen.
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De ijzerverliezen bedragen dan voor motor en generator:

P.. = 315 w ( gemeten in nUllast) en
1.J ,m

PO j = 500 W ( verondersteld).
1. , g

We realiseren ons dat door deze manier van in rekening brengen Van de

ijzerverliezen een fout wordt gemaakt in de berekening van de elektri

sche grootheden Us' Is' Pel e.d.,vooral bij lage frekwenties.

We vermoeden echter dat door de geringe waarde van Pij deze fout slechts

klein is. In hoofdstuk wordt hier nader aandacht aan geschonken.

Verder worden wr1jvings-en ventilatiever11ezen in de generator verwaar

loosd.

(VI.45a)=

We definieren nog de rendementen van de machines en van de elektrische

as aan de hand van fig.VI.13:
P + P

tot = el ij ,m
g

Pel + Pij,m + P + Picu,g j,g

., m = Pas/ ( Pel+ Pij,m)

~ t =~ m x ~g = Pas/ Pm

waarin

(VI.45b)

(VI.45c)

Pi' + P + Pel + Pij,mJ,g cu,g (VI.46 )

De formule in het computerprogramma waarmee het koppel aan de mecha

nische zijde van de motor berekend wordt, luidt:

(~
Wm

T + T' = T· + T ........;----- (VI.47)
as wr as,50Hz wm,50Hz wr,50Hz· 'VDl.,50Hz

(VI.26)

3.0plossing van de vergelijkingen.

Om de opgestelde vergelijkingen van de elektrische as op te lossen,

jus Us' Is' Pel' r e.d. te bepalen als functie van~s' kijken we naar
de structuur van de gevonden formules.

We recapituleren:

• Voor het door de pomp opgedrukte koppel geldt:

Tas + Twr = Tern (~s)

• Voor het door de motor ontwikkelde koppel geldt:

T =T' (U W,W)em em s' s m (VI.29)
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(VI.44)

• De spanning, opgedrukt door de generator,is een functie van Rb,Lben~s:

Us = Us (Ws ' Rb , Lb ) (VI.41a)

tIl Tens10tte zijn Rb en Lb functies van W s en Wm

Rb = Rb (~s' Wm)

L b = L b (W s ' ~m)

Dit ste1se1 imp1iciete verge1ijkingen kunnen we weergeven in het vo1

gende schema; zie tig.VI.14.

Fig.VI.14. De onafhanke11jke en athanke1ijke variabe1en.

volgens (VI.44).

in de spanningsverge-

ge1everde k09pel Tem •

en Wm a1 gekozen

De richt1ng van een pij1 duidt op de manier waarop een variabe1e be

paa1d wordt door een of meer andere.

De enige op1ossingsmethode voor een derge1ijk ste1ae1 is een iteratieve

benadering.

Met behu1p van een interactief, iteratief programma voor een micro

computer is geprobeerd een op1ossing te vinden voor het ste1se1.

Het uitgangspunt is de onathanke1ijke variabe1e ~s.

A1s tweede stap wordt bij die c,.) een bepaa1de e.v gekozen.
s m

Aan de ene kant bepaa1t Wm het door de pomp gevraagde koppel Tas+Twr
vo1gens (VI.26).

Dit koppel moet ge1ijk

Omdat vo1gens (VI.29):

zijn aan het door de motor

T =T (U, W ,IN ) en (Nem em ssm s
zijn, wOrdt hieruit een spanning Us berekend.

Aan de andere kant bepa1en ~s enGOm ook Rb en Lb
Deze worden a1dus berekend en dan gesubstitueerd

1ijking van de generator (VI.4I).

Hieruit voIgt een spanning Us van de generator.
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Deze Op twee manieren berekende spanningen moeten natuurlijk aan el

kaar gelijk zijn. Zij worden dan ook met elkaar vergeleken en bij een

te grote afwijking wordt opnieuw de berekening doorlopen vanaf een

nieuw tekiezen Wm•

Schematisch voorgesteld ( z1e fig.VI.15) levert dit:

t
kac.s Ws

I
I

Ki..~ w"'"

1
...

"'rek~ rA $ + Tw,. ~R,~~

j.
~

j~
T~ ~ T0l..S of-~r

~ Lt.,..t
~e.rc.l£ut. u., "..;,t Tu,

~L~ U,.
f>Y"Mt U.s

.-
11t

~

",te.oot-.l.uL ll,-u..~

.
JCl.

utrsJ.ie tt. 3'00£ ~ .

- KU.

Fig.VI.15. Flowchart van het microcomputerprogramma.

Een listing Van het programma is op pag.158 afgebeeld.

Een meer gedetailleerde flowchart is in fig.VI.16 gegeven op pag.159.

Toelichting op het afgedrukte microprogramma:

_In het programma worden een aantal vaste gegevens ingevoerd Van motor

en generator zoals R ,L ,L, R" en L" van de motor en R , Ld , Lqs s~ m r rr:r g
en rgo,l van de generator.
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1£10 OPEN 3 J 4·
1110 F'F.:INT#:~: .. "ELEKTRISCHE AS"
1...··~~_~ RC-~ ~5:Lc= n1~~:L~1- ~~Q:~~-l QIL~~ n1:1~~I "• .;;J-.:., • .:....... "_'. ie:.i .... ,,_10_' ,- -. ':"0_'_' r=.r-:.- • _.. 1"_ fI tt.I _ ,_,

130 RG=.462:LD=.D:: ~Q=.041:P0=1.149

15~~1 INPUT FF.:
~ 6€1 L·JS=2:+l1T:+lFR
. -r~ F'F.: INT#3.. "RS=".; F.:S .. i1L~=.::':; T>=".; LS., "Lt'l=".; Lt'1.o II RF.: " "':::" .- t:;;:., "LRSIG'" ..' =".; LR
18(i :: c· ! NT#3 .. "RSGEN= II .; RG .• "LIIGE\' -= II .; LD., II U~GEt·~=II .; LGl.. II PS I c=: ,.., iI .: pe
1:35 PF.:I'·;T#3 .• "STATOF.:FREKL~Et-HIE=" :-~:

19~3 A=:::::+:Fr::H: U'1·t2) :B=RS ·t2· C=( U'l+U::' A';2: D=F.~S*O:: U1-t2)
200 E=RR: F=U'~' G=LS:+:O::Lf'l+LS) : H=LR: I=E:.;..;=--~:n·JS-t2)

210 J=(F:+:(B+G:+:::')3·t2) )+H*I)-t2
220 AA=R:+: I :BB= (D ... ·:: >:+: q·JS t'2;' +J
230 CC= (D 'f'2::':+:(L~S ·t3:;'·;.. ~"jJ=Ei4E~JS* I +L~Si~tE.]

240 DD=(II·t2::':+:O·JS·t4) +2:+:D:'I,:E:+iI:+:O::WS-r-2)+ (E·t2::.*( I 'f'2) +·::~:;·t2):+:.J
::::~O H~PUT t-~~1 .
25: IF NM=0 THEN 400
260 ~·W=2:+:1T:+:t-U1/60

262 PF.:IH.... ~3 .. IINECH. TOEREr~TAL=".; t·4t·1
265 I F L·Jt·1::··~'Y:; THEN 385
270 TE=O::3. 2E-:J4):+:(~~r1't2)+(2. 68E-€13):+i~Jt'1

280 L1S=SQFe: (TE:+i (:E:E:f. (!·JM l2) -2:+:CC*W~1+DD) /AA.··· ;': '.i3-~·JM»
-+ 290 PF.:INT#3 .. IUS.~1Cr:-·='R.L'T't~=";US

300 V=WS-WM: L=LM+LR
310 RB=Fe:S+WS:+:V:+: (LM -t2) :+:F.:F.:, 'c':: F.~R -t2) + ( ('·...lfl:L) ·t2) )
:32r~1 LB=L~3+LM*( (RF~t"2) + (l·l-r·2) ;+:f-..t;:*L) I···· ( ~~~~·t2) +( ',.,I:+:L::- ·t-2)
3:30 r;:~T=F.:(;+F.:B/:3: DL=LD+LB/3: OL:=-'_C!+LB.···:3
340 UU=!.·j::::+:P0.····SQP(6)"" ( (F.:T ·t2) + (L·iS r: ': :t.DLi4EGIL)
350 L1V=SOF ( (RT:+:RB+ <: L~S -t2) :+:G1L:+:LE: ) ·t2+ -:: :. i::; 1'2) :+:.:: (LB*RG-LQ:+iRB) ·r.2 >>
360 UG=/JU:+iU'·/

--.. 370 PFe: I HT#3 .• II U:::. CiEN. L'T'N= " .; UG
375 PF.:INT#3J JlRB.-··':;:=" .. RB.····3 .. ILB.····3=".; LB.····:;:
:380 GOTO 25(1
385 PRUH#3 .. "t·lECH. TOERP";:>STATORFFe:EKL,J. II

':;:9~j GOTO 25~~1

4[1(1 FF'=RT l2+ (WS ·t2) :+:QL:+:DL
402 I::;=L,JS:+:P0.····SG!Fe: (2) .····PP:+:SGlF.: (RT '1'2 -:- <~'4S l2):+: (GIL l2) )
405 PE=(. 5):+:f.i$*O~Sl2)*(F'(ll2):+:(~:Tr:>- (US·t 2>:+ir::GIL l2» .····(F'Pl:
410 TT=-ATN(WS:+:QL/RT)
415 TH=TT:+iH::[1,.'1T
420 EE= ATH (L·JSt. (LBt.FG-LG!:+:RB) / (F.:T:+:RE:+ .;: ~.,.::: ·r-2) :+:G!L:+:LE:) )
425 DE=EE:+:180/1T
4:30 FF=TT-EE
+35 FI=TH-DE
440 CO=COSr::FF)
450 TA=(3.2E-04>:+:<WMl2)
460 PA=Tn:HJl"1
465 P'T'=31::'
470 EM=PA!(PE+PY>
475 PC: =::::*(I ~:: -r-2 >:;P:~~C~

4:::0 PG=50~~1

:4£:5 FIL·J=FIE+F'lr'+F'C:+F'Ci
490 EG=(PE+PY)!PW
495 ET=Et1:+:EG
$30 PF.: HH#:;: .. If I S= II .: I::::., "THETA= II . Ti-i,. II DELTA= II .; DE
5€15 F'F::HiT#3 .. "PHI=" ,; Fl .. "COS. PHI="., CO
5H3 p~: HH#3 .. "T. AS= II .; TR .' "F'. A:}=II .: PA .. '?, cl= II ; PE .' "F'. ~.J Hi!l=" .; F'L.J
52(1 p~: I NT#:~:.I iI F' • IrIZE;:;::. tll= II .; FIIT1

., 11Ft. (:!J. 13= II .; FIC:.I !I F' • IrJZE~:. (,= II .: PI]
5:30 PF.:IHT#:;: .. "PEr·.jI!H1ENT".: "t·10TOR=".; Et·l,; "GEt··j=" .. EG.: "TOTRAL=II; ET
540 PRINT#3:CLOSE3 -
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Voor de generatorgrootheden Z1Jn de waarden genomen die in hoofdstuk

IV zijn berekend voor toepassing van het perm. magneetmateriaal FXD

425 bij T = 750 C en Ns = 216. Deze laatste omdat bij Ns = 2l6"zonder

rekening te houden met de ijzerverliezen Van de generator,preeies de

fasespanning van 220 V werd gehaald.

De gegevens van de motor zijn die, welke zijn berekend in par.l van

dit hoofdstuk•

• Vanaf regel 190 in het programma wordt een aantal inkortingseoe~fi

eienten voor de te sebruiken formules berekend. Zij hebben de symbolen

A tim H gekregen en zijn onafhankelijk van 'Us' wm of Us' maar alleen

van motor-en generatorgegevens •

• De daarop volgende inkortingsfaetoren zijn wel een funetie van lJs :

I, J, AA tim DD•

• De volgende formules van die, welke in par.2 van dit hoofdstuk zijn

afgeleid, zijn in het programma verwerkt:

a.(VI.3l) voor Tem wordt met de inkortingsfaetoren A tim H, I, J en

AA tim DD hersehreven tot:

W 2 2
T =AA.( -G..> ).U I (BB.w -2.CC.W +DD)em s m s III m (VI.48)

Hieruit wordt in regel 280 de motorspanning bepaald volgens:

U =[T (BB.CV2 - 2.CC.c..) + DD)I AA/( W -W )Ji (VI.49)s em m m s m

anderzijds is de waarde van T verkregen door substitutie van nomi-
em . 2

nale waarden van T = 28,5 Nm, T = 0,8 Nm en fA) = ~0.2850 tpmas wr m ov
bij 50 Hz in (VI.47):

-4 2 6 -3Tem = Tas + Twr = 3,2.10 .~m + 2, 8.10 ·~m.

b.ln regel 300 tim 3~0 worden Rb en Lb berekend met (VI.43) en de in

kortingsfactoren V en L.

c.ln regel 330 worden 3 inkortingscoefficienten gedefinieerd, RT,

DL en QL, ter berekening van de generatorspanning Ug met (VI.35),

waarin rekening is gehouden met (VI.34).

d.Verder gebruikte formules zijn de volgende:

(VI.35) voor de lijnstroom I, (VI.37) VOor het elektrische vermogen
s

Pel' (VI.38) voor e, (VI.39) voor S, en (VI.40) voor if.
(VI.45) voor de rendementen, (VI.46) voor P en tenslotte is

2 m
Pcu,g =3. I s Rg , Pij,g = 500 W en Pij,m = 315 W.



...
rechnische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der Elektrotechniek
Vakgroep Elektromechanica en Vermogenselektronica

blZ~6l
rapport nr. EM 83-25

bepaald wordt door:

ontstaat er een vertikale asymptoot voor de

, en het koppel Tern blijft ongewijzigd ( is

~.Resultaten van de berekeningen.

Met het beschreven iteratieve programma hebben we in feite de spanning

Us in de verbinding gebruikt als "rekengrootheid l1 om te komen tot het

jUiste instelpunt van het systeem via een herhaalde keus van GUm.

Dat wil zeggen de eindwaarde van die spanning Us die van twee kanten

berekend werd, bepaalt alle verdere grootheden in de elektrisehe as,

ook Wm•

De rekengrootheid Us is voor een groot aantal waarden vanwm uitgezet

in grafiek VI.7. (blz.162).

Er ontstaan hierdoor twee vloeiende lijnen, een van de spanning Us van

de motor, en een van de generatorspanDing, beide als lunetie vanWm
(ofwel nm).

Het snijpunt van beide lijnen bepaalt telkens het instelpunt of werkpunt

Van de elektrische as bij een bepaalde trekwentie Ws.

Over de algemene vorm van de uspanningslijnenU bij variatie vanCVm
kunnen we het volgenie zeggen:

Voor zeer kleine s, dus voor e.vs-"'>m~O kan de koppelformule (VI.28) be

naderd worden door:

T =3. U 2 s / Rtt c.vem s r s

Als hieruit ie spanning U
s

U =[T R" 1.'\ / 3 s] ts em· r· "Vs

bepaald door de pomp), dan

spanning bij W =W •m s

De vanuit de generator bepaalde spanning heeft niet deze vorm, maar een

paraboolaehtige vorm met een maximum waarde van U die bepaald wordts
door de aard en grootte van de belasting Rb en Lb.

Wanneer de statortrekwentie verhoogd wordt tot ea. 63 Hz vertoben de

twee spanningslijnen ( Van de rekengrootheid) Us geen snijpunt meer,

dwz. de generator is niet kraehtig genoeg om de door de motor gevraagde

(en de door de pomp ppgelegde) spanning en toerental te bereiken.

Bij de berekening Van het kipkoppel Van de motor bij die frekwentie

zUllen we_later de ~eden daarvoor aantonen.

Uit de rekenresultaten stellen we verder de grafiek VI.8 Van de fase

spanning Us en de poolradspanning Eo van de generator Bamen als funeties

Van de frekwentie w. ( zie blz.l63).s
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Gra!1ek VI.B.

We constateren dat tot ca. 50 Hz de spanning U in zeer goede benade-s
ring lineair verloopt met de frekwentie.

Dit doet O.a. de aanname dat de magnetiseringszelfinduktie constant is,

gestand.

Boven 50 Hz zal de spanning niet meer lineair toenemen, en bij 60 Hz

zelfs dalen. De frekwentie zal in het onderhavige systeem dus beslist

tot ca. 55 Hz beperkt moeten blijven.

Nadat in het programma telkens, b1j variabele frekwentie, een werkpunt

is vastgesteld, wordt verder een berekening gemaakt van de andere

grootheden van de elektrische as.

In grafiek VI.9 zijn de spanningen U en E uitgezet en verder des 0

cos rs en de lijnstroom Is in de verbinding als functie Van de frekwen-

tie fa en Van het mechanische toerental nm van de motor ( blz.164).
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Met behulp Van een kort, nieuw microprogramma, met de zelfde koppel

formule (VI.48) en een deel Van het vorige progra;ma, kan eenvoudig

voor een aantal statorfrekwenties f s de volledige koppeltoerenkromme

Tem Van de motor worden opgetekend • De listing luidt alB Tol&t:~~ ~__

100 OPEN 3 ..4
110 F'RIHT#3.. "KOF'F'ELTOEREHl<ROt'1~1E"

120 RS=2.25:LS=.0103=LM=.259:RR=1.9"LR=.0103
130 RG=.462:LD=.012:LQ=.041:P0=1.149
150 IHPUT FF.:
160 HS=2:+:fI':+:FR
lE:5 F'F.:IHT#3 .. 1I~:;TATORFREKl~ENTIE=II.: FF:
19~3 A=3:+:RR:+: (LM l2::' : B=RS l2 : C= (U'1+LS::' l2 :D=F:S:+: (Lt'11"2::'
200 E=F.:F.:: F=Lt'1: G=LS:+:(L~1+LS) :H=LR: I=E:+C:+:n·JSl2)
210 J=(F:+:(B+G:+:(WSl2»+H:+:I)·~

22£1 AA=A*I: BB=(IJt2):+:(l·JS-r-2)+J
230 CC=(D l2):+: (l~S"1'3)+D*E*l~S:+: I +l·JS:+:J
240 DIt= (D t2::' :+:(L·JS .1'4) +2:+:D*E:+:I:+: (~JSt2) + (El2):+:( I ·t2::' +(HS ·t2):+:.]
250 I ~~P'-'T Ht'1
260 l·Jt'1=2*-fI':+:HM",·'60
262 PF.:INT#:::: .. IIMECH. TOERE~nAL=II.: NN
270 TE=(:3. 2E-04:HE(~J~1l2)+(2.68E-(3):+:l·m
280 US=SG!R (TE:+: (BB:+: (l·JM t2) -2:+:CC*l~N+ItD) .····AA.···· (l'JS-l·J~1) )
290 F'F.:INT#:;: .. "US. tKITOF.:. L 1r IH=".; US
300 ~~S=60:+:FR

310 NM=0
:32£1 l·Jto1=2:+:1T:+:t-1t·1/60
330 TC=AA;+i( US 1"2):+: (l·JS-l·J1'1) ..... (BB:+: (~Jt'1l2::' -2*CC+H·Jt1+DIJ)
340 PR I HT#~:) II Ht1= ".; t·m) 11 TC= II .: TC
:350 i'U'1=Ht'1+ 100
360 IF HM)NS GOTO 380
370 CiOTO :320
380 PRINT#3:CLOSE 3

F~EAD'T'.

Met formule (VI.47) wordt tevens nog eens het gevraagde koppel T + Tas wr
berekend en opgetekend.

De resultaten van deze berekeningen zijn uitgezet in grafiek VI.lO op

blz.166. Hiermee wordt enig inzicht verkregen in de optredende koppels

in de elektrische as, vooral ten aanzien van het kipkoppel van de mo

tor.

Bij 50 Hz is de overbelastbaarheid van de motor Tk/ T Ca. 2,45 maal.nom

Van het kipkoppel hebben we eerder, in hoofdstuk II ( zie fig.II.4),

verondersteld dat dit niet beinvloed zou worden en dus constant zou

blijven bij variatie van f voor een constante verhouding U /k] •s s s
Dit blijkt echter niet het geval te zijn. Bij afnemendek> daalt het

s
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kipkoppe1 Van de machine vrij sne1; de overbe1astbaarheid b1ijft we1

behouden omdat het gevraagae koppel ook daa1t.

Bij stijgende frekwentie echter ( boven 50 Hz) daa1t het kipkoppe1 ook

beneden de maximum waarde bij 50 Hz, waardoor hier de overbe1astbaar

heid we1 sne1 afneemt!

Deze situatie moet dus vermeden worden in het systeem.

De 1aatste en vQornaamste grootheden waarin we zijn geinteresseerd,

zijn het getransporteerde vermogen in de e1ektrische as en het mecha

nische vermogen Van de aandrijving van de generator dat daarmee cor

respondeert.

We zu11en nu nog geen uitspraak doen over het toerengebied Van de e1ek

trische as beneden 50 Hz.

We1 hebben we a1 gezien dat in ieder geva1 de frekwentie niet boven

50 Hz mag stijgen.

Daarom moet ook het getransporteerde vermogen beperkt b1ijven tot die

waarde die correspondeert met 50 Hz.

Na de bepaling van het werkpunt (Us' fA)s' ~m) van de e1ektrische as

zijn in het programma de diverse vermogens en rendementen berekend.

In grafiek VI.11 zijn de vermogens aan de motoras P ,(zoa1s ook voort-as
gekomen uit hoffdstuk V), het e1ektrische vermogen Pel in de verbinding

en het benodigde mechanische vermogen van de generator Pm' a1s lunetie

Van f s en,voor 1atere doe1einden,a1s lunetie Van het generatortoerental

ng uitgezet.

Grafiek VI.12 1aat tens10tte de berekende rendementen Van motor en

generator zien en Van de gehe1e transmissie (~t) a1s lunetie Van de

frek"entie fs.
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VII.De koppeling met de windturbine.

In dit hoofdstuk wordt het complete systeem beschreven. Dit bestaat

nu uit de delen die eerder beschrevenz1jn, de motor, de centr1fu

gaalpomp en de generator enerz1jds en de windtnrbine anderzijds.

Eerst wordt nagegaan hoe de belasting van de turbine moet verlopen

bij variabele windsnelhe1d zodanig dat de turbine bij elke w1nd

snelheid optimaal wordt belast.

Vergelijking met de berekende belastingkarakteristiek (gevormd door

pomp, motor en generator)van hoofdstuk VI leert in hoeverre deze

op~imale belastingkromme benaderd wordtoin stationair bedrijf.

1.Karakteristieken van de windturbine.

We berekenen de vermogenskarakteristieken van een bepaald type wind

turbine over een groot toerengebied bij variabele windsnelheid.

Bij deze beschrijving van het windturbinegedrag wordt het volgende

verondersteld:

-de wind turbine werkt in stationair bedrijf bij een zekere wind

snelheid.

-de windrichting staat loodrecht op het rotoroppervlak. We spreken

hier aIleen over horizontale as-turbines.

-de rotorbladhoek is vast ingesteld.

We gaan uit van het vermogen P , dat in de wind door het rotoropper
w

vlak aanwezig is:

(VII ...l)

waarin p = de luchtdichtheid ~ 1,2 kg/m3 onder normale omstandig

heden (N.T.P.)

R = de rotorstraal (m)

V = de ongestoorde windsnelheid ( m/s)

(VII.2)

het rotorvermogen Pr op het totale windvermogen Pw en

dimensieloze vermogenscoefficient c p Van de windturbine:
Pr ( V, CCr )

t f7TR
2

. V3

vinden zo de
P

r
cp =- =

p..

Het vermogen Pr dat de rotor aan de wind kan onttrekken, is slechts

een fractie van het windvermogen en is behalve van de grootte van de

windsnelheid V ook afhankelijk van de hoeksnelheid ~r van de rotor.

We betrekken
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Deze c p is afhankelijk van de windsnelneid V, de hoeksnelheidCVr
en het aantal en de vorm van de rotorbladen.

Volgens het theorema van Betz kan deze coefficient, die in feite het

rendement Van de turbine aangeeft, nooit groter worden dan 16/27.

We betrekken vervolgens de rotortip-snelheid ~r.R op de windsnel

heid V en vinden dan de zogenaamde snellopendheid A , gedefinieerd

door:
'l _ COr·R
1\- V

We stellen dat in goede benadering het verband tussen cp en A onaf

hankelijk is van de variabelen V en ~r.

Indien dan van een turbine met een bepaald bladprofiel het verband

tussen c p en A., de zogenaamde C p ( .t)-kromme bekend is, hetzij door

berekening, hetzij door meting in een windtunnel, kunnen we met be

hulp Van (VII.2) en (VII.3) voor iedere gewenste windsnelheid het

vermogen Pr aan de uitgaande as bepalen als functie van het rotor

toerental.

Grafiek VII.l.a geeft een voorbeeld van een gemeten C (~)-kromme
p

van een 3-bladige rotor met Clark Y -profiel (lit.VII.l), constante

instelhoek en R = 0,9 m bij twee verschillende windsnelheden.

In grafiek VII.l. b is de berekende c (.:t) -kromme gegeven van een
p

3-bladige rotor met profiel NACA 4412, constante bladhoek en koorde

0,5 m (zie lit.VII.2).

0,5

C0,1. _flQIoll --- -

0,3

grilfiek VII.1. a

prof iel Clark Y

67.

, rCp ----
0,5

grilflek VII.1.b

profitl NACA 4412

11 12

A-

Grafiek VII.l
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Wij zu11en verder gebruik maken van de c (~)-kromme van grafiek VII.1a
p

voor V=5 m/s met een maxima1e c van 0,4 om juist bij 1age wind
p

sne1heden een goede berekening te verkrijgen. Deze grafiek 1aat ook

zien dat de Cp(A)-kromme niet sterk afhangt van de windsnelheid V.

We willen nu de rotordiameter bepalen van een windturbine die geschikt

is om ons e1ektrische systeem met PM-generator, asynchrone motor

en centrifugaa1pomp aan te drijven.

A11ereerst dient de ontwerpwindsne1heid te worRen vastgesteld, d.w.z

de nomina1e windsne1heid Vn , waarbij de turbine nominaa1 vermogen

afgeeft.

De ontwerpwindsne1heid is afhanke1ijk v.an het windregime ter p1aatse.

Wij kiezen Vn =10 m/s.

Vervo1gens wordt nagegaan hoe groot het mechanische vermogen Pm is

dat de generator vraagt bij nominaa1 toerental ng •,nom
In hoofdstuk VI is vastgeste1d dat bij een nominale statorfrekwentie

van 50 Hz Van de generator een mechanische vermogen gevraagd wordt

van de wind turbine van 11,16 kW (n = 500 tpm).g,nom

Er wordt gebruik gemaakt van een tandwie10verbrenging om van het tur

binetoerenta1 op het jUiste generatortoerental te komen.

Het rendement van deze tandwie10verbrenging wordt gedefinieerd a1s:

~; wordt geste1d op 95% en constant veronderste1d over het gehele be

schouwde toerengebied.

De turbine moet in nominaa1 bedrijf dus 11,16 I 0,95 = 11,75 kW kun

nen 1everen.(=P ).
r

Uit het nu bekende nomina1e vermogen Pr en de nomina1e windsnelh~id

wordt met behu1p van (VII.2) en c =0,4 de rotorstraa1 bepaa1d.p,max

berekend wormen met behu1p van

behoort bij c , uit:p,max

(VII.5)

3,95 1evert:, Vn = 10 m/s en R =
=133 tpm.nr,n

5,5

Deze wordt: R = 3,95 m.

Het nomina1e turbinetoerenta1 kan nu

de optima1e sne110pendheid 10 , welke

fA.) r,n = ;to·vn I R

Invul1en van de waarden Ao =
~r,n =13,925 rad/s ofwe1

De overbrengingsverhouding i van de tandwie1kast wordt dan i = f~~ =3,75
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dient bij iedere windsnelheid

worden benaderd ( en due

Met behulp van de relaties (VII.2), (VII.3) en (VII.4) en de bekende

Cp(~)-kromme, kunnen we nu een aantal vermogenstoerenkrommen constru

eren ( Pals functie van het generatortoerental na de overbrenging)m
met de winJsnelheid V als parameter.

De aldus bepaalde vermogenstoerenkrommen zijn uitgezet in grafiek

VII.2 voor windsnelheden tussen 4 en 11 m/s.

Om de .indturbine optimaal te belasten,

het punt van c zo goed mogelijk tep.max
ook Ao ).

Het toerental van de turbine moet dan voldoen aan

Wr,opt =Ao.V /R (VII.6)

Substitut1e van c en (VII.6) in (VII.2) levert voor de optimalep,max
belasting aI' functie van Wr :

en na de tandwieloverbrenging, met (VII.4) en CUg= 2'7rng/60 :

_ 5 '13 .3 ( 6)3 3_ 3
Pm,opt - ( tPlTR cp,max.'i/ .1\(/ 1. ). 21r/ 0 • ng - km,o.ng

(VII,7)

(VII.8)

Het verloop van deze 3e-machts kromme in grafiek VII.2 aangegeven

met een streeplijn, welke door de toppen van de afzonderlijke vermo

genskrommen gaat.

Een schematische weergave van h~t complete systeem is nu als voIgt:

(zie fig.VII.l)

i =3,75

~i=O,95

, Fig.VII.l Schematische weergave van het complete systeem.
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2.Belasting door de PM-generator.

Om na te gaan of de configuratie van PM-generator en asynchrone motor

voldoet aan de optimale belastingkromme van de windturbine, wordt in

eerste instant1e de gevonden belastingkarakteristiek uit hoofdstuk VI

(die al bij een vrij laag toerental begint, zie grafiek VI.ll) ge

projecteerd in grafiek VII.2 van de windturbine na de overbrenging.

Het resultaat toont grafiek VII.3.

Ter vergelijking is hierin ook weer de optimale turbinebelasting

aangegeven met,een streeplijn.

100 ...L_ ~ 0 .. L'-. 3 0 _' _ 400 500~ 600 ,-,-~_,-I j~L __.: -

Het valt meteen op dat bij iedere windsnelheid boven ca. 7 m/s de

belastingkromme twee snijpunten met de vermogenskromme van de turbine

bij die betreffende windsnelheid te zien gee ft.

Beneden ca. 6 m/s is er echter geen snijpunt meer, m.a.w. de belas

tingkarakteristiek loopt daar door de omhullende van de schare tur

binekarakteristieken.
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In de praktijk mag dit natuurlijk niet voorkomen, daar de turbine

bij geen enkele windsnelheid meer zou aanlopen.

Indien de turbine zich namelijk in een stationair bedrijfspunt boven

ca. 300 tpm zou bevinden ( corresponderend met een windsnelheid Van

ca. 7 m/s) en de windsnelheid zou daarna dalen beneden die 7 mIs,

dan zal het toerental verder afnemen tot nul, het systeem komt dus

tot stilstand en zal niet meer aanlopen.

Om dit verschijnsel te vermijden, moet de aanpassing tussen de opti

male turbinebelasting en werkelijke belasting voor lage toerentallen

worden verbeterd, d.w.z. het verschil tussen generatorvermogen en op

timale turbinebelasting moet worden verkleind.

Twee mogelijkheden daartoe zijn:

1.Het "1nkrimpen" van de optimale turbinebelasting over de horizontale

as naar lagere toerentallen door veraDdering van de overbrengings

verhoud1ng.

2.Het verlagen van ·het belastingvermogen bij lage toerentallen.

!!.!.
"IDkrimpen" Van de optimale belasting naar "links" betekent echter

voor het grootste deel Van het windsnelhe1dsgebied een(geringe) aan

tasting van de optimale werking van de turbine. De winst in de lage

toerentallen is daarentegen gering.

Deze mogelijkheid wordt verderop in deze par. uitgewerkt.

~.

Verlaging van het mechanische vermogen van de generator is niet ir

reeel. Door in het computerprogramma Van het model een nauwkeuriger

berekening te maken Van de verliesvermogens van zowel de generator

als de motor blijkt sit inderdaad mogelijk. In eerste aanleg waren

de ijzerverliezen in motor en generator namelijk verondersteld con

stant te zijn bij variatie van de ffekwentie.

De in hoofdstuk VI aangegeven mogelijkheid om door middel van een

"ijzerweerstand rf Rm in het vervangingsschema de ijzerverliezen voor

te stellen, resulteert, onder de voorwaarde dat U =kl • ~ , in eens s
verliesvermogen dat verloopt volgens

(VII.9)

Onderzoekingen (lit.VII.3) laten echter zien dat ( bij inductie-
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motoren) de voorstelling met een frek~entieafhankelijke1jzerweerstand

(VII.10)

waarb1j weer U =kl.~ is verondersteld, een l1neaire afhankelijk-s s
heid voor de 1jzerverliezen oplevert volgens:

Pij = kij • ~s' (VII.ll)

die redelijk aan de werkelijkhe1d voldoet.

Wij gebruiken nu deze methode voor zowel generator- als motor-1jzer

verliezen.

Voor de pompmotor bedragen de gemeten 1jzerverliezen bij 50 Hz en

380 V ca. 315 Watt. Voor de generator worden deze bij 50 Hz weer ge

steld op 500 Watt.

Het resultaat Van de nieuwe computerberekeningen met

Pij,m(Ws )
~s W Watt (VII.12)= Pij ,50Hz·1001r = s

en
W s 2 fA) Watt (VII.13)Pij,g( Ws) = Pij ,50Hz·IOO'i =v· s

is uitgezet in grafiek VII.4.

Het combineren hiervan met de turbinekarakterist1eken levert grafiek

VII.5.

We zien dat de belastingkromme nag steeds de omhullende van de tur

binekarakter1stieken sn1jdt, weliswaar bij een lagere windsnelheid,

echter de winst is maar gering.

De sleutel voor de oplossing is het feit dat de belastingkromme in de

prakt1jk, c.q. de getransformeerde pompkarakteristiek, beneden een

bepaald toerental niet mear de 3e-machts afhankelijkheid Van het toe

rental vertoont, maar praktisch sprongsgewijs op een veel lagere

kromme overgaat.

In hoofdstuk V is aangetoond dat er slechts boven een bepaald pomp

toerental een waterdb1et Q 1s. Daarbeneden treedt een terugslagklep

1n werking, zodat de bestaande waterkolom niet meer be.oeft te worden

onderhouden door de pomp. Het resultaat is dat de pomp nauwelijks

vermogen vraagt, zodat de motor weinig meer dan zijn eigen nullast

verliezen behoeft te overw1nnen.

Op het daarbij optredende dynam1sche gedrag Van het systeem wordt

later nader 1ngegaan.



....
rechnische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der Elektrotechniek
Vakgroep Elektromechanica en Vermogenselektronica

"
I

, ,

Grafiek VII.5

Be la st i ng melt
verlaagde ijzarvedie;zeni

]

. i....

,
-, f---I., ,I,

J..
,," f
:+",1,

,
I

1---,--+----'''1-+ ..+- --
, 1

1----'1'
I I
I --I 15
f : 14
I i
: i
i----- i 1-3
i i
1--"-- i 12
I !
,----I -1-1'

!----j.w-
f- -,-i~-9-

'c-_ha

,. I

III,/If. 1---- ]1 1'"

I': II .
': I I" : I

=10 m/s ;
i I, " -, :
: ''I :

! I :' ' . - .- ,-

I I.; P
n',,' vk';~~m/'·l

,_~_'-,_'-_'~i,;--~_:. -,.i;_'-,T:,r,,_"', ;.- ~ WPm,~, TK'·: . 1

- -- T' "" r-U ,.+------jJ~ - Lf-±-'-aml '-'1 -:-~'-"--
, ] ! I '/Z Y~' ;' N 1 I : : r-.,.I

----r-;-.. , i ,. I, ,,' I' ]1
1

";' ',~V ~~i --;-l ~r;.:' l'r..
I , [if: /.1 I I .. ," ' __ ',

....,.,'G---~+-HH""'iod-+--i--\--i--++"'\o:;:+-t-i--+----r""-r-·-- -"--
~l/ i~:t :,;: ~'" ;1" ;',~ '''-1: ' .. '., , ~,.]!j , ,',,~,' ;. :',' ,'" ~,' '" ',---prt:: ",', p~., !'r~L 'f~Ll ',--t--+-,.'

Il
l"'" , , ',' "''''f'' TIS,' ,I I r- ; ] , 1" ,j

,':~~: ~'~\i': 100 -;0; i;oo'~" 400
1

500 .. 60~ ,
. I t~! Ii iiI! !tF ;~ '" ' l: '



....
Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der Elektrotechniek
Vakgroep Elektromechanica en Vermogenselektronica

biz. 178
rapport nr. EM 83-25

In hoofdstuk V is tevens aangetoond dat we in principe binnen zekere

grenzen de gewenste vermogenstoerenkromme van de pomp kunnen reali

seren wat betreft het begintoerental waarbij er een debiet optreedt.

Dit kan geschieden door een geschikte keuze van de statische opvoer

hoogte en de leidingkarakteristieken, hetgeen echter weI gepaard

gaat met een lichte verlaging van het hydraulisch rendement door de

verkleining van de statische opvoerhoogte.

Het verdere verloop van de vermogenskromme van de pomp in het aldaar

geschetste voorbeeld zal door zoln veranderde keuze nagenoeg onge

wijzigd blijven.

Dientengevolge blijft het mechanische generatorvermogen, als berekend

in hoofdstuk VI ook het zelfde verloop houden.

In het genoemde voorbeeld is een begintoerental van de motor ( nm =
2140 tpm) aangegeven, waarbij een asvermogen van ca. 3,5 kW behoort

(zie grafiek VII.4), Vertaald naar mechanisch vermogen van de gene

rator is dit ca. 4,9 kW bij een statorfrekwentie van ca. 36,7 Hz.

De bijbehorende windsnelheid is ca. 7,7 mis, hetgeen nogal aan de

hoge kant is.

Wij zullen dus in het vervolg een lager begintoerental van de pomp

aanhouden, enwel 1750 tpm, waarbij een asvermogen behoort van ca.2 kW

en een mechanisch vermogen Van de generator, Pm' ca. 3 kW bij een

statorfrekwentie van ca. 30 Hz.

De bijbehorende windsnelheid is ca. 6,5 mis, zodat het windsnel

heidsgebied iets beter wordt benut.

We komen nu terug op de opmerking Ad 1. t.a.v. het verschuiven ( "in

krimpen ll ) van de turbinekarakteristieken naar links.

Voor een betere stabiliteit in het lage toerengebied proberen we door

een andere keuze Van de overbrengingsverhouding bij 7 m/s windsnel

heid het snijpunt van de belastingkromme ( zie grafiek VII.5) op de

top van de bijbehorende turbinekarakteristiek te leggen.

Bij 335 tpm dient de turbine dus maximaal vermogen te leveren bij

V = 7 m/s.
Aan

Het

W r

de berekening van de rotorstraal verandert niets. R = 3,95 m.

turbinetoerental wordt nu met behulp Van (VII.5) bij V = 7 m/s

= 9,75 rad/s, ofwel h = 93,1 tpm •. r

Omdat ng nu 335 tpm bedraagt, wordt i nu 335 I 93,1 = 3,6.
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(na

Hieruit kan. grafisch het werkpunt Van de turbine en v~n de generator

worden bepaald als functie van de windsnelhe~d V.

Het verloop van het werkpunt Pm(V) zoals ontleend aan grafiek VII.6 is
geschetst in grafiek VII.7.

Eveneens grafisch zijn als functie Van de windsnelheid bepaald:

-het elektrische vermogen in de elektriache as Pel'

-het asvermogen van de pompmotor Pas en
-het waterdebiet Q.

We constateren dat de PM-generator met pompmotor tussen V=6,5 m/s en

10 m/s een vrijwel ideale belasting vormj voor de windturbine, zonder

enige vorm van regeling, o.a. dank zij de vrij brede toppen van de
turbinekarakteristieken.

Een gebrek, inherent aan het systeem, is dat er pas bij relatief
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hoge windsnelheid ( in ons geval ca. 6,5 m/s)kan worden gepompt.

Een vergelijking van de grafieken VII.5 en 6 leert dat, met eerr ver

anderde aanpassing van de turbinekarakteristieken aan het belasting

vermogen ( bijvoorbeeld een nog kleinere overbrengingsverhouding,van

de tandwielkast), ook beneden die windsnelheid het turbinevermogen

nuttig kan worden gebruikt.

De optredende vermogensafname ( niet-optimale werking bUiten Ao ) die

dan optreedt bij hogere windsnelheden kan de verhoogde opbrengst bij

lage windsnelheden echter weer teniet doen.

Om nog lagere windsnelheden te kunnen benutten zou alleen het verlagen

Van de statische opvoerhoogte nog in aanmerking kunnen komen.

De vorige twee overwegingen moeten echter steeds in verband gezien

worden met het windregime ter plaatse.

Als laatste zijn in grafiek VII.8 de met behulp van de computer bere

kende rendementen van generator en pompmotor uitgezet, benevens het

produkt van beide ( totaalrendement ~t) voor de configuratie met ver

laagde ijzerverliezen volgens (VII.12) en '(VII.13).

Daarnaast zijn in grafiek VII.9 dezelfde rendementen uitgezet, maar nu

grafische bepaald als -funetie van de windsnelheid V.
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We merkeD op dat het turb1nevermogen en -toerental boven een w1nd

snelhe1d van 10 m/s op een of andere man1er begrensd d1enen te worden

(door m1ddel Van remkleppen of bladverstell1ng) daar dan het maximale

pompvermogen b&re1kt wordt.

En1ge kortdurende overbelast1ng van de pompmotor ( door kortdurende

w1ndstoten ) is waarsch1jnl1jk wel toelaatbaar.

~ Bet dynam1sche ledrag rond het beg1ntoerental.

We komen nu terug op het gedrag van het systeem beneden de windsnelheid

waarbij er geen debiet Q meer optreedt.

Na het in werking treden van de terugslagklep in de pomp zal, zoals

gezegd, de motor slechts ongeveer zijn eigen nUllastverliezen behoeven

te dekken.

Een volledige theoretische beschouwing over het nUllastgedrag Van de

belasting aan de mechanische zijde Van de generator beneden het begin

toerental, is niet aan de orde geweest.

In de eerste plaats zouden daarvoor de nUllastverliezen van pompmotor

en generator bij variabele U en ~ bepaald moeten worden.
s s

X!~~egO~~ ~~~o~gdb~ReKa~ de centrifugaalpomp onder die omstandigheden



....
rechnische Hogeschool Eindhoven

Afdellng der Elektrotechniek
Vakgroep Elektromechanica en Vermogenselektronica

biz. 183
rapport nr. EM 83-25

De warmtecapaciteiten van de omgeving van de pompmotor, i.e. grond en

grondwater en eventue1e waterko1om, zu11en waarschijn1ijk vo1doende

groot zijn om de opgewekte warmte Van de nu11astver1iezen te kunnen

afvoeren.

Er ontstaat echter een dynamisch prob1eem, waarvan de oorzaak is dat

het vermogen dat noodzake1ijk was om de waterko1om in stand te houden,

p1otse1ing niet meer nodig is.

In figuur VII.2 zien we dat bij het wegval1en san ee~ groot dee1 van de

Ip( kW)

5

4

3

2

1
I ng(tpml~I

1 IJ I II
200 300 400 n

nmin 0

Fig.VII.2. Bet dynamische gedrag rond Dmin.

be1asting Van de turbine beneden een bepaalde windsne1heid, te turbine

za1 gaan versne11en.

Door de grote massatraagheid van turbine en generator za1 het toerental

1angzaam op1open vo1gens de bij die winds~elheid behorende turbineka

rakteristiek.

De spanning in de e1ektrische as za1 op1open totdat de nU11astver1ie

zen Van de mo~or bij de nieuwe spanning en frekwentie weer in overeen

stemming zijn met het ge1everde turbinevermogen.

Het toerenta1 wordt daarbij ge1ijk aan no (zie fig.VII.2).

Berekening Van het stationaire toerenta1 bij deze nieuwe be1astings
toestand is in dit onderzoek echter niet geschied, evenmin als het
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opste11en Van criteria voor verdere schakelhandelingen, zoals

- het fiitschakelen van de terugslagklep, op het moment dat de pomp weer

kan gaan leveren,

- het geheel in- en afschakelen van de motor gedurende langere perioden

van lage windsnelheden.

Indien name1ijk bij voortgezet onderzoek zou b1ijken dat de nu1lastver

liezen van de bijna onbelast draaiende motor thermische problemen op

leveren, dient bij verdere daling van de windsnelheid de motor Van het

net te worden geschakeld en de turbine eventueel te worden afgeremd.

Voorts moet in verband met deze schake1handelingen worden onderzocht

of het generatortoerental, liever dan eenmeting van de windl!lnelheid,

kan dienen als schakelcriterium.

Het weer openen van de terugslagk~ep zou dan, rekening houdende met een

in te bouwen tijdvertraging (hysteresis), kunnen geschieden rond het

toerental n •o
Elektrisch afschakelen van de motor, kan pas plaats vinden bij een zo-

danig toerental dat de,na het afschakelen,nog verder ontlaste turbine

niet meer kan versnellen tor boven het starttoerental n . •
m~n

Geheel uitschakelen Van de motor bij bijvoorveeld 6 m/s ( zie fig.VII.2)

zou tot gevolg hebben dat het generatortoerental stijgt tot boven n ,o
hetgeen echter bet criterium is voor het schakelen van de terugslag-

klep.
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VIII. Conclusies en aanbevelingen.

Het prototype van de voorgestelde PM-generator zal worden uitgevoerd

met goedkope Ferriet-magneten. Het gebruik van de veel duurdere zeld

zame aarde-magneten is voor het onderzochte systeem van de elektri

sche as economisch niet haalbaar.

Mede door het gebruik van andere standaardmaterialen als statorbl~,

lagers e.d. en het toepassen van een eenvoudige eentraps tandwiel

overb~eaging, zal de PM-generator een goedkope concurrent kunnen zijn

voor normale generatoren met bekrachtigingswikkelingen.

Door de gekozen tangentiele magneetopstelling (relatief geringe lek

fluxen) eD het ontbreken van stromen in veldwikkelingen zal het ren

dement hoog kunnen zijn.

De benutting van de energie-inhoud van de magneten is echter niet

optimaal, de magnet en zijn licht overbemeten; door de lage prijs is

dit echter geen bezwaar.

Een positief gevolg is dat de generato~ wel grote incidentele sta-,

torstromen kan doorstaan z~nder nadelige invloed op de prestaties

van de magneten.

In het afstudeeronderzoek is slechts we1n1g aandacgt besteed aan het

dynamisch gedrag van de generator (bijvoorbeeld bij elektrische kort

sluiting of schakelhandelingen). Hiervoor zouden de t-ransiente en

sUbtransiente reactanties van de machine bekend moeten zijn, c.q.

berekend moeten worden.

Daar het echter zeer moeilijk is om deze parameters te berekenen uit

alleen machinegeometrie en magneetgegevens, vanwege het optreden van

verzadigingsverschijnselen in het statorijzer, zal dit pas zinvol

zijn, wanneer er gemeten kan worden aan een prototype van de genera

tor.

Met behulp van veldberekeningen met zogenaamde "finite element"- me

thoden kan dan een uitspraak worden gedaan over de overeenkomst tus

sen gemeten en berekende waarden.

De vaste bekrachtiging door de magneten geeft over een groot toeren

gebied een constante verhouding tussen opgewekte frekwentie en klem

spanning van de generator.

Op grond Van computerberekeningen aan de elektrische verbinding kun-
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nen we daarom concluderen dat, t.a.v. het gedrag in quasi-statio

nair bedrijf van de elektrische as, de voorgestelde PM-generator

een schakel is in de keten die:

-enerzijds een geschikte voedingsbron vormt voor de centrifugaalpomp

motor over een groot toerengebied en

-anderzijds een zeer goede aanpassing geeft van de pompkarakteris

tiek aan de optimale vermogenstoerenkromme van de windturbine.

Door de bijzondere bouwvorm Van de pompmotor is de relatief grote

statorweerstand er oorzaak van dat het kipkoppel van de motor bij

dalende frekwentie afneemt.

De overbelastbaarheid blijft echter ruim voldoende tot ca. 20 Hz;

door de gebruikelijke combinaties Van opvoerhoogte en waterdebiet is

het het frekwentiegebied van de elektrische as echter toch beperkt

Van 50 Hz tot ca. 25 Hz.

Het onderzochte systeem is weI inzetbaar in meerdere situaties waarin

combinaties van H en Q het aangegeven vermogen van ca. 8,5 kW vor-

men.

Boven 50 Hz dienen het vermogen en de frekwentie van het systeem

beperkt te worden door bladhoekverstelling Van de windturbine o.i.d.
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