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Samenvatt:'ng

In dit onderzoek is nagegaan in hQeverre synchrone permanent mag

neet-(PM-)generatoren geschikt zijn voor toepassing in een multi

windturbine-(MWT-)systeem, bestaande uit meerdere kleine windturbines

op een mast, met elektronische energiekonversie naar het openbare net.

Vergelijking van de machinegrootheden, berekend aan de hand van de

generatorgeometrie, met de gemeten grootheden leert, dat door het

optreden van verzadiging de reluktantie van het statorijzer een be-
-

langrijke rol speelt bij de veldopbouw in de generator.

Zoals voIgt uit tbeoretische berekeningen en praktische metingen,

geeft toepassing van de onderzochte PM-generator met gelijkrichter,

via een wisselrichter verbonden met het openbare net, reeds een re

delijke aanpassing aan de optimale belastingskarakteristiek van eer.

windturbine.

De mechanische vermogensaanpassing kan nog verbeterd worden door het

toelaten van leemtebedrijf in de gelijkstroomverbinding, oaar dit

leidt aan elektrische zijde tot ongewenste verschijnselen.

Sturing van de wisselrichter geeft een betere mogelijkheid om bij

leemtevrijbedrijf een optimale aanpassing over een groot windsnel-·

heidsgebied te realiseren.

Gezien de gemeten onderlinge verschillen tussen PM-generatoren,

welke bij gebruik van deze generatoren in een 1~·T k~r_~en leiden tot

een niet-optimaal gedrag van het systeem, dient bij de produktie van

PM-generatoren een nauwe tolerantiegrens, eventueel gecombineerd met

paarsgewijze selectie, gehanteerd te worden, of ooet het systeem

voorzien worden van stuurbare gelijkrichters met een uitgebreide

meet- en regelelektronika.

Dit metingen aan een modelopstelling blijkt, dat in het geval van

diodegelijkrichters een onderlinge beinvloeding van de generatoren

voorkomen kan worden door toepassing van kleine-smoorspoelen direct

achter de gelijkrichters. Bij toepaasing van stuurbare gelijkrichters

zal meer z8rg besteed moeten worden aan de elektrische ontkoppeling

van de ge~eratoren dan bij toepassing van diodegelijkrichters.
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Summary

This report examins the suitability of synchronous permanent-magnet

(PM) generators for application in a mul ti'tl'indturbine (MWT) system",

consisting of several small or medium size windturbines mounted on

one tower, with an AC-DC-AC power conversion to the utility grid.

Comparison of machine parameters, calculated from the generator

geometrJ, to measured data reveals, that due to saturation the

reluctance of the statorcore is of major importance to the field
-

distribution in the generator.

Both theoretical calculations and performed tests show a reasonable

matching of the rectifier loaded PM-generator to the optimum load

characteristic of a windturbine, provided the DC voltage level is

well chosen.

By permitting intermittent current flow in the DC-link, mechanical

power matching in the low power region may be improved, but this

will lead to synchronizing effects at mains fre~uency speed.

Control of the line commutated converter offers a better option for

proper matching over a·wide range of windspeeds, while avoiding

these unwanted effects.

For application of PM-generators in a ~lliT the measured unequalities

between the tested generators may cause non-optimal operation of

the MWT system. Therefore, a close tolerance range should be applied

in manufacturing, if necessary combined with pairwise selection.

Alternatively the system could be supplied with controlled recti

fiers, but requires extensive control electronics.

From tests on a simulation model it is shown, that mutual influence

of the generators with diode rectifiers can be eliminated by using

small DC chokes at the rectifiers' output.

More attention should be paid to electrical decoupling of the
-

generators if controlled rectifiers are used.
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Gebruikte symbolen

symbool omschrijving(eenheid)

a = afstand (m,mm)

A ~ oppervlak(m2 ,mm2)

b = breedte(mm)

B = magnetische indukti~

fluxdichtheid(T=Wb/m )

C = koefficient

d

D

e

E

f

F

h

= draaddikte(mm)

~ diameter(m,mm)

= e.m.k.,momentaan(V)

= e.m.k.,effektieve(V)

= faktor,frekwentie(Hz)

= magnetische(bron)spanning(Aw)

= hoogte (mm)

H = magnetische veldsterkte(A/m)

i = stroom,momentaan(A),
overbrengverhouding

I = stroom,effektieve of
gelijk-(A)

J = stroomdichtheid(A/mm2)

k = faktor,konstante

L = zelfinduktiekoefficient,
induktiviteit(H)

n = toerental(tpm)

N = aantal windingen

p = vermogen,momentaan(W)
poolpaartal

p = ve~ogen(W),
permeantie(Wb/A)

q = aantal gleuven per
pool per fase

Q = blindv-ermogen(VAr)', aantal gleuven -

R = elektrische weerstand-~Q),reluktantie(A/Wb),straal(m,mm)

Re = Reynoldsgetal

s = scheefstelling(mm)

t = tijd(s)

T = koppel(Nm), temperatuur(oC)
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symbool

u

U

V

X

Z

a

p
y

8

E

~

Tf

e
A

!J.

P

T

<p

cP

If'

w

index

a

b

br
- c

C

cu

d

e

f

g

gk

omschrijving

= spanning, momentaan(V)

= spanning, effektieve of gelijk- (V)
= windsnelheid (m/s)

= reaktantie (Q)
= impedantie (Q)

= ontsteekh6ek ( 0)

= poolbedekkingsfaktor

= rotorpositie( 0)

= poolhoek ( 0)

= referentiehoek ( 0)

= hoekverplaatsing ( 0)

= rendement(%)

( 0)= inwend~ge fasehoek

= snellopendheid

= permeabiliteit (N/A2),overlappingshoek( 0)

= soortelijke weerstand(Qm),soortelijke massa(k~/m3)

= steek (mm)

= fasehoek ( 0)

= flux (wo)

= gekoppelde flux (Wb)

= hoeksnelheid, hoekfrekwentie(rad/s)

omschrij1Ting

= a-fase, anker-

= b-fase, belasting-

= brug

= c-fase, koercitieve

= Carter, Curie-

= koper-

= direkte of langs-
.

~

= elektrisch
- - -

= fase

= luchtspleet, gelijk-(richter-),generator

= gleufkop-
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index

gl

h

i

k

1

n

N

o

p

r

ree

s

t

u

v

w

ij

v

omschrij'Ving

= gleuf

= hoofd-

= inwendig-, o'Verbrenging

= kortsluit-, kommutatie

= lek-, lijn-

= magneet-, meehaniseh-, meet

= nominale

= net

= open-, begin

= pool-

= quadrature of dwars-

= remanente, rotor-, relatie'Ve, rimpel-

= recoil- of terugloop

= stator-, scheefstand

= tand-, totaal

= uitwendig

= veld-

= wrijv~ngs- en ventilatie-, windings- of
wikkel-, wind-, wisselriehter-

= ijzer-

= harmonisehe

= spreiding
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I. Inleiding

Doel van het hierna beschreven onderzoek is een antwoord te vinden

op de vraag, of synchrone permanent-magneet (PM-)generatoren ge

schikt zijn voor toepassing in een (multi-)windturbinesysteem met

(vermogens-)elektronische energie-omzetting naar het openbare net.

Een mUltiwindturbine(MWT) bestaat uit meerdere kleine of middel

grote windturbines, die twee aan twee verbonden zijn door horizon

tale draagarmen, welke draaibaar zijn rond een vertikale mast of

toren.

Fig.I.1 geeft een mogelijke uitvoering van een dergelijk systeem

aan, zoals voorgesteld in een studie van het Centrum voor Energie

besparing (lit.I.1).

iii1i.iIp-~=1
I
.L-

" .....~~~"E'~

I
I
I /

_l_.·· .

Fig. Ie 1
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In een haalbaarheidsstudie, uitgevoerd onder auspicien van FDO in

opdracht van het Bureau Energie Onderzoek Projekten (BEOP) van het

E.C.N.(lit.I.2), is aangegeven, dat voor een NMT een flexibel elek

trisch systeem met een zachte netkop~eiing d.m.v. een gelijkstroom

tussentra~ het meest geschikt is.

Toe~assing van PM-generatoren daarin leidt tot een robuust systeem,

dat weinig onierhoud vraagt.

De opbouw van een dergelijk systeem is geschetst in fig.I.2.

1

j 199
Fig. I.2

- -net

We bezien in het kort de voornaamste voor- en nadelen van de ~wT en

de toepassing van PM-generatoren daarin.

1. Multiwindt~rbine

Ten opzichte van een windturbine met een (grote) roter zou de ~~T

een aantal voordelen bezitten:

- Over het gedrag van Kleine en middelgrote windturbines (10-15m

diameter) is reeds veel bekend en de kinderziektes ervan zijn

grotendeels verholpen.

Door toepassing va.n al bestaande, in serie geprOd".l8eerde Kleine

windturbines kan een MWT goedkope~ gebouwd worden.

- De niet-uniforme verdeelde energie in de wind over het bestreken

rotor-oppervlak, met name met toenemende hoogte, iiordt door toe

passing van meerdere Kleine turbines beter benut.

- Het ~vT-systeem is minder gevoelig voor storingen aan de samen

stellende onderdelen(b.v.het uitvallen van een generator).
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Als nadeel van de MWT kan genoemd worden de kans op ongewenste tril

lingen door de vele eigenresonanties van het systeem.

In hoofdstuk IV wordt op enkele aspekten van de ~dT nader ingegaan.

We bezien eerst, welke voordelen de PM-generator biedt t.o.v. de

synchrone generator met gewikkelde rotor:

- De bekrachtiging van de PM-generator vraagt geen voortdurende ener

gietoevoer, waardoor het rendement van de energie-omzetting hoger

zal zijn.

Dit is vooral van belang bij deellast van de generator, zoals regel

matig optreedt bij windturbines, die werken in gebieden met sterk

vari~rende windsnelheden (b.v.Nederland).

- Bij netkoppeling vertegenwoordigt de geleverde elektriciteit bij

deellast een relatief hogere waarde dan die bij vollast, daar de

zelfbenuttingsgraad dan hoger is. Het positieve effekt'daarvan op

de terugverdientijd is o.a. in lit. I.3 beschreven.

- Door de afwezigheid van sleepringen en borstels heeft de PM-gene

rator een robuuste konstruktie, die weinig onderhoud vraagt.

Een nadeel van de PM-generator is, dat door de vaste rotorbekrachti

ging aanpassing aan de windturbinekarakteristiek d.m.v. veldregeling

niet meer mogelijk is. We zullen echter zien, dat dit ook op andere

wijze te realiseren is.

Ten opzichte van de (ook robuuste) asynchrone generator met kort

sluitanker (k.s.a.) heeft de PM-generator als voordeel, dat slechts

stroom door de statorwikkeling vloeit als er energie geleverd wordt.

Ex is n.l. geen bekrachtigingsstroom nodig, zodat het statorkoper

verlies kleiner is. Bovendien treden er in de rotor, afgezien van

wervelstromen t.g.v. fluxpulsaties door de statorvertanding en t.g.v.

hogere harmonische fluxen door .d:~. ge~ijkrichterbelasting, geen rotor

stromen op, waardoor de verliezen in de rotor geringer zijn.

In hoofdstuk II wordt een algemene beschrijving gegeven van de op

bouw en het gedrag van de PM-generator en worden meetmethoden aan

gegeven voor de bepaling van de machineparameters.

Hoofdstuk III behandelt het gedrag van de PM-generator met gelijk

richterbelasting.
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Niet onvermeld mag blijven, dat voor het doorgronden van het gedrag

van de synchrone (PM-)generator en de beschrijving ervan in formule

vorm dankbaar gebruik gemaakt is van de interne vakgroepsrapporten

van Ir. M.J.Hoeijmakers en de daarover met hem gevoerde diskussies.

Ten behoeve van het onderzoek naar zowel de invloed van de wissel

richter als de onderlinge beInvloeding van de parallel werkende

generatoren is een modelopstelling gebouwd, die beschreven is in

hoofdstuk V.

3. Optimaliseren van de opbrengst------------------------------
Uit de berekende resp. gemeten karakteristieken van windturbine(s)

en PM-generator(en) kan de mate van aanpassing tussen deze onder

delen bepaald worden.

Mogelijkheden voor de optimalisering van de aanpassing voor afzon

derlijke en meervoudige windturbines zijn beknopt besehreven in

hoo.fdstuk VI.

Tenslotte volgen in hoofdstuk VII de konklusies uit het onderzoek,

gevolgd door suggesties voor verbeteringen en aanbevelingen voor

verder onderzoek.
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II. Algemene beschrijving van de PM-generator

1. Konstruktie
.

Voor de konstruktie van de onderzochte PM-generator is gebruik ge-

maakt van een a-palige induktiemotor van 1,5 kW, waarvan de oorspron

kelijke kortsluitanker (k.s.a.-)rotor vervangen is door een rotor met

ingebouwde permanente magneten.

We bezien achtereenvolgens de rotor- en de statarkonstruktie.

a. Rotor

Figuren II.1 en II.2 geven een beeld van de toegepaste rotorkon

struktie.

Fig. II. 1
a~ Dwarsdoorsnede in het

midden van de PM-rotor
b. Aanzicht rotoreindvlakken

_ magneet -~ niet-magnetisch staal - 0 machinestaal
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6J

~_.-

",

f stator

Fig.II.2 Langsaanzicht van de PM-rotor
(alle maten in mm)

Zoals de dwarsdoorsnede van de rotor in fig.II.1a laat zien, zijn

in een massief stalen cylinder over de gehele lengte-in radiale

richting gleuven gefreesd ter breedte van de magneetlengte (gemeten

in de magnetisatierichting).

Hierin zijn m.b.v. een 2-komponentenlijm rechthoekige Ferroxdure

magneten bevestigd.

Het voordeel van deze opstelling van de magneten is, dat per pool

de totale flux van twee magneetoppervlakken door de poolsektoren

in de luchtspleet gekoncentreerd wordt, waardoor de bereikbare in

duktie in de luchtspleet hoger is dan die van de afzonderlijke mag

neten. Het spreekt vanzelf, dat daarvoor steeds de oppervlakken met

gelijke magnetische polariteit naar elkaar toe gericht moeten zijn.

Door de aanwezigheid van rechte.gleuven in het statorblikpakket

zouden bij zuiver axiaal verlopende rotorgleuven voorkeurposities

van de rotor ontstaan, waardoor het koppel, nodig om de rotor in

beweging te zetten en te houden,hoger moet zijn dan noodzakelijk.

Het aanlopen van een met de generator gekoppelde windturbine wordt

daardoor bemoeilijkt.
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Ook kunnen hierdoor trilkoppels in de generator ontstaan, die op

hun beurt weer tot mechanische resonanties in onderdelen van het

windturbinesysteem aanleiding kunnen geven. Om dit te voorkomen ver

lopen de rotorgleuven enigszins scheef, zoals fig.II.2 laat zien.

Daar de magneten echter bestaan uit planparallelle rechthoekige seg

menten (afmetingen 40x25x10mm), zijn de gleuven naar de uiteinden

van de rotor toe niet meer zuiver radiaal gericht (fig.II.1b).

Tevens moeten daardoor de magneten dieper in de rotorgleuven gemon

teerd worden.

Het gedeelte van de flux, dat via het centrale gedeelte van de rotor

de weg van een noord- naar een zuidpool tracht te sluiten, zal niet

bijdragen tot de luchtspleetflux. Om deze lekflux te beperken is

dit deel van de rotor grotendeels vervangen door een as van niet

magnetisch staal.

De resterende brug, waarvan de grootste doorsnede zich ~n het mid

den van de rotorlengte bevindt, zal vanwege de hoge fluxdichtheid

sterk verzadigd zijn. De permeabiliteit in deze lekweg is daardoor

veel lager dan in de rest van de poolsektor, zodat de lekflux be

perkt is.

b. Stator

Voor het gebruik als PM-generator is de oorspronkelijke stator van

de induktiemotor, die ontworpen is voor toepassing in een 220/;80V,

50Hz-net, ongewijzigd gebleven.

Inspektie bij verwijderde rotor leert, dat het statorblik ongeveer

de vorm heeft, die in fig. II.; is gsschetst.

Fig.II.; Statorblik
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Het totale aantal statorgleuven bedraagt 46, en aangezien een

8-polige 3-fasen wikkeling toegepast is, zijn er per pool per fase

2 gleuven beschikbaar (dus ~=2).

Noch het aantal windingen per fase noch de wikkelwijze van de stator

is bekend, maar gezien het verloop van de spoelkoppen wordt aange

nomen, dat een tweelaagswikkeling met diameterspoelen is toegepast

(alle spoelen dezelfde afmetingen).

De totale lengte van het statorblikpakket is 103mm; de rotor steekt

dus aan beide zijden ver buiten de stator uit (zie fig.I.2).

De in de magneten opgewekte flux zal de weg van de minste weerstand

volgen, zodat de stalen rotorsektoren ook de flux van de uitstekende

rotorgedeelten grotendeels naar de luchtspleet tussen stator en

rotor zullen focusseren.

Hierdoor treedt een verdere verhoging van de luchtspleetinduktie Ope

Vergelijking van de statorboring en de rotordiameter leert, dat een

zeer kleine luchtspleet toegepast is (O,2mm).
In tegenstelling tot een elektromagnetisch bekrachtigde synchrone

machine is zo'n Kleine luchtspleet bij een PM-generator toelaatbaar,

daar de reaktieflux t.'g.v. de statorstromen vanwege de hoge mag

netische weerstand in de magneten klein zal zijn.

Een kleine luchtspleet heeft als voordeel, dat de rotorlekflux be

perkt is, zodat een groter gedeelte van de magneetflux beschikbaar

is in de luchtspleet. De uitgangsspanning zal daardoor bij hetzelfde

toerental hoger zijn dan bij toepassing van een grote luchtspleet.

In paragraaf II.3a is aangegeven, dat uit meting van de gelijkstroom

weerstand van een statorfase en schatting van de gebruikte draad

dikte en de lengte van een winding in principe m.b.v. de soortelijke

weerstand van Koper het aantal in serie geschakelde windingen per

fase te bepalen is.

Nadere beschouwing van fig.II.3"ieert tenslotte nog, dat de stator

tandbreedte slechts een klein gedeelte (ca.1/3) v~n de tandsteek T~
~

beslaat, waardoor de fluxdichtheid in de tanden belangrijk hoger zal

zijn dan die in de luchtspleet en de rotorsektoren.

We moeten daarom rekening houden met het optreden van verzadiging

in de stator.
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a. 1~gneetkarakteristieken

In een synchrone PM-generator wordt de luchtspleetflux ¢~, die een

'"rol speelt biJ de omzetting van mechanische rotatie-energie in elek-

trische energie, opgewekt m.b.v. permanente magneten.

Om de ruimte, die voor de magneten beschikbaar is, optimaal te ge

bruiken, dienen de magneten een zo hoog mogelijk BH-produkt bezitten.

Magneten zijn onder te verdelen in twee soorter., t.w. metallische

en keramische.

De eerste soort bestaat uit een legering van metalen, zoals de van

ouds bekende Ticonal en Alnico magneten.

Deze bevatten een mengsel van ijzer, nikkel, kobalt en aluminium

met sporen van andere metalen. HO'eifel de remanente induktie Br
hoog kan zijn, is de koercitieve veldsterkte H meestal gering,

c
waardoor bij montage van reeds gema~etiseerde magneten veelal ge-

deeltelijke demagnetisatie optreedt, terwijl ook speciale maatrege

len getroffen moeten worden om in bedrijf onder alle omstandigheden

(b.v. bij plotselinge kortsluiting) de magnetisatie te handhaven.

Van reeentere datum zijn metallisehe magneten, die zeldzame-aarde

metalen zoals samarium, meestal gelegeerd met kobalt, bevatten.

Deze paren een hoge B aan een hoge H en hebben daarom een zeerr c
hoge BH -waarde. Bij deze magneten kan veelal volstaan worden metmax
een kleiner magneetvolume, waardoor de machine-afmetingen geringer

kunnen zijn.

De prijs is eehter nog zeer hoog, zodat deze magneten slechts toe

gepast worden in die gevallen, waar gering gewicht en afmetingen

een belangrijke rol spelen (b.v. in lucht- en r~imtevaart).

Keramische magneten, bestaande uit ferro-magnetische oxiden, vor

men de tweede soort magneten'. De algemene chemische formule luid t

(M) Fe
12

019 ._- -

waarin M staat voor stoffen als barium(Ea), strontium(Sr), lood(Pb),

enz. Deze magneten bezitten eer. hoge H , maar de bereikbare E isc r
vanwege de geringere materiaaldichtheid kleiner dan bij metallische

magneten, waardoor grotere magneetoppervlakken toegepast moeten

worden.
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Het verschil tussen de diverse magneet-ty~en blijkt het beste uit

de vorm van de demagnetisatie-kromme. In fig.II.4 is het verloop van

de BE-kromme en van het bijbehorende BH-produkt weergegeven voor de

genoemde magneet-soorten, n.l. een metallische ijzer-kobalt-magneet

(Ticonal 900), een zeldzame-aarde-magneet (RES (=Rare Earth sintered)

190).en twee uitvoeringen van keramische magneten (FXD(=Ferroxdure)

425 met BE =33kJ/m3 en FXD 330 met BE = 2S,SkJ/m 3).max max
Ret laatstgenoemde type is toegepast in de onderzochte PM-generator.

~ j/m) ~-~L:::---~:::--:-~~~~+:::.-"'"""~~;::::+---;l.::---~~~-:B~E-+( k~J.:.../m~3..;.)_:.:I 700 600 500 400 300 80 100 120 140
I

Fig. II.4 Karakteristieken van diverse magneettypen.

De tangentiele opstelling van de magneten en de grote rotorlengte

t.Q.v. de statorlengte zorgen ervoor, dat ondanks de lagere B-waarde

van de FXD-magneten toch een hoge fluxdichtheid in de luchtspleet

werkzaam is.

Eet nullastwerkpunt van de magneten, dat op of bia~en de BE-kromme,
in het 2e kwadrant ligt, wordt bepaald door de reluktanties in de

fluxweg. In tegenstelling tot normale synchrone generatoren, waar

de rotor bestaat uit goed geleidend (eventueel gelamelleerd) ijzer,

waarvan de reluktantie zeer klein is, ondervindt de flux in een

PM-generator niet aIleen een reluktantie in de luchtspleet tussen

rotor en stator, maar ook in de magneten zelf.
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Het magneetmateriaal heeft immers een lage relatieve permealiteit,

zoals voIgt uit de helling van het bovenste gedeelte van de BH-kromme

in fig. II. 4.

Deze z.g. recoil permeabiliteit bedraagt voor de genoemde magneet

tY];len rasp.:

TICONAL ,urec ~ 2,3
RES u ~ 1,05, rec
FXD ,urec ~ 1,07

Ter vergelijking: de relatieve permeabiliteit van vakuUm is 1, ter-

wijl die van niet-verzadigd ijzer, afhankelijk van het werkpunt op

de BH_kromme, ca. 500 a 5000 kan bedragen.

Als we de statorvertanding buiten beschouwing laten, dan verandert

vanuit de rotor gezien het magnetisch veld in d~ PM-generator niet

tijdens een omwenteling.

Het nullastwerkpunt van de magneten

de oorsprong van het BH-vlak, welke

(zie fig.lIe5).

ligt dan op een rechte vanuit

de BH-kromme snijdt in punt 0

FXD 330

-H(kA/m) _
--,..;...&...-t----------&------~300

B(T)

t
0,4
B =Bo r

0,3

0,2

0,1

Fig.II.5 Nullast- en bedrijfswerkpunten van de magneet en bijbe
horende teruglooplijnen.

De helling van deze "luchtspleetlijn" wordt bepaald door de reluk

tantie in de weg van de magneetflux.
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Afhankelijk van de aard en de grootte van de belasting van de gene

rator zal het bedrijfswerkpu.~t over de BH-kromme verschuiven.

Zolang het werkpunt van de magneten bij belaste generator boven het

knikpunt in de kromme blijft (b.v.pu.~t 1), zal het nullastwerkpu.~t

na uitschakelen van de belasting weer in 0 terugkeren.

De weg van 0 naar 1 en terug is bij goede benadering voor te stellen

als een gedeelte van een rechte lijn, de z.g. recoil- of ter~gloop

lijn, welke ~e B- en H-as snijdt in resp. Bo en Ho '

Komt het werkpunt tijdens bedrijf beneden het knikpunt van de 3H

kromme, b.v. in 1', dan verloopt de teru~Neg niet meer langs de oor

spronkelijke kromme, maar via een onderlus, die eindigt in 0' op de

luchtspleetlijn.

De magneten zijn dan gedeeltelijk gedemagnetiseerd en de terugloop

lijn komt lager te liggen.

Komt het werkpu.~t onder aIle bedrijfsomstandigheden nie~meer bene

den 1 resp. 1', dan treedt geen verdere demagnetisatie op en de

magneten zijn dan gestabiliseerd met teruglooplijn 1-0 resp.1'-0'.

Naast te hoge belasting of demontage van de generator (waarbij tij

delijk een zeer grote luchtspleet ontstaat en de lijn P lager komt

te liggen) kan de magnetisatie ook het gevolg zijn van temperatuur

veranderingen in de rotor.

Fig.II.6 laat het verloop van de BH-kromme in het 2e ~~adrant zien

voor temneraturen boven (Th ) en beneden (T
1

) kamertemperatuur- oog aag
(25 0 C).

B

t
E'XTI 330

-H -

Fig.II.6 Invloed van de temperatuur op de magneetkarakteristiek.
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Bij keramische magneten is de (negatieve) temperatuurkoefficient

van de remanente induktie B veel groter dan bij metallische mag-
r

neten (-0.2%/K resp. -0,03%/K).

Toename van de magneettemperatuur leidt dan tot een afname van de

magnetische induktie, welke echter reversibel is zolang de Curie

temperatuur niet bereikt wordt (TC = 4500 C voor FXD). Hierdoor zal

de opbrengst van een PM-generator bij hoge omgevings- en machine

temperatuur enigszins lager zijn.

Verandering van de temperatuur kan echter ook tot blijvende demag

netisatie leiden, daar H met ca. 0,95 kA/m/K verandert. -
c

Hierdoor schuift het knikpunt van de BH-kromme bij afnemende tem-

peratuur naar rechts en kan daarbij tenslotte het werkpunt van de

magneten bereiken.

Bij het ontwerp van een PM-generator voor toepassing in arktische

gebieden zal men hiermee rekening moeten houden.

Tenslotte zij nog opgemerkt, dat FXD-magneten een hoge specifieke

elektrische weerstand bezitten. Wervelstromen t.g.v. hogere harmo

nischen in de belastingstroom (b.v. bij gelijkrichterbelasting)

zullen bi~~en de magneten gering zijn en veroorzaken geen interne

temperatuurverhoging.

b. Magnetisch circuit

We beschouwen eerst de flux, welke t.g.v. de magneten de luchtspleet

oversteekt; rotorlekfluxen en statorreaktiefluxen laten we nog even

buiten beschouwing.

Zoals fig.II.7 laat zien, verlaten de fluxlijnen de Qagneet vanuit

de noordpool N, steken via het oppervlak van een halvepoolsektor de

luchtspleet over, doorlopen het ijzer van de statortanden en het

statorjuk en keren weer via een half pooloppervlak terug naar de

bijbehorende zuiapool S.

We zien, dat de totale statorflux per pool ~ opgebouwd is uit tweeg
deelfluxen ¢ " die elk afkomstig zijn van een magneet.g
¢ , ondervindt op zijn weg een aantal relaktanties, n.l.in de lucht-g ,
spleet (2x), binnen de magneet en in het stator- en rotorijzer. Van-

wege de zeer goede magnetische geleidbaarheid is de reluktantie van

de ijzerweg in vele gevallen verwaarloosbaar.
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Fig. 11.7 Fluxverloop t.g.v. permanEnte magneten.

Indien echter verzadiging in het stator- en/of rotorijzer optreedt,

dan verslechtert de permeabiliteit van het ijzer snel, waardoor de

reluktantie van de ijzerweg flink toe kan nemen.

Niet de gehele magneetflux ~ , die vanuit de N-pool van een ma~eetm
vertrekt, zal de luchtspleet tussen rotor en stator oversteken.

Een gedeelte sluit de weg tussen N- en S-pool via andere wegen en

speelt daardoor geen rol bij de overdracht van mechanische in elek

trische energie.

Fig. 11.7 laat zien, dat een lekflux~l optreedt in de stalen brug-
1

gen tussen de onderzijde van de magneet en de niet-magnetische as.

In een ruimtelijke weergave van een gedeelte van de rotor, geschetst

in fig.II.8, zijn nog twee andere lekfluxen te onderkennen, n.l. via

de eindvlakken van de rotor (~l ) en via het gedeelte van het rotor

pooloppervlak, dat niet door de2's-tator bedekt '.....ordt ( ~l ).Deze

laatste is een gevolg van het feit, dat de rotorlengte 1; veel gro

ter is dan de statorlengte 1 •
s
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Fig. 11.8 Lekfluxen aan het rotoropparvlak

Een magneetflux¢ c~en we naar analogie ~et een elektrische stroom

ontstaan denken als gevolg van een magnetische potentiaal of m.m.k.F

over een uitwendige reluktantie R • Voor een magnetisch circuit
u

geldt de wet van Hopkinson:

¢ = FIR
u

II. 1 )

De m.m.k.F is het produkt van de magnetische veldsterkte H en de

magneetlengte ~ ..

Omdat we in het .vervolg wil~en rekenen m:t een positieve waarde van

F, terwijl H binnen de magneet e.en negatief teken heeft, definiEhen

we
F = -H 1m m m II. 2)

Is de induktie B homogeen verdeeld over het magneetoppervlak Am m
dan is de flux ¢ door dat oppervlak gelijk aan

m

¢m = BmAm 11.3)
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Volgens de definitie van de teruglooplijn in fig.II.5 is het verband

tussen B en H voor een willekeurig werk~unt op de teruglooplijn ge-
m m

geven door

Em = Bo + flo ,ureeHm 11.4)

Substitutie van (11.2) en (11.3) in (11.4) geeft

F = F - R ¢ II. 5)
m 0 m m

met 1
R

!!l.
-' U u A 11.6)m

, 0 ' ree m

(11.5) laat zien, dat de magneet te besehouwen is als een magnetisehe

spanningsbron F met een inwendige reluktantie R •
o m

De magneetflux ¢m bestaat uit de luehtspleetflux ¢g" welke over een

halve ~oolsehoen de luehts~leet oversteekt, en de totale lekflux¢l.

Voor de magneet en de bijbehorende flux kunnen we een magnetisch

vervangingssehema opstellen (Fig. II. 9) :

Rm ¢m ¢g' Rg '

R ,
g

Fig. II. 9

R
l

is hierin de totale lekreluktantie, terwijl Rg ' de reluktantie

van de luchtspleet boven een halve ~oolsehoen voorstelt. R.. ' geeft
JJ

de reluktantie van het statorijzer over een halve pool weer.

vervangingssehema vereen-kan het

2R '.!z.

rp ,----
g

voudigd worden tot
r-~I-----i~~--,

M.b.v. het theorema van Thevenin
R'

m

Fig. 11.10

waarvoor geldt

R 'm

en
F 'o

II.7)

II.8 )
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De totale luchtspleetflux ¢ over een pooloppervlak is samengesteld
g

ui t twee deelfluxen ¢::r'.
o

Ret vervangingsschema per samenwerkend magneetpaar is daarom
Rm' lim'

F 'o

+
F 'o

Fig. II. 11

hetgeen identiek is met

+
F 'o

R.. '
lJ

de luchtspleetflux over het oppervlak van een pool, die ont

als gevolg van de magneten in de rotor. We zullen deze voortaan

R.. stel t de
lJ

polen voor.

¢ is
g

staat

Fig. 11.12

reluktantie van het statorijzer tussen twee opvolgende

aanduiden als ¢ .
gm

De grootte ervan voIgt uit het vervangingsschema van fig.II.12:

F '
</Jgm = R' ~R ..+fR ' II. 9)

g lJ m

De bijbehorende fluxdichtheid B heeft vanwege de vorm van de
gm

rotorpoolsektoren een nagenoeg blokvormig verloop langs de rotor-

omtrek.

Ten gevolge van de beweging van de rotor zullen er in de stator

spoelen spanningen opgewekt worden, waardoor in de stator en in de

belasting stromen gaan lopeno

Voor de kontinue overdracht van vermogen van de rotor naar de sta

tor is slechts de grondharmonische komponent B van belang.
gm1
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11.10)

Veronderstellen we een zuiver blokvormig verloop van B in de
gIn

luchtspleet, dan vinden we m.b.v. de Fourieranalyse voor de ampli-

tude van de grondharmonische induktie B .
~ gI!l1

B :: i B
gm1 71' gm

De bijbehorende grondharmonische luchtspleetflux voIgt uit

rp ::.§. rp
. gm1 71'2 gm

rp :: fjr/B dA
gm1 'j"gm1

pool

hetgeen vanwege het sinusvormig verloop van B
gm1

11.11 )

leidt tot

II. 12)

De stromen in de stator~ikkelingen zullen in de stator een reaktie

mmk opwekken, welke vanwege de magnetische geleidbaarheid van sta

tor, luchtspleet en rotor een reaktieflux rp in de luchtspleet ver-gs
oorzaakt, die de oorspronkelijke flux ¢ kan versterken of ver-

gm
zwakken.

Dit is afhankelijk van de aard van de statorbelasting, zoals we

zullen laten zien aan de hand van f~g.II.13, waarin het verloop

van de reaktieflux en de relatie tussen de poolradspar-ning e en
o

de belastingsstroom i zijn geschetst.
s

eo bereikt zijn hoogste waarde op het moment, dat de verandering

van de met de statorspoelen gekoppelde flux het grootst is, d.i.

wanneer het midden van de pool samenvalt met een spoelzijde van de

statorwikkeling.

Is de statorstroom i in fase met e , dan bereikt ook i hierbijs 0 s
zijn hoogste waarde (fig.II.13a). Het reaktieveld van de stator-

spoel ontwikkelt zich dan in hoofdzaak om de spoelzijden, omdat de

magnetische weerstand van het poolschoenijzer veel lager is dan die

van de magneten.

De richting van de veldlijnen in de rotor staat loodrecht op die

van de veldlijnen t.g.v. de magneetbekrachtiging, zodat geen di

recte beinvloeding van het hoofdveld optreedt.

Hoewel in dit geval de totale luchtspleetflux gelijk blijft aan

¢ ,wordt de magnetische induktie over de ene helft van een pool
gIn

versterkt en over de andere helft verzwakt.
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+d-as
\
\

-d-as
I

+q-as
\
\

+d-as
I
I

-q-as
I

I

Fig. 11.13

Aangezien nu het fluxverloop over de poolschoen niet meer symme

trisch is, zal de geinduceerde statorspanning ook bij zuivere weer

standsbelasting enigszins vervormd zijn. Dit heeft echter weinig

invloed op het afgegeven vermogen.

Verderop zal blijken, dat de verzadiging in de statortanden zo

groot is, dat deze versterking en verzwakking elkaar nagenoeg op

heffen.

In fig. II.13b is de terugwerking geschetst voor het geval, dat

i 90 0 naijlt t.o.v. e (8= 900
).s 0

Nu bereikt de statorstroom de hoogste waarde op het moment, dat de

spanning tot nul is afgenomen en de rotor dus een halve poolsteek

verder is gedraaid.

De N-pool bevindt zich dan tegenover het midden van de statorspoel

en het reaktieveld van deze spoel zal het hoofdveld tegenwerken.

De totale flux over een poolsteek neemt dan af, waardoor ook de

geinduceerde spanning zal dalen.

We zien, dat naijlende (induktieve) stromen demagnetiserend werken.
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p

Het tegenovergestelde treedt op als de belastingstroom voorijlt

t.o.v. de geinduceerde spar~ing, zoals bij kapacitieve belastingen.

In dat geval wordt het luchtspleetveld versterkt en neemt de span-

ning toe.

De statorstroom i wekt een reaktie-mmk Fop, waarvan de amplitude
s s

volgens lit.II.1 gelijk is aan

... 6 v'2 Nfl
F =- s w s

S it'

Hierin is Ns het aantal windingen per statorfase, Is de effektieve

waarde van de statorstroom, f de wikkelfaktor (zie verderop) en p
w

het aantal poolparen (p ~ 4).

Aangezien de rotor niet cylindrisch is, maar lichamelijke polen

bevat, zal het magnetisch veld B t.g.v. F niet in alle richtingengs s
gelijk zijn.

Noemen we de richting~ waarin de hoofdflux ¢ in de rotor loopt,gm
de d-as (direkte of l~~gsas) van de generator (positief teken aan

de N-pool),dan kunnen we de reaktieflux in de d-richting opgewekt

denken door een mmk:

Het reaktieveld in de d-richting is immers nul als eo en is in

fase zijn.

De faktor f d wordt de (uitwendige) langsveldfaktor genoemd.

De (positieve)richting, die we vinden door vanaf de + d-as 90°

elektrisch (of 2Qo mechanisch) linksom te draaien, noemen we de
l'

+ q-as (quadrature- of dwarsas).

De flux in deze richting kunn~n we opgedenken door een mmk

F = f F co s (- e ) II. 14b)sq q s
zodat in het geval 8=0 een magnetisch veld dwars 01' het hoofdveld

ontstaat (fig.II.13a).

f q is de (uitwendige) dwarsveldfaktor.

fa en f q worden bepaald door de vorm van de rotorpool en door de

verhouding van de poolbreedte b en de poolsteek T :
b l' P

f3 = ....J2. II. 15)
T
l'

f3 wordt de poolbedekkingsfaktor genoemd.
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De grootte van f d en f~ vinden we door de PM-rotor te beschouwen

als een reluktantie-rotor, waarin het magneetvolume vervangen is

door hetzelfde volume lucht. Volgens lit.II.2 geldt voor de aldus

ontstane rotor:

f' = {J +
sin {31r II.16a)d rr

resp. sin8trf = (J - II.16b)
~

rr
mi ts (J niet teveel van 1 afwijkt.

De uitdrukkingen in (II.11) geven de amplituden van de grondhar

monischen van de statorreaktie-mmk's weer. Deze kuJh~en we sinus-

vormig over een pool verdeeld denken en hebben dan een sinusvormige

fluxdichtheid B
g1

tot gevolg.

De integraal van dexe fluxdichtheid over een pooloppervlak, welke

de totale luchtspleetflux over een poolsteek oplevert, is dan ge

lijk aan het produkt van het pooloppervlak Ap en de gemiddelde

waarde B •
B1

Willen we de statorreaktieflux ~ berekenen uit de mmk Fa en degs
reluktanties in het magnetisch circuit, dan dienen we op dezelfde-wijze te rekenen van de gemiddelde waarde F :

s-F
tI. - S
~gs -Rtot

2 F
= - Str-Rtot

Zoals fig.II.13 laat zien, zijn de reluktanties in de d- en ~-rich

ting verschillend.

Uit fig.II.12 voIgt voor de reluktantie langs de d-as:

Rd :: R ' + t R ' + R.. II. 18a)
g m lJ

terwijl voor de ~-as geldt:

R = R ' + R.. II.18b)
~ g lJ

M.b.v. formules (II.13), (II.14), (II.16) en (II.17) vinden we ten-

en

slotte voor de grondharmonische reaktiefluxen langs de
~ = 12v2 (f3+ sinBrr) Ns f w I sine-e)

gsd n 2p rr R' R tR' s+ ..+g lJ m

d- en q-as

II. 19a)

I cos (- e )
s

II. 19b)
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Draait de rotor synchroon met het draaiveld t.g.v. de statorstromen,

dan ziet een met de rotor meebewegende waarnemer in stationair be

drijf steeds hetzelfde magnetische veld. De totale grondharmonische

luchtspleetflux ~ kan dan voorgesteld worden als de vektorsom van
::JO

°1
de fluxen ¢ '~d en ¢ .gm1 gs gsq

Fig. II.14 geeft de posities van de flux- en mmk-vektoren bij ge

deeltelijk induktieve belasting ( 0<0<90
0

) weer.

d-as

Fs
Fig. II.14

F
F sd
~ .... _------
f

d

¢gm1

¢gm1-¢gsdJ - - - ¢ g

I
I
I
I
I
I
I

~---J.""-"~--J---ll'::w=---q-ase 'fo'gsq ",q 1- sa.........,...
I f
I q
I
I
I
I

c. Elektrisch circuit.

Voor de beschrijving van het elektrisch circuit van de generator

gaan we uit van een 2-polige machine, schematisch weergegeven in

fig. II.15

We veronderstellen, dat de statorfase-wikkelingen sinusvormig over

de statoromtrek verdeeld zijn.

In het geval, dat de generator belast is met lineaire impedanties,

zullen de statorspanningen en -&tromen in de stationaire toestand

sinusvormig in de tijd veranderen met een frekwentie W.
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Fig. II.15

Vanwege de symmetrie in de stator kunnen we deze statorstromen en

-spanningen als voIgt weergeven:

i =a

i b =

i =c

icos (Wt-o-tp) = Re {i eJ.Vt} = I y2 cos (Wt-o-tp)-s s

icos(Wt-o~_E!.)= I Y2COS(Wt-o~_E!.)
3 s 3

icos~t-o~_k)= I y2 cos(wt-8~~)3 s 3

II. 20a)

II. 20b)

II. 20c)

en
II. 20d)

II. 20e)

II. 20f)

Zoals fig.II.16 laat zien is ~ de fasehoek tussen de statorfase

spanning u en de statorstroom i , die bepaald wordt door de aard
-s -s

van de belasting. De poolhoek 0 tussen de poolradspanning ~o en ::s

is afhankelijk van de grootte vah de belasting.

Met iedere statorfase is een flux'" gekoppeld.

De spanningsvergelijkingen voor de statorspoelen, welke een weer

stand R hebben, luiden in het algemene geval:

s u a = R is d"'a II.21a)
s dt

u b = R i b - dt/Jb II. 21 b)
s dt

u = R i dt/Jc II.21c)
esc ar
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Fig. II.16

Zijn de grootte en het verloop van de gekoppelde fluxen l/Ia , l/Ib en

l/I bekend, dan kunnen we een verband afleiden tussen de hoeksnelheid
c

van de rotor en het afgegeven vermogen aan de statorzijde, met de

belasting ala parameter.

Voor de afleiding van de fluxl/l maken we de volgende veronderstel

lingen:

- de statoromtrek is glad; de invloed van de statorvertanding kan

later in de berekeningen verdiskonteerd worden door het gebruik

van de faktor van Carter

- in de rotor zijn geen demperwikkelingen aanwezig

- hysteresis-, wervelstroom- en verzadigingsverschijnselen in rotor-

en/of statorijzer worden voorlopig buiten beschouwing gelaten.

De gekoppelde fluxl/l bestaat in het algemeen uit een hOOfdfluxl/lh ,

welke werkzaam is in de luchtspleet, en een spreidingsflux l/Ia , die

beperkt blijft tot de stator en daarom geen bijdrage levert aan de

energie-omzetting.

We nemen aan, dat l/Ia slechts afhankelijk

niet van de roto+positie:

l/Ia=l/Ia(i s ) Il/Ia(Y)

is van de statorstroom en

II. 22)

De spreidingsflux l/Iaa , welke gekoppeld' is met de stator-a-fase,

wordt echter zowel door i a als door i b en i c bepaald, hetgeen evenzo

geldt voor l/I b en 1/1 •a ac
In het hier beschouwde geval van een in ster geschakelde generator

met een symmetrische 3-fase belasting, zal aan het sterpunt geen

stroom toe- of afgevoerd worden, zodat op ieder moment geldt:

i a + i b + i c = 0
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In dat geval kan de spreidingsflux van de a-fase geschreven worden

als:
II. 24)

De evenredigheidskoefficient L (res~. L b en L voor de b- enua - u uc
c-fasen) wordt de koefficient van statorspreidingsinduktie of kort-

weg de statorspreiding per fase genoemd.

Vanwege de rotatiesymmetrie in de stator zal de statorspreiding

voar iedere fasewikkeling gelijk zijn

Lua = LUb = Luc = Lsu II.25)
-

De hoofdflux ~ha' gekoppeld met de stator-a-fase, wordt zowel door

de flux van de magneten in de rotor als door de statorstromen be

paald.

Zoals hiervoor al in (II.18) is aangegeven, ~eeft de magnetische

weerstand van de rotor niet in aIle richtingen dezelfde waarde.

Daardoor zal de statorreaktieflux van iedere fase afhankelijk zijn

van de rotorpositie y.

Om te kunnen rekenen met machine-grootheden, die onafhankelijk zijn

van y, transformeren we het stator-(A,B,C)stelsel naar het rotor

(d,q)stelsel (zie fig.II.15).

Voor deze Park- of d-q-transformatie geldt vlg. lit.II.3:

met

en

II. 26a)

II. 26b)

II.26c)

II. 26d)

II.26e)

De homopolaire komponenten i ,u en ~ treden in het hier beschouw-
o 0 0

de geval niet op, daar geen stroom toe- of afgevoerd 'Nordt aan het

sterpunt van de fasewikkelingen.
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II. 27a)

II. 27b)

II. 27c)

• ( 21Z')
s~n /'- -

3

sin(/'- ~)

sin/,

Ret verband tussen de gekoppelde fltL~en in stator- en rotorstelsel

voIgt uit (II.26c):

t/r = Iffd cos /' + t/Ia q

t/lb = t/ld cos ('Y- ~1r)

Iff => Iff cos (/' _ilL)
c d 3

en Iff kuxL~en we weerq

t/Id = t/lhd +t/lud

t/Iq = t/Ihq +t/Juq

splitsen in hoofd- en spreidingsfluxen:

II. 28a)

II. 28b)

Ret verband tussen t/lu en i, dat we vinden door toepassing van

(II.26) en (II.23) op (11.24), kunnen we als voIgt schrijven:

II.29a)

II. 29b)

De hoofdflux in de d-richting wordt gevormd door de som van de

flux t/I t.g.v. de magneten en de reaktieflux t/I~d t.g.v. i dg1 -

t/lhd =t/l
g1

+ t/lsd = t/Ig1 + Lsd i d II. 30)

Lsd is de induktiekoefficient van het reaktieveld in de d -richting,

meeestal kortweg de statorlangsinduktiviteit genoemd.

De hoofdflux in de q-richting, die aIleen uit de reaktieflux t/Isq
t.g.v. i bestaat, kur'...nen we noteren als:

q

t/lhq = t/lSq = LSq i q II. 31 )

L heet de induktiekoefficient van het reaktieveld in de q-richtingsq
of kortweg de statordwarsinduktiviteit.

Vanuit de statorklemmen gezien zijn de spreidings- en de hoofd

induktiviteit meestal niet afzonderlijk te onderscheiden en treden

ze gezamelijk op als de z.g. synchrone induktiviteit in langs

resp. dwarsrichting:

II.32a)

resp. L
= Lq sq + Lsu II. 32b)
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We hebben reeds de veronderstelling gemaakt (zie (I1.20)), dat de

statorstromen sinusvormig zijn en een symmetrisch 3-fasig stelsel

vormen. Draait bovendien de rotor met een konstante hoeksnelheidW,

zodat
y=Wt + "y

o
II.33)

dan levert de d-q-transformatie (II.26) van de statorstromen de

(fiktieve) stromen in d- en q-richting:

resp.
i = t sin(-o~- "y )q 0

II.34a)

II. 34b)

II. 35a.)

II. 35b)

Daar 0 nog niet vastgelegd is, kunnen we "Y nog vrij kiezen.
o

Om aansluiting te vinden bij de gebruikelijke konventies, stellen

we: "Y = 7f •
o "2

(II.34) gaat dan over in:

i d = t sin(-a-~)

i q = t cos (-o-~)

Daar in stationair bedrijf 0 en <.p beide konstant zijn, blijven ook

i d en i q zowel in grootte als in fase konstant.

Deze stromen kunnen dan beschouwd worden als gelijkstromen, die

door fiktieve spoelen op de d- en q-as lopeno Om de luchtspleetflux

l/J. d resp. l/J op te wekken, moet zo 'n spoel dan 1.2 N windingens sq s
bezitten.

II.37)

II.36c)

par. II. 2e) :

II. 36a)

II. 36b)

Voor de gekoppelde flux geldt echter ook (zie

l/J =f N~sd w -8 gsd

l/JSq = f w Ns ~gSq

l/J =f N~
g1 w s gm1

We zien hieruit, dat Ld en Lq geen zelfinduktie-koefficienten van

spoelen voorstellen.
-

Dit is een gevolg van het feit, dat de d-q-transformatie volgens

(II.26) niet vermogens-invariant is.

Vergelijking van (II.35) met (II.19) leert nog, dat

6=o+C(J

hetgeen ook blijkt uit het vektordiagram in fig.II.16.
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Toepassing van de d-q-transformatie op de statorspanningen volgens

(II.21) levert m.b.v. (II.28) tim (II.32) voor de spanningen langs

d- en q-as:

u d =-R i d -WL is q q

u q =-R i +WLd i d +wl/Js q g1

We zien, dat i d en i in beide vergelijkingenq
daarom niet zinvol om de PM-generator voor te

II. 38a)

II. 38b)

voorkomen. Het is

stellen door ve~Tan-

gingsschemafs voor de d- en de q-richting.

Het gedrag van de PM-generator kan beter weergegeven worden in een

vektordiagram, zoals voor het algemene geval gedaan is in fig.II.17.

Daar de generator meestal ook blindvermogen levert, is de stroom i

naijlend t.o.v. de poolradspanning e getekend.
-0

Fig. II.17

Voor het afgegeven vermogen aan de statorzijde kunnen we m.b.v. de

d-q-transformatie schrijven:

P • u i +ubib+u i • 12(udi,+u i )a a c c Q q q

Het verband tussen ~ en i wordt enerzijds bepaald door de machine

parameters R , L
d

, L en l/J , anderzijds door externe grootheden
s q g..

zoals de hoeksnelheidW, waarmee de rotor aangedreven wordt, en de

grootte en de fasehoek van het vermogen Pb , dat door de belasting

wordt opgenomen.

Kennen we de aard en de grootte van de belasting en het toerental

van de aandrijvende machine, dan kan voor iedere keuze van b.v. i
d

de bijbehorende waarde van i berekend worden, waaruit dan weer de. q
waarde van Pb (en eventueel ook 0) voIgt.
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Ret verband tussen Pb en W bij weerstandsbelasting leiden we af via

een hulpmiddeltje. We verplaatsen n.l. de belastingsweerstanden Rb
naar de stator, zodat de statorweerstand R toeneemt tot •

s

R' .. R +R.-s s-o

en sluiten de (verplaatste) statorklemmen kort.

Er geldt dan

II. 40)

II. 41 )

Het in de belastingsweerstanden gedissipeerde vermogen bedraagt

in totaal

rIo 42)

vinden we de uitdrukkingen voor i d en i~,

in (II.42). Dit geeft tenslotte:
.w2.p 2 { (R +Rc)2 +W 2 1 2

P _ l g1 s ~

b - 2 -{eR +R)2 +W 21 21 2 }2
s b d ~

I geeft de effektieve waarde van de statorstroom aan.
s

Uit substitutie van (II.38) in (II.41) onder inachtname van (II.40)

die we vervolgens invullen

In par.II.2e worden formules afgeleid, waarmee de machineparameters

te berekenen. zijn uit de generatorgeometrie, de magneeteigenschap

pen en de (vermoedelijke) wikkelwijze van de stator.

Aan de hand daarvan kan het theoretisch te verwachten gedrag van de

PM-generatoren bij weerstandsbelasting bepaald worden.

We bezien echter eerst, welke verliezen er optreden in de PM-gene

rator.

d. Verliezen

Het door de generator opgenomen mechanische vermogen P h zal tenmec
gevolge van de optredende verliezen groter zijn dan het aan de sta-

torklemmen afgegeven vermogen. __

De belangrijkste verliesposten zijn:

= -:::R I 2
'" s s

Pcu

- koperverliezen t.g.v. de statorweerstanden R •
s

Deze bedragen
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- ijzerverliezen in het statorblik, welke te onderscheiden zijn in

a. hystereseverliezen; tijdens het passeren van een poolpaar door

loopt het statorijzer de BH-Ius. Hierbij wordt telkens een

specifieke energie ter grootte van de oppervlakte van de Ius

gedissipeerd. Het verliesvermogen Physt is daarom evenredig

met het toerental van de rotor:

Ph -wyst

II. 46)

b. wervelstroomverliezen; de wisselende magneetvelden induceren

in het statorijzer kleine spanningen, waardoor kringstroompjes

gaan lopen, die in de ijze~~eerstand warmte dissiperen.

In het beschouwde frekwentiegebied verloopt dit verliesvermo

gen P 1 nagenoeg kwadratisch met het toerental:werve
P 2

wervel -w
- pulsatieverliezen in stator- en rotorijzer t.g.v. de statorver

tanding

- verliezen t.g.v. lagerwrijving en ventilatie:Pw

In het kader van dit onderzoek zijn geen theoretische berekeningen

van ijzer- en wrijvingsverliezen uitgevoerd, maar is volstaan met

metingen aan de gebruikte machines (zie par.II.3)

e. Machineparameters.

M.b.v. de machine-geometrie, weergegeven in fig.II.1 tim II.3, en

de magneetkarakteristiek vlg. fig.II.S, zullen we allereerst de

grootte van de bron-mmk F ' en de waarden van de reIuktanties in
o

de weg van de magneetflux afleiden waarna aan de hand van het

vervangingsschema van fig.II.12 de luchtspleetflux ¢~ t.g.v. de
o

magneten berekend kan worden.

Voorlopig gaan we uit van lineair ijzer in de machine (d.w.z. geen

verzadiging en geen hysterese) met een oneindig hoge permeabiliteit

(~r=OO)' tenzij duidelijk anders is aangegeven.

De mmk F van een magneet is vlg. (II.2) gelijk aano

F = -H 1
o 0 m II. 47)
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De geextrapoleerde koercitieve veldsterkte H van de gebruikte
o

magneten bedraagt -275kA/m, zodat bij een magneetlengte van 10mm

een magneet-mmk Fo van 2750 Aw beschikbaar is, zolang het werkpunt

van de magneet boven het knikpunt in de BH-kromme blijft.

De inwendige

neetgegevens

levert:

magneetreluktantie R voIgt m.b.v. (11.6) uit de mag-
m -3 2

~ = 1,07, A = b 1 = 0,04xO,175=7x10 m, hetgeenrec m m I.'

6
= 1,06 x 1° A/W b

Voor de luchtspleetreluktantie R ' over een halve poolbreedte geldt
g

een soortgelijke uitdrukking

11.48)1 'gR ' =g t ~~ bp Is

De rotor wordt n.lo slechts over een lengte Is door de ~tator bedekt.

Door de aanwezigheid van vertanding in de stator zal de luchtspleet

flux niet homogeen over de statorpool verdeeld zijn.

Dit effekt manifesteert zich als een schijnbare vergroting van de

luchts.pleet.

De effektieve luchtspleetlengte is gedefinieerd als

1 ' = k 1 11.49)g C g

11.49a)

benadering:
T t

k =C

k C is de faktor van Carter, welke bepaald wordt door de verhoudingen

van de tandsteek T t , de gleufbreedte a gk tussen de tandkoppen en

de luchtspleetlengte 1 •
g

Volgens lit.11.4 geldt bij

Voor de PM-generfttor met een blikpakket volgens fig.11.3

(Tt = 7,6mm, agk:=2,5mm) en een.luchtspleet van 0,2mm voIgt daaruit:

kC~1,3.
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De poolbreedte b
p

R (= 58,05mm), der
p (=4):

aan het rotoroppervlak voIgt uit de rotorstraal

magneetlengte 1 (=10mm) en het aantal poolparen
m

II. 50)- 1m
p

= 35,6 mm.

b
P

oftewel b
P

Substitutie van bovenstaande gegevens alsmede 1 = 0,2mm en 1 =g s
103 mm levert dan

R ' = 1, 13 x 105 A/Wb
g

De berekening van de reluktanties van de verschillende lekwegen

is minder eenvoudig, aangezien de flux gebogen lijnen voIgt.

De lekfluxlijnen, die aan de eindvlakken van de rotor en aan de

niet door de stator bedekte rotoromtrek loodrecht in en uit het

pooloppervlak treden, beschrijven ellipsvormige banen.

II. 52)

In lit.II.5 is afgeleid, welke waarde de permeantie (hei' omgekeerde

van de reluktantie) tussen de rotorpoolvlakken heeft onder deze

voorwaarden. Voor lekflux ~l bedraagt de permeantie PI'
2 2

tussen twee aangrenzende pobIen [ x' +~x 2+ x I 'J
up n u mp , = '0 m In 1+2 . ~ II.51)

1 2 n 1m

xp is hierin de breedte van het gedeelte van de pool, waaruit de

lekfluxlijnen vertrekken, en b is de hoogte van de magneet, ge
m

meten in radiale richting: b = 40 mm.
m

Uit symmetrie-overwegingen veronderstellen we, dat x varieert
p

van t b aan de rotoromtrek tot t a in het binnenste van de rotorp p
(zie fig.IL1).

We rekenen daarom met de gemiddelde waarde

x = t (b u+ap )
p 2

Voor de mininale afstand a tuss~n twee magneten geldt:
p

= 9,9 IIU:l.zodat a
p

n(R - b )
a = _....;r=---_=m_ - 1mp p

= 4, 1 ~ en X
D
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Voor de lekreluktantie Rl ' 'linden we dan
2

R1 ' = 1/P1 ' = 3,56 x 107 A/we
2 2

Op ana10ge w~Jze berekenen we de permeantie van lekwegen 1
3

, waar

voor nu wegens ~ = t bp geldt:

P ' flo (1 -1 ) 1 [1 b +~b 2+2b 1 ] II.54)1 = 0 r s n + p ppm
3 2~ 1m

Invullen van de eerder gevonden waarden voor 1m, bp ' lr en ls

levert:

R ' = 1/p , = 3,16 x 107 ~/Wb
1

3
1

3
Voor het bepalen van de reluktantie Rl in de weg van lekflux~l '

(zie fig. II. 7) gaat de veronderstellin~, dat het rotorij zer on- 1

eindig goed (magnetisch) geleid, niet meer Ope Alle fluxlijnen uit

de magneten zouden dan immers via de bruggen in het midden van de

rotor direkt van N- naar S-pool lopen, zodat er geen flux via de

luchtspleet in de stator terecht zou komen.

Door het grote aantal fluxlijnen door de bruggen zal echter verza

diging optreden, waardoor de relatieve magnetische permeabiliteit

flo afneemt. Indien we aannemen, dat het ijzer slechts over der
lengte lbr van de brug (die ongeveer gelijk is aan de magneetlengte

1 , zie fig~I!.18) verzaaigd is, dan staat volgens fig.II.9 de
m

magneet-mmk F nagenoeg geheel over lb •m r
Voor de magnetische veldsterkte in de brug geldt dan bij benadering:

II. 55)

Verwaarlozen we even de invloed·van de Iekwegen 2 en 3, dan voIgt
1ui t de waarden 'lan R en 2R', da t F ~ -5 F =550A'tl bedraagt.m g m 0

Toepassing van (II.55) Ievert dan: Hbr ~ 55 kA/m

In grafiek II.1 is het verband tussen H en flo voor dynamoblik en
r

gietstaal weergegev~n, ontleend aan de tabeIIen in lit. II.6.
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Voor H-waarden boven 1kA/m vallen de krommen samen en

voor

lineair af met toenemende H. Extrapolatie naar H

~r ~ 32. Analoog aan (II.6) luidt de uitdrukking

van een brug: 1
br

Rl =
1 J.l.oJ.l. r h brlr

b

neemt IJ. r
= 55 kA/m levert

de reluktantie

II. 56)

De hoogte her van de brug is niet konstant over de lengte lbr en is

bovendien afhankelijk van de axiale positie in de rotor (vergelijk

fig.II.1a en b).
-

Als gemiddelde waarde nemen we hbr = 3mm, zoals geldt in het midden

van de rotorlengte. Substitutie van de diverse waarden geeft

Rl ~ 4,7 x 105 A/Wb
1

De lekfluxen~l treden aan beide rotorzijvlakken Ope De totale
2

reluktantie Rl per magneet voor deze lekflux wordt gev~~md door
2

twee parallel geschakelde reluktanties R ' :
1 2

= 1,8 x 107 A/Wb

Hetzelfde geldt voor de lekfluxen¢l aan weerszijden van het sta
3

torblikpakket, hetgeen voor reluktantie Rl per magneet geeft:
3

en bedraagt

magneet bestaat uit de parallel-

schakeling van Rl ' Rl
1 2

Rl = 4,5 x 10 5 A/Wb

Voor de inwendige reluktantie R' van de Thevenin-m.m.k.-bron F'm 0

vinden we dan m.b.v.(II.7):

R' = 3,16 x- 105 A/Wb
m

We zien, dat R sterk verkleind"wordt door de lekflux door de
m

bruggen in het binnenste van de rotor.

De totale lekreluktantie
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De grootte van de Thevenin-bron F', welke volgens (II.8) gelijk
o

is aan

II. 51)¢;aD. =
o R' +iR'g m

bedraagt dan ¢ = 3,02 x 10-3Wb _
gm 3

Bij een geheel lekvrije rotor (Rl=OO) zou ¢ ~4,3x10- lNb zijn,
gm

zodat de lekflux een fluxverlies van 30% in de luchtspleet veroor-

F' = Rl F = 820 Aw
o 0

Rm+Rl
wordt door deze lekflux ook kleiner, en bedraagt slechts 30% van Fo .

De luchtspleetflux ¢ t.g.v. de magneten, die bij verwaarlozing
gm

van de ij zerreluktantie R.. volgens (II. 9) gelijk is aan
lJ

F'o

zaakt.

We zien, dat de rotorpolen zich dus ten opzichte van de luchtspleet

als (niet-ideale) fluxbronnen gedragen.

Dit is een gevolg van ~e grote inwendige reluktantie van de mag-

neten.

Met behulp van het in fig.II.19 geschetste vervangingsschema van

een magneetcircuit, waarin de reluktantie van het ijzer verwaar

loosd is, berekenen we de fluxdichtheid Bm aan het magneetoppervlak

het

totale

II. 58)

magneet op de BE-kromme.

De flux ¢ van de magneet is
m

quotient van de mmk F en deo
reluktantie Rt :

F F
,I., 0 0
'f'I m= R

t
= R

m
+ 2Rl~g'

2R ,+Rlg

i~ ,
I :R..
I I lJ
!.~

Fig. II.19

en daarmee het werkpunt van de
R ,I., ,1.,' R '

~'f'Im 'f'Ig-r-L-

</J l

II. 59)

gevonden resultaten in (II.58) geeft:

de fluxdichtheid B OD alle plaatsen van hetm .
magneetoppervlak gelijk is, daar de goed geleidende poolsektor het

grootste gedeelte van de magneetflux naar de luchtspleet gel~idt.

Eet totale magneetoppervlak Am is het produkt van magneethoogte bm
en rotorlengte 1

r
A = b 1m m r

en bedraagt: A = 1x10- 3m2•
m

Substitutie van de eerder
,I., -3'f'I = 2,21 x 10 Wb.m
We mogen aannemen, dat
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magneten is de bijbehorende H in de ~agneet dan
m

kamertemperatuur gelijk aan -35 kA/m.

dit werkpunt is 11,4 kJ/m3 , hetgeen veel lager is

BH (25,5kJ/m3).max .

Dit revert m.b.v.(II.3) voorde fluxdichtheid aan het magneetopper

vlak: B = 0,32 T.
m

Voor de gebruikte

vlg. fig.II.5 bij

Het. BH-produkt in

dan de bereikbare

Bij de berekening zijn we uitgegaan van een oneindig goede geleid

baarheid van zowel rotor- als statorijzer.

Indien de fluxdichtheid in bepaalde delen van de flurdeg echter zo

hoog wordt, dat magnetische verzadiging optreedt, dan zal ~ in dier
gedeelten afnemen, waardoor de reluktantie in het gehele circuit

toeneemt.

Om te zien, of dit versc~ijnsel ergens in de flurNeg optreedt, bere

kenen we de fluxdichtheden in de rotor- en statorpolen en in de

statortanden.

Aan de rotorpolen konoentreert de flux zioh in een opperrlak A'
,Pr

ter breedte van het statorblikpakket, zodat de fluxdichtheid ~n

dat gedeelte van de rotorpool gelijk is aan

B' =~ = tPorm
p A, ~b"!~l-

Pr p s

II.60)

Dit levert na invulling van b en 1 een waarde: B' = 0,82 T.
p s p

Zoals grafiek II.2 laat zien, treedt in (giet-)staal bij deze

waarde van de fluxdichtheid nog geen verzadiging Ope

In het statorblik wordt de geleiding van de magnetische flux ver

zorgd door de statortanden en het statorjuk.

Per pool zijn 5 a 6 tanden beschikbaar, waarvan de doorsnede At

slechts ca. 1/3 van het totale pooloppervlak A (~A') beslaat
P s Pr

(zie fig.II.3).

De magnetische ibduktie Bt in de tanden zou daardoor ongeveer 2,5

Tesla bedragen. Bij een dergelijke waarde is volgens grafieken II.1

en II.2 ~r echter afgenomen tot een Zeer lage waarde en de flux

zal zich dan niet meer beperken tot de tanden, maar zal ook ge

deeltelijk door de gleuven lopeno

Als gevolg van de verzadiging is de magnetische weerstand van de

stator, die tot nog toe zeer laag verondersteld was, aanzienlijk

toegenomen.
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In fig.II.19 is deze weerstand gestippeld aangegeven (R~1).

Uit (11.9) en (11.58) voIgt, dat zowel de luchtspleetflux ~ alsgm
de magneetflux ~ door de aanwezigheid van R.. ' afnemen. Ten gevolgem lj

van het niet-lineaire gedrag van het statorijzer is het niet moge-

lijk op eenvoudige wijze de resulterende fluxen te berekenen.

Als de geometrie van de machine en de magnetische eigenschappen van

de gebruikte materialen precies bekend zijn (hetgeen hier niet het

geval is), dan kan m.b.v. de eindige-elementen methode een exakte

berekening van het veldverloop gemaakt worden. Een voorbeeld van

zoln berekening is te vinden in lit. 11.7.

Vanwege de zeer kleine luchtspleet, die in de onderzochte machine

is toegepast, is een meting van B m.b.v. een Hall-sonde niet uit
g

voerbaar.

Binnen het kader van dit onderzoek volstaan we daarom met een bere

kening van de fluxdichtheid uit de poolradspa~_~ing.

Voor de effektieve waarde van de poolradspanning E geldt
o

W f N </J ..
Eo = w s 6ID1

"\)2
II. 61 )

In paragraaf II.2b is afgeleid, dat de grondharmonische komponent

</J van de luchtspleetflux gelijk is aan:
gID1

11.12)

De poolradspanning, die te meten is bij open klemmen 1 is dan te

schrijven als ,£J~

Eo = ~2 W f N ¢ 11.62)
'1t' w s gm

De wikkelfaktor f is afhankelijk van de wijze, waarop de stator
w

gewikkeld is en van een eventuele scheefstelling van de stator-

(of rotor-)gleuven. In de onderzochte machine bestaat de stator

wikkeling uit diameterspoelen, waarvoor per fase en per pool twee

gleuven (q=2) beschikbaar zijn. --

Door verschuiving van een gedeelte van de spoelen over een gleuf

treedt een zonefaktor f z op, die voor q=2 gelijk is aan: f z=O,966.
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Derotorgleuven (waarin de magneten zijn ondergebracht) zijn over

de gehele rotorlengte over een afstand s=10mm scheef gezet (zie

fig.1I.2). De scheefstelling s' ter plaatse van het statorblikpakket

volgt uit:
1

s' = ....§. s1
r

en bedraagt: s' = 5,9mm.

De scheefstandfaktor f wordt bepaald door de verhouding tussen
s

en bedraagt: f = 0,99.s

s' en 4 volgens
p . s' 1r)

s~n("T x '2'
f '" __--.;:p'--__

S .2.!.. x ;
't'p

De wikke~faktor is dan vanwege

f = f x fw z s

voor de PM-generator gelijk aan: f = 0,96.w

1I.65)

Zoals in de volgende paragraaf wordt afgeleid, is het aantal win

dingen N per fasewiYJceling geschat op ca. 420 wdn.
s

Substitueren we de gevonden waarde voor f , ¢ en N in (11.62),
w gm s

dan zou de effektieve poolradspa~~ing bij een rotortoerental

n=750tpm (waarbij w= 100~ rad/s) gelijk moeten zijn aan:E =219 v.o

Zoals hiervoor al is aangegeven, zal er in de statortanden waar

schijnlijk verzadiging optreden, waardoor de reluktantie in de

ij zerweg niet meer verwaarloosbaar is (R .. > 0).
lJ

Volgens (11.9) neemt hierdoor ¢ af, hetgeen een lagere E totgm 0

gevolg heeft.

Uit de meting van E , zoals beschreven in de volgende paragraaf,
o

en een eventuele-afwijking t.o.v. de berekende waarde kan een

schatting gemaakt worden van de -gxootte van R.. bij nullast van
lJ

de generator.

Om het uitgangsvermogen Pb , dat ~e generator bij een gegeven toe

rental W en belastingsweerstand(en) Rb zal leveren, te berekenen,

dienen we ook de waarden van Ld en L~ te kennen.

Deze parameters bestaan uit een gedeelte L ten gevolge van de
so:

spreidingsflux in de stator en een gedeelte L d resp. L ten ge-
s s~

volge van de reaktieflux in de luchtspleet.
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In de literatuur zijn formules bekend om L te berekenen, maar
Sa'

deze vereisen een nauwkeurige bepaling van de vorm en de afmetingen

van de statorgleu7en en van de toegepaste ~ikkelwijze van de stator.

Deze gegevens zijn van de onderzochte generator echter onvoldoende

bekend.

We zullen daarom volstaan met een meting van L ,zoals beschreven
Sa'

in paragraaf II.3c.

De waarden van L d en L kunnen we bepalen
s, sq

definitievergelijkingen (11.30) en (11.31),

(II.36)en (II.37) voIgt:

aan de hand van de

waaruit m.b.v. (11.35),

L sq

L fwNs'!> C!'s d
s d = ~--i!:---"'=::""-~

Iv'2 cos(-e)s

f N ¢
= w s gsa

I y2 sine -e)s

II. 66)

Substitutie van de uitdrukkingen (11.19) voor de reaktiefluxen

'!>gSd en </JgSq geeft als resultaat:

12 (13 + Si~B~) "'"
2

N
2

Lsd =
J.

2 VI S

1f P tR'+R '+R ..m g lJ
resp.

2N 2
L .lL. ( 13 - s inBlI') f

:; 'II Ssq 2 11'
, +R..11' P R

i:1' lJ0

II. 68)

II. 69)

De poolbedekkingsfaktor, gedefinieerd door (11.15), bedraagt voor

de rotor van de PM-generator: 13:; 0,78.
Indien we verzadig:"ng bui ten beschouwing laten (R ..=O), dan geeft

IJ
invulling van de overige berekende grootheden in (11.68) en(II.69)

de volgende waarden voor de langs- resp. dwarsinduktiviteit:

Lsd:; 179 mH, LSq = 253 mHo

Door de verzadiging in de statortanden zullen de waarden van Lsd

en L in de prakt~jk lager zij~:sq

paragraaf wordt getracht uit de meting van de pool-

eer. waarde voor R.. te bepalen.
lJ

we de berekende waarden van L d en L (en ook ~ )
s sq g1

te korrigeren, alvorens met behulp van de berekende (of gemeten)

machineparameters Let vermogen te berekeLen, dat de generator bij

In de volgende

radspanning E
o

Daarmee dienen

gegeven belasti~g en toerental tan leveren.
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In het afstudeeronderzoek is gebruik gemaakt van twee P~~ge~eratoren.

Een generator, die reeds in het beginstadium van het onderzoek be

schikbaar was en die in het vervolg aangeduid wordt als generator I,

is zeer uitvoerig getest.

Uit metingen bij _~~ilstand en bij variabel toerental met weerstands~

lasti~g zijn de machineparameters bepaald en ve~Tolgens vergeleken

met de waarden, die uit de theorie zouden volgen.

Van generator II, die pas in een later stadium beschikbaar_kwam,

zijn in eerste ins tantie slechts de openklemspanning en de verliezen

in onbelaste toestand als funktie van het toerental gemeten.

De resultaten van deze metingen zijn weergegeven in grafieken.

Het gedrag van de generatoren bij mutator-belasting wordt in hoofd

stuk III behandeld.

a. Poolradspanning.

am de uitgangsspanning van de P.M.-generator bij open klemme~ als

funktie van het toerental te kunnen bepalen, is de generator aange

dreven door een gelijkstroom-remdynamo, gevoed uit een kleine Ward

Leonard-(W.L.-)set. De waarden van de fasespan.~ing Uf en de gekop

pelde (lijn-)spanning Ul van de in ster geschakelde generator I in

onbelaste toestand zijn in grafiek II.3 uitgezet als funktie van

het toerental.

We zien, dat Uf en Ul rechtevenredig met het toerental toenemen,
o 0

hetgeen overeenkomt met het gedrag volgens (I1.62).

Aangezien Is = a is, dient Uf gelijk te zijn aan de poolradspan
o

ning Eo, zodat we Bogen stellen (zie (II.36c) en (II.61)):

II. 70)

Vergelijken we de gemeten waarde van U~ bij 750 tpm met de bere
1

0
kende waarde van Eo, dan blijkt Uf ca. 4% lager te zijn (210 V

o
i.p.v. 219 V).
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de gekoppelde luchtspleetflux ~
g1

M.b.v. (II.70) kunnen we uit U
f

berekenen. 0

Het verband tussen het rotortoerental n en de statorfrekwentieW

luidt in het geval van een synchrone machine met p poolparen:

21r TIn
W= 60 II. 71 )

dan: l/J = 0,945 Wb.
g1

Om de luchtspleetflux ¢ t.g.v. de magneten te kunnen berekenen,
gm

dient het aantal statorwindingen N per fase bekend te zijn.
s

Een schatting hiervoor vinden we langs niet-destruktieve weg op

de volgende wijze.

met n in tpm.

Bij n = 750 tpm is de statorfreKWentie gelijk aan 1001r rad/s

(f = 50 Hz).

Uit (II.70) volgt
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Een praktijkwaarde voor de toelaatbare stroomdichtheid in de win

dingen van een 8-polige k.s.a.-motor van 1,5 kW (waarvan de stator

oorspronkelijk afkomstig is) is 5,8 a 6 A/mm2• De naamplaat van de

machine vermeldt: I = 4A bij 380 V - Y schakeling, zodat waarschijn-
n

lijk een koperdoorsnede van ca. 0,68 mm
2 toegepast is (ofwel een

draaddikte van ca. 0,93 mm zonder isolatie).

Meting van de statorweerstand R per fase leert, dat R bij beide
s s

onderzochte machines gelijk is aan 4,4 n.

M.b.v. de soortelijke weerstand van koper (p = 0,017nm/mm
2

) vin-cu
den we dan voor de draadlengte 1.,. van een fasewikkeling m. b.v.

J.

R A
s cu

Pcu
II. 72)

een If = 176 m.

Een winding van de toegepaste diameterspoelen heeft een'lengte

1 ~ 420 mm, zodat per fasewikkeling ca. 420 wdn. in serie ge-w
schakeld zijn.

Samen met \Vg = 0,945Wb en f w = 0,96 (zie vorige paragraaf) levert

dit vlg.(II.~6c) en (11.12): ¢ = 2,89 x 10- 3Wb.
gm

Dit is ca. 4% lager dan de waarde, die berekend is uit de machine-

geometrie en de magneeteigenschappen.

Waarschijnlijk is dit te wijten aan een verhoogde reluktantie van

het statorijzer, ten gevolge van verzadiging.

Uit de hierboven berekende waarde van ¢ volgt n.l. een lucht-gm
spleetinduktie Bgm = 0,62 T en een statortandinduktie Bt = 1,85 T.

Bij deze laatste waarde zijn vlg. grafiek 11.2 de tanden reeds

verzadigd.

Een'gevolg van de lagere waarde van ¢ is, dat de magneetflux¢
- gm m

en daarmee ook B kleiner is· dan voorheen berekend.m .-
Hierdoor zal het werkpunt van de magneten bij open statorklemmen

lager op de teruglooplijn liggen.

Zoals reeds eerder opgemerkt, is een preciese bepaling van de lig

ging van het werkpunt vanwege het niet-lineaire gedrag van het

ijzer in de fluxweg slechts mogelijk na uitgebreide veldberekeningen.
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Uit het verloop van de spanning UI in grafiek I1.3 blijkt, dat de

openklemspanning afhankelijk is vag de temperatuur van de machine.

Vanwege.de zeer kleine luchtspleet in de P.M.-generator zal de in de

stator ontwikkelde warmte ook doordringen tot in de rotor, waardoor

de temperatuur van de magneten stijgt. Zoals al in fig. II.6 is ge

geven, daalt hierdoor de beschikbare induktie B , zodat bij toe-
m

nemende temperatuur de luchtspleetflux ~gm afneemt.

Nadat de generator enige tijd op vollast heeft gedraaid, is de open

klemspanning met ca. 10% gedaald. Verderop zullen we zien, dat dit

ook een afname van het maximale generatorvermogen bij een vast

toerental tot gevolg heeft.

0,2 mm) daalt ¢ ,go
om dezelfde spanning als in

De poolradspanning E van generator II is bij kamertemperatuur 5%
o

lager dan die van generator I. De oorzaak hiervan kan liggen in de

iets grotere luchtspleet in generator II of in toleranties in de

hoogte van de bruggen in de rotor.

Als gevolg van een grotere I (0,25 mm Lp.v.
g

zodat een hoger toerental nodig is

generator I op te wekken.

Toleranties in de hoogte van de br~ggen onder de magneten beinvloe

den de grootte van de lekfluxen in de rotor en daarmee de beschik-

bare luchtspleetflux.

Door de verzadigde toestand van de bruggen gedraagt het ijzer op

die plaatsen zich niet lineair en is het zeer moeilijk een kwan

titatieve uitspraak te doen over de gevolgen van geringe afwijkingen.

Foto's II. 1a & b laten de vorm van de generatorspa~~~ingen in onbe

laste toestand zien.

a.. Hor. : 5 ms/div. b.

Fasespa~~ing uf (100V/div) Lijnspanning u1 (200V/div)
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Hoewel de verdeling van Bgm over de polen van de rotor bij bena

dering uniform is, en dus een trapeziumvorrnige fasespannL~g uit de

diameterspoelen verwacht zou worden, blijkt Uf meer sinusvormig te

zijn.
Dit is een gevolg van de scheefstelling van de rotorgleuven, waar

door de flux, welke door de wikkelingen van een statorpool omvat

wordt, minder abrupt verandert tijdens het voorbijdraaien van een

rotorpool.

Dit blijkt ook uit berekeningen van de flux, die gekoppeld is met

de t.o.v. elkaar over een gleuf verschoven, in serie geschakelde

spoelen van sen fase.

Grafiek II.4 geeft het verloop van de grootte van deze flux als

funktie van de rotorpositie p~, betrokken op de topwaarde.
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Hierbij is de induktie B uniform over het poolschoenoppervlak ver-
p

deeld verondersteld. Ter vergelijking is tevens het verloop van een

cosinusfunktie met dezelfde amplitude en periode aangegeven.

We zien dus, dat de scheefstelling van de magneten tot een betere

benadering van een sinusvormige spanning leidt.

Als gevolg van de statorvertanding is de luchtspleetinduktie Bgm

niet meer homogeen over de pool verdeeld, waardoor hogere harmoni

schen in de geinduceerde spanning ontstaan. De 3e harmonischen in

de fasespanningen vormen een homopolair spanningsstelsel en geven

daarom geen komponent in de lijnspanning van de ster-geschakelde

generator. Daardoor bevat Ul minder vervorming dan Ufo

b. Statorverliezen.

Het koppel T l' dat nodig is om de P.M.-generator in onbelastever
toestand op een bepaald toerental te houden, is gemeten m.b.v. een

..

aan de remdynamo verbonden koppelmeter.

Uit dit koppel is het verliesvermogen P 1 bij dat toerental be-ver
rekend.

De resultaten van de koppelmeting en de vermogensberekening zijn in

grafieken II.5 en II.6 weergegeven als funktie van het toerental.

Zoals reeds in par.II.2d is aangegeven, bestaat P 1 hoofdzakelijkver
uit Ph t' P 1 en P .ys werve w
Daar Physt evenredig is met het toerental, zal voor het ommagneti-

seren van het statorblik bij draaiing van de rotor een konstant

aandrijfkoppel nodig zijn, dat we aangeven door Thyst .

Trachten we de rotor vanuit stilstand met de hand in beweging te

zetten, dan is het "hysterese"-koppel duidelijk voelbaar.

Daarbij valt op, dat de benodigde kracht afhankelijk is van de

beginpositie van de rotor.

M.b.v. een Correx veerkrachtmeter zijn de minimale en maximale

waarden van dit "lostrekkoppel't bepaald voor generator I.

Deze bedragen resp. 0,46 en 0,74 Nm.

Er bestaan dus duidelijke voorkeurposities van de rotor ten opzichte

van de stator.

Om dit te voorkomen, zou de scheefstelling van de rotorgleuven over

de lengte van het statorblik gelijk moeten zijn aan een tandsteek
r .t .
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Uit de rotorgeometrie blijkt: s' = 5,9 mm.

T
t

vinden we uit de omtrek van de statorboring D en het aantals
statorgleuven Q:

Substitutie van Q = 48 en D = 116,5 mm in (II.74) levert:
s

T t = 7,6 mm.

We zien hier~it, dat de scheefstelling van de rotorgleuven niet

voldoende is om voorkeurposities van de rotor te voorkomen.

De grootte van het "lostrekkoppel", dat bepalend is voor de wind

snelheid, waarbij de aan de generator gekoppelde windturbine op

gang zal komen, zal ook bij een juist ontwerp van de rotor nog altijd

gelijk zijn aan het totaal van het "hysterese"-koppel Thyst en het

wrijvingskoppel T .
w

T wordt bepaald door de keuze van de lagers en een eventuele overw
brenging, terwijl Th t in deze konfiguratie afhankelijk is vanys
het toegepaste statorblik. Om een uitspraak te ~~en doen over de

mogelijkheid Thyst te verlagen, dienen we te 'N"eten welke bliksoort

gebruikt is.

Deze is echter bij de leverancier van de P.M.-generator niet bekend.

Uit het verloop van het verliesvermogen als funktie van de frekwen

tie (of het toerental) is het echter mogelijk de verliezen te split

sen in hysterese verliezen en wervelstroomverliezen. Volgens (11.45)

en (11.46) nemen deze lineair resp. kwadratisch met W toe.

Uit de verhouding van Ph t en P 1 bij een be~aalde frekwentieys werve -
(meestal 50 of 60 Hz) is dan aan de hand van tabellen in machine-

handboeken de gebruikte bliksoort te achterhalen.

Het is echter niet mogelijk deze verhouding uit het verloop van

p 1 in grafiek 1I.6 te bepalen, aangezien hierin ook het wrij-ver
vings- en ventilatie-verliesvermogen P opgenomen is, dat zeer

w
moeilijk afzonderlijk meetbaar is.

De bekrachtiging van de P.M.-rotor is immers niet uitschakelbaar.

Vervangen we echter de P.M.-rotor door de oorspronkelijke k.s.a.

rotor, dan kan bij open statorklemmen eerst het wrijvingskoppel Tw
als funktie van het toerental gemeten worden, terwijl door aan

sluiting van de stator op een 3-fase net van variabele frekwentie

de ijzerverliezen bij diverse toerentallen te bepalen zijn.
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Om verliezen t.g.v. stromen in de k.s.a.-rotor te voorkomen, laten

we de rotor synchroon met de aangelegde frekwentie draaien, door de

rotor met een gelijkstroommotor aan te drijven.

Deze laatste bestaat uit de eerder genoemde remdynamo, gevoed van

uit een kleine W.1.-set, die in synchroon bedrijf het wrijvings- en

ventilatiekoppel voor de k.s.a.-machine leve~t. De grootte van dit

koppel is uitgezet in grafiek 11.7.

De statorspanning van de k.s.a.-machine, die zowel in frekwentie

als in grootte regelbaar dient te zijn, is afkomstig van eendubbele
ltl.1.-set.

Fig.II.20 geeft een overzicht van de opbouw van de gebruikte

meetopstelling.
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Het toeredtal van de synchrone generator in W.L.-set 2 en daarmee

de frekwentie van de aangeboden spanning wordt bepaald door de

grootte van de ankerspanning van GM2.

Deze wordt op zijn beurt weer bepaald door de grootte van de veld

stroom van GM 1 in W.L.1.

De bekrachtiging van de synchrone generator wordt steeds z6 gere

geld, dat de gewenste grootte van de statorspanning (of stator

stroom) voor de k.s.a.-machine verkregen wordt.

Het aktieve vermogen, dat aan de stator van deze machine wordt toe

gevoerd, bestaat nu alleen uit de som van de ijzer- en koperver

liezen in de stator.

Dit vermogen wordt gemeten met een Weston polyfase-wattmeter met

mechanisch gekoppelde meetsystemen, werkend volgens de twee-watt

meter-methode van Aron. Wanneer"ve veronderstellen, dat in de

statorwindingen geen stroomverdringing optreedt, dan zijn de koper

verliezen gelijk aan:

2

Pcu ::: 31 I siRs
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D.m.v. de bekrachtiging van SM 2 wordt I steeds op 3,05 A gehouden,
s

d.L de statorstroom van de k.a.-motor bij direkte aansluiting op

het 380 V-50Hz-net in onbelaste toestand.

De koperverliezen bedragen dan 123W, en moeten op het gemeten ver

mogen in mindering worden gebracht om de ijzerverliezen te verkrijge

Grafiek 11.8 laat het verloop van de aldus gemeten waarden van P..
lJ

als funktie va~ het toerental zien.
':?7TIF\i> i ':1 i : " I: I'" I "--j--r-:-, i, I' i' j ., 1':-'-; " ,-
---l·~I~~}--t.',-·~-TL-·---+'-.....:.·-+--1-r-,--t-,~-t,.- ; 1--t-_;-r-'_L-7--~~---r-+--+.-.~--t-.-
T· .! , !. '--1.--: 1 I·: I I I ' i ,I '

:.._.L_ . Grafiek II.8 ! . ,j .. :. t ." ../.... I'~"~' '--i-·_,~n_: ... ,,;.,--
160 , : Statorij zerver- : i iii" II i i 'I' i-r-

--~!'1----.--::. liezen van de PM- i "1 I" --: ',--",' 1...

1
,:-- 1--', r--' t·--1· ~; I ; •. I' I I . _'__

--.:.....l..:c... generator bij I :a3,05A, : I I I: 1 . I 'i .! rp.l

140 . '," 1 gespli tst in hy§terese- j" r-- r" ·t·---r·--'T~f~--r--r-I .-3J7
r-~l I' I.:;;; I'; ! .

..l,.I-... en wervelstroomverliezen J"I -- --I' '[---'1"'--1' 1-- 1 .----1---- , ~-

i"T "r'; r ':' __-'--I I i': i, i Vi i,-
t··, -+---- +- ,. f· '---1, . .. j. +'i--/': \.. , . I· . I'" I • , ":... !- f-. '

120 I I I "I, I I . : i.' 1 I:

r----+---ii-----;---L'7'"~I!_·: -+--'i P •• -L.-,~,,,~,,:_.'-,~-L-.,..j..--P--~' • ,J..... ji--.+- VL.1"m~ ...• ..l -·-1..-,.'- I
- T I.,! . I' . I' i I. ': ·.Ll" I I '

100 -~>-+-Et !t+,+~+-,Jr'i .i~:t:Y!T-!--!i
I~c-:-::t-=j:--f-T-l' ." rOo. f--,..·t-L,r-r+t-+t-'--'i··· .t· .'-/i--'r ~·t-f -~' ---t-- '1' .:....:

;.~+:-. ·-· ..--i---·:· j=~ -I ~--,--.L.L.f -;.......~-_+...!.'. +-~...I· ...+';(c +--.. -·1·,~·_II·...l--·1 ·, ..t~J·
80 .' I . I , Ii. . J. ..j,. ./ it. .' '''..

t"T-J--·:-+·c..+·cc f·; ~":"'I--~-+'i-'\-:"-+1-i t·t VI" 1._: -~·..·-·I-·t-l~'~ :f ... ~.--
~.:~J~J ..;.- ._.:._L~_·I'·~..~ .: . ..L -.. ·l-i.·.. _.;.:~ .. i..0~ I ~~._._:.•.:. --i.. --L~.-.

6(\ "'1 .. j' i I· • i . i . I ' ': Y I .... . Ii, 'il' I ---L' .
~f-''''- ..1.-.+'__,+ I-_· ..+-·-i·-,I-..f·-~·-~r ~-I ~..... ~ -,~ --+·'l-.-.i i:i-+.:~-- ..:

, . I... . '. I .' I,./f,. I' """" , ,

:' :: i I !. , :..... .~_-+- -~L..l.--.I~ '. j,-k-_'::::t.~, '. ":. . ~-W_.i..£__ L._,-h-_
40 >:1', [.••.••. : Ii~I: I.n:~!-:--:.l! . !: 'i '~.~. : 'rr ! '11 ,

~r-r-rl----'- __L.I·_!__ "'-li-- .. , "'j;..; '"r--+--f-t"r-- ~ ..;....f·_·-I·_'--·~ "f ~. r-'--+ -"+-1"";-
'" I· , ·1 .... ", ,I J---i-' ,·,1 I ,

~)iJ-:i:"f---4uOl--·- ~~·~..lT-.LT--:- ~-r-iri-.J, l .l.-< ...-,--~--~-;~-i-.+-, ;"--1 L
2'"'·.: 'i!T.: : ,.z .... ! : I . I, ;. ~ ., I: 1 ..

1..·L!~::·l "! J .~ :- ..I-~·.ll_..l--+·l··~'·+-I·j,.~-:::>-·-+···f::~"_+i~ ! I_~+--,-.I '. 1.+_
.r· .' . .....,. ~ I,' I. 1'.....--,· I . : I· " l----r:· . i---r' i

~?4 ..'~r·'F-k.1 ~l';l:_L
1

~ .. :! I": LW-~· i. I: !1 .. :-.+---lJh;.-d---m· ~ h-'o c..:;.;..: -:~. -r ,. ." . I; I, i.": I .; I ': I' : . ,: ...~\ l.> f..p / I

200 400 600 800 1000

We kunnen nu PlJ" splitsen in de komponenten Ph en P •yst wervel
In grafiek 11.8 is het verloop hiervan d.m.v. stippellijnen aan-

gegeven.

De verhouding tussen Ph t en P 1 bij 60 Hz (komt overeen metys werve
900 tpm voor een 8-polige machine) bedraagt 1,6.

Vergelijken we dit met de waarden voor diverse materialen, zoals

vermeld in lit.II.8, dan komt dit overeen met die voor koolstofstaal.
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van de machine groter

P.M.-generator aIleen

Voor een goede kwaliteit siliciumijzer is deze waarde ca.2,3, maar

de totale ijzerverliezen van die bliksoort per volume-eenheid zijn

bij 60Hz ca. 50% lager dan die van koolstofstaal.

Toepassing van een goede bliksoort in de stator zou het lostrekkop

pel Thyst met meer dan 40% kunnen verminderen, terwijl het rende

ment van de machine t.g.v. de vermindering van de totale verliezen

aanzienlijk verbeterd zou worden.

c. Statorreaktie

Zoals reeds eerder is aangegeven, zal de statorstroom i van de
.s

P.M.-generator in de luchtspleet een reaktieflux ~ veroorzaken,
;;,

die invloed heeft op de in de stator geinduceerde spanning en

daarmee op het door de generator geleverde vermogen.

De verhouding tussen ~ en i , welke bij lineair ijzer konstant is,
s s

wordt aangeduid als koefficient van induktie van de statorreaktie

of kortweg de statorinduktiviteit L •
s

In het geval van een synchrone machine met lichamelijke polen zal

L afhankelijk zijn van de richting, waari~ het reaktieveld t.o.v.
s

de rotorpolen werkzaam is.

Voor het bepalen van de statorinduktiviteit in d- en q-richting

heeft de International Electrotec~ical Commission(I.E.C.) een aa~-
- - ._-. - - -

tal methoden aanbevolenl die beschreven zijn in lit.II.9.

De meeste hiervan vereisen echter een regelbare bekrachtiging.

Voor het bepalen van de induktiviteit Ld van een P.M.-generator

komt slechts de 3-fase-kortsluiting methode in aanmerking. Hiermee

kan echter alleen de waarde van L
d

bij maximale induktieve stator

stroom gevonden worden. Op deze meetmethode komen we later nog te~~g.

Uit meting van de poolhoek 0 van een synchrone machine als funktie

van de belasting kan in principe L bepaald worden.
- q

Voorwaarde daarbij is, dat de klemspanning U__ s
is dan de poolradspanning E , hetgeen bij een

o
bereikt kan worden door een zeer grote kapacitieve belasting.

Een extra probleem bij deze methode vormt de bepaling van de pool

hoek.
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Hoeijnakers heeft in lit.II.10 een methode aangegeven om zowel Ld
als L te bepalen uit meting van de grootte van de gekoppelde flux

q
~d resp. ~q langs d- en q-as bij geblokkeerde rotor, als fanktie

van de statorstroom.

Aangezien deze methode ook bij een P.M.-generator toepasbaar lijkt,

geven we hieronder een beknopte beschrijving ervan.

We beschouwen een 2-polige synchrone machine met 3-fase draaistroom

wikkel~ng als in fig.II.15. Schakelen we twee fasewikkelingen (b.v.

a en b ) met tegengestelde wikkelingszin in serie (-klem van spoel
-

a aan -klem van spoel b) en laten we de 3e wikkeling (c) open, dan

geldt:

i = i a - i b

i = 0c

II. 76a)

II. 76b)

II. 76c)

II. 76d)

~a en~b kunnen we volgens (II.27) ontleden in komponenten langs

d- en q-as, welke ieder bestaan uit hoofd- en lekfluxen.

Substi:ueren we de relaties (II.28) tim (II.32) in (II.27) en pas

sen we het resultaat daarvan toe in (II.76c), dan vinden we:

~ = -~ 'I -{3 .s in ('Y - ~) - Ldid {3 sin ('Y - ~) +

+Lq i q -{3 cos C'Y- ~)
II. 77)

Bij deze afleiding is gebruik gemaakt van de goniometrische rela-

ties:

sin p - sin q = 2 cos sin

en
COs p - cos ~ =-2 sin sin II. 78)
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Toe~assing van de d-q-transforma~ie (II.26) op de statorstromen

in (II.76b) levert onder inachtneming van (II.76d):

• 2 • -'3 . ( 1f)
~d = -3~"V s~n 'Y- 3

i = 1 i-'3 cos ('Y- !!.)
q 3 "V 3

II. 79a)

II. 79b)

We kunnen bij stilstaande rotor (d'Y = 0) vier belangrijke posities
dt"1r 1f 1C 21f

onderscheiden, t.w. 'Y = 1: ,'Y =-6' 'Y = 3 en -y= -3 ' 'N-aarvoor res~.

geldt:

'Y 'It i d

1f
'lt

g1
~ 3 + Ld i d~ 3 1 i~ 3- '6 3

~ -1/1 ~ 3 - Ld id~- 3 -% i~ 3g1

o

o

1r
L i q ~ 3-3' q

211"
- L i ~ 3--3 q, q,

Tabel I1.1

o

o

,I, 1f 21f
Ui t meting van,+, en i in de posi ties 'Y = 3 en 'Y = -3 kunnen we de

grootte van L bepalen.
q

Aangezien de rotor symmetrisch is om de d-as, maakt het geen ver-

h "l' f 1f 21fsc. ~ 0 we 'Y= 3 of 'Y = 3 kiezen.

Dit geldt niet vpor de posi ties 'Y = ft en 'Y = - i', omdat de rotor

in magnetisch o~zicht niet symmetrisch is om de q-as.

We dienen dan rekening te houden met de richting van de hoofdflux

l/I
g1

•

Uit tabel I1.1 zien we, dat we de posities 'Y= ~ en 'Y= -i kunnen

vinden door de rotor bij stroomloze stator (i=o) kwasi-stationair

te verdraaien tot de fluxmeter een minimale resp. een maximale uit

slag vertoont.
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Uit het verschil tussen de maximale en de minimale uitslag van de

fluxmeter volgt de waarde van ~ •
g1

Er geldt immers:

II. 60)

hebben met een 8-polige machine
:r "1:'..... l"ktussen "(= '3 en 'Y= 1: n~e u ge ~J.

:r 2:r
De tussenliggende posities y= 3 en y= -~ liggen precies halver-

wege de posities met minimale en maximale flux.

Daar we in werkelijkheid te maken

is de mechanische hoekverdraaiing
a 0

aan 90 , maar slechts 22,5 •

D.m.v. een schijf met schaalverdeling op de generatoras worden de

aldus verkregen posities vastgelegd.

De fluxmeter, die we voor het bepalen van 1./1 gebruiken, bestaat in

wezen uit een galvanometer, waarvan de terugdrijvende veertjes ont

breken en de massa-traagheid en mechanische demping zeer klein zijn.

De relatie tussen de spanning u over de galvanometer en de hoekver

plaatsing ~ luidt in dat geval:

of na integratie:

t
2

t J u G dt = G[~(t2) - ~(t1)]
1

II.81 )

II. 82)

De galvanometerkonstante G van de toegepaste fluxmeter bedraagt

bij afslui ting m-et een weers tand van 10.Q : G = 1,5 x 10-4 VsI

schaaldeel. ----

(II.82) is slechts geldig als de stroom ~G door de galvanometer

zeer klein is.

Om dit ook bij grote (gelijk-)stromen door de statorwikkelingen te

bereiken, wordt gebruik gemaakt van de in lit.II.11 gegeven schake

ling, waarbij de fluxmeter in een brug is opgenomen.
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De in serie geschakelde statorwikkelingen a en b vormen samen met de

regelbare weerstand R2 een tak van de brug, terwijl de andere tak

bestaat ui t twee gelijke, laagohmige weerstanden ( R
3

::: R
4

::: 5 Q ).

Tussen de middens van de br~gtakken is de fluxmeter via een span

ningsdeler aangesloten (fig. II.21).

• 4

+
R1

U u

G

• + i G
-uG-

S
R3

+

Fig. II. 21

Bij de hierna beschreven metingen is steeds Rx » R1 (30 a 300x),
zodat de stroom in de brugtak met R verwaarloosbaar is t.o.~. de

x
stromen in de linker- en rechtertakken.

Hierdoor is ook goed voldaan aan de voorwaarde: i
G

::: O.

Voor de spanning over de fluxmeter geldt dan:

~ is de flux volgens (II.76c) en R is de totale gelijkstroomweer

stand van de in serie geschakelde statorwikkelingen a en b:

R = 2 Rs II. 84)

R2 wordt z6 ingesteld, dat de brug in stationaire toestand, d.w.z.

oneindig lang na het inschakelen van S, in evenwicht is.

Er geldt dan:

I1.85)
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Substitutie hiervan in (II.63) geeft

dt/J
dt II.63a)

Door toepassing van (II.82) vinden we tenslotte het verband tussen

de uitslag van de fluxmeter en de flu~lerandering na het inschake

len van S:

II. a6)

Meten we nu op de tijdstippen t 1 en t 2 de stroom i door de stator

wikkelingen, dan kan uit de verhouding van fluxverandering en

stroomverandering de waarde van de statorinduktiviteit bepaald

worden. Kiezen we voor t 1 het tijdstip v66r het inschakelen van S

(dus it = 0), en is t 2 het tijdstip waarop de stroom niet meer
1

verandert (d.w.z. it = I), dan gelden voor de eerdergenoemde rotor-
2

posities ~ volgens tabel II.1 de volgende betrekkingen:

~=
52r en _i: L = t/J(t 2)- t/J(t 1 )
6 d 2I

1C 27t'
:1

q
= t/J(t 2)- t/J(t 1)

II. 87)
~= - en --3 3

2I

We kunnen dus volstaan met metingen in twee posities, b.v.
1C 7t'

~ = - 6' en ~ = 3"

De beschreven methode biedt de mogelijkheid om Ld zowel voor

magnetiserende (id>O) als demagnetiserende (id< 0) stromen te

bepalen.

Een extra voordeel van deze methode t.o.v. metingen met wissel

stroom is, dat geen rekening gerrouden hoeft te worden met bijdragen

van gekoppelde fluxen t.g.v. stromen in andere kortgesloten cir

cuits zoals demperNikkelingen en massief ijzer. Deze zijn n.l. in

stationaire toestand (i=O en i=I) gelijk aan nul.
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Uit de fluxmetingen is allereerst de grootte van ~ bepaald.
a

"'7l' 7l' °1Bij verdraaiing van de rotor van ~= ~ naar ~=-6 geeft de flux-

meter met een spanningsdeler (R1+Rx )/R1= 300 een uitslag van 74
schaaldelen. Rieruit voIgt: ~ = 0,96 Wb, hetgeen slechts 1,5%g
afwijkt van de waarde, berekena uit de geinduceerde open klem-

spanning Uf (zie par.II 3a).
o

Vervolgens zijn voor diverse waarden van I (zowel positief als

negatief) de bijbehorende fluxveranderingen bij vaste rotorposi

ties gemeten.
.

Hieruit zijn de waarden van Ld en L~ berekend. Het resultaat toont

grafiek II. 9 •

We zien, dat de waarde van Ld sterk afhankelijk is van de grootte

en de polariteit van I.

L~ is daarentegen slechts afhankelijk van de grootte van I en be

reikt al bij lage waarden van de stroom een nagenoeg konstante waar

de van 115 mHo
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Een verklaring hiervoor vinden we uit het magnetisch gedrag van het

statorijzer.

Zoals we reeds eerder zagen, is het ijzer in de stator (met name in

de tanden) voorgemagnetiseerd t.g.v. de magneetflux ~gm'

TIeze magnetisatie is gericht langs de d-as.

Bij de berekende fluxdichtheid van 1,S5Twerkt het ijzer ver voor

bij het L~ikpunt van de magnetisatiekromme (zie grafiek II.2).

Sturen we nu een magnetiserende stroom door de stato~Nikkelingen,

dan zal de bijbehorende toename van B (en dus van~) klein zijn.

TIe verhouding tussen jj,~ en .li zal dus bij toenemende jj, i st-eeds

kleiner worden.

Het tegenovergestelde treedt op bij demagnetiserende stromen. Naar

mate de stroomverandering groter wordt, komt het werkpunt van het

statorijzer dichter bij het knikpunt en neemt de helling van·de

kromme (die evenredig is met Ld ) toe.

St t d t · . t . 1t f 2:11' d . -aa e ro or ~n pos~ ~e "Y = 3' 0 "y = 3' an is de reaktieflux

~ ~ericht langs de q-as, zoals aangegeven in fig.II.13a.
Sq

TIe flux door de statortanden neemt t.g.v. de reaktieflux in de ene

helft van de statorpool toe, terwijl in de andere helft de flux

juist afneemt.

TIe totale flux over een pool is dus nagenoeg konstant en het werk

punt van het statorijzer zal nauwelijks veranderen t.g.v. de sta

torstroom.

TIe waarde van L is daarom nagenoeg onafhankelijk van de grootte
q

en de richting van de statorstroom.

Het feit, dat toch een klein verschil gemeten wordt voor i q> a en

i < 0, wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een niet geheel zui-
q

vere instelling van de rotor op y= ~.

Voor kleine stroomveranderingen dienen we er rekening mee te houden,

dat de BH-kromme in grafiek II.2 in werkelijkheid bestaat uit een

Ius.

Een fluxverandering verloopt dan volgens een onderlus, waarvan de

helling voor kleine stroomveranderingen gelijk is aan die van de

BH-Ius ver in het 1e kwadrant (zie fig.II.22).
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-II

Fig. II. 22

Voor kleine waarden van de stroom vinden we daarom lagere waarden

van Ld en L~.

Met de beschreven methode is het niet op eenvoudige wijze mogelijk

na te gaan of kruiseffekten in de statorreaktie optreden, d.w.z. of

de grootte van i d invloed heeft op de waarde van Lq resp. i q op Ld •

In het algemeen zal n.l. de statorstroom Is stromen i d en i q tot

gevolg hebben.

Willen we in het geval van weerstandsbelasting het afgegeven ver

mogen Pb berekenen m.b.v. relatie (11.43), dan dienen zowel Ld als

L gekozen te worden in overeenstemming met de optredende waardenq
van i d em i q •

Aangezien echter bij het begin van de berekening slechts Wen Rb
bekend veronder~teld worden, dienen we iteraties uit te voeren tot

de overeenstemming van Ld en Lq.met resp. i d en i q voldoende nauw

keurig is.

Voor vergelijking van de gemeten waarden van Ld en

kende waarden L d en L uit par.II.2e moeten deze
s s q

meerderd worden met de statorspreidin~ L
sO'

L met de bereq
laatste nog ver-
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Een methode om L te meten, onafhankelijk van de aard van de toe-
SeT

gepaste rotor (k.s.a., P.M., gewikkeld) is aangegeven in eerder ge-

noemde I.E.C.-publikatie (lit.II.9).

Daartoe de rotor uit de machine ve~Nijderd en: in de aldus ontstane

ruimte over de breedte van een pool (=1/8 van de omtrek) een meet

wikkeling van 2 windingen aangebracht, zoals aangegeven in fig. II.23.

Fig. II. 23

M.b.v. de in de meetwikkeling geinduceerde spanning U wordt dem
optredende Iekflux gekorrigeerd voor de afwezigheid van· de rotor.

De reaktantie van een fasewikkeling voIgt uit de impedantie Z en

de verliesweerstand R:

Uit meting van de fasespanning Uf ,

gevoerde verliesvermogen P 1 bijver
regelbare 3-fasenspanning van 50Hz

II. 88)

de statorstroom I en het toe
s

aansluiting van de stator op een

berekenen we Z en R:

z = , R
PverI
3 I 2

s
II. 69)

De korrektieterm bedraagt

U
m

Xm = I
_ s

N f
~

N
lJl

II. 90)

waarmee we voor

L =
SeT

de statorspreidihg vinden:
X -Xs m

2]f f II. 91 )



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

biz. 73 van

rapport nr. ElY! 82-44

Uit metingen met stroomwaarden tussen 1 en 4A volgen voor Ls~ de

onderstaande waarden:

.
I (A) Ls ~(mE)s

1 ,0 15,0

2,0 15,3

2,5 15,4

3,05 15,9

3,5 16,5 -

4,0 16,3 .
"

Tabel II. 2

Door het ontbreken van de (magnetisch geleidende) rotor zal de in

duktie in het statorijzer t.g.v.l klein zijn.
s

Eet statorijzer doorloopt dan onderlussen van de BE-kromme, zodat

de gevonden waarden van L aan de lage kant zullen zijn.
s~

Voor stromen in de buurt van I (=4,OA) zullen we rekenen met
n

L, = 16,5 mE.
Sa'

We veronderstellen daarbij, dat L niet beinvloed wordt door ver
Sa'

zadiging in de stator.

Tellen we deze waarde van Lsa' op bij de berekende waarden van Lsd

en L uit par.Il.2, dan vinden we voor de synchrone induktiviteitensq
-L~-e-!l L~res-p.- -19~,5mH en 269,5mH.

Grafiek ll.9 leert ons, dat deze waarden veel hoger zijn dan de ge

meten waarden.

Naarmate het magnetiserende effekt van de stroom groter wordt

(id>O) wijkt de grootte van Ld steeds verder af van de berekende

waarde. Dit is een gevolg van het toenemen van de verzadiging in

het statorijzer-(met name de statortanden) en mogelijk ook in de

poolsegmenten van de rotor. ."

Werkt de stroom demagnetiserend op het luchtspleetveld, dan neemt

de verzadiging in de statortanden af.

De grootste negatieve waarde van i., welke bij passieve belasting
d.

van de generator mogelijk is, treedt op bij 3-fasen-kortsluiting

van_de generator.
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II.92a)

=i
q

-

In dat geval zijn de spanningen ud en u
q

gelijk aan nul, zodat uit

(II. 381- de volgende e::pliciete uitdru..~kingen voor de stromen iden i
q

volgen:

Voor grote waarden van W nadert i d tot

terwijl i
q

naar nul gaat.

Aangezien nu o+~~ 90 0 is, voIgt uit (II.35):

Meting van de kortsluitstroom leert, dat voor n>500 tpm T be-sk

grensd is tot 5,85 A.

M.b.v. de eerder bepaalde flux ~ levert dit:
g1

L
d

= 114 mHo

De eindwaarde van Ld in grafiek II. 9 voor i d < 0 bedraagt dus

114 mH.

We zien hieruit, dat zelfs in het geval van onverzadigd statorijzer

de gemeten waarde van Ld ruim 40% lager is dan de berekende waarde

(inklusief de spreiding L _).- s.,

Voor deze afwijking zijn er twee-mogelijke verklaringsL (zie ook

(II.68)) :

1. De reluktanties R ' en R '--zijn groter dan berekend ui ~ de machine-m g
geometrie. In de praktijk zal de magnetische geleidbaarheid van

rotor- en statorijzer eindig zijn, waardoor een extra reluktantie

R.. in de flu.."<Weg optreedt.
lJ



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

biz. 75 van

rapport nr. EM 82- 44

Uit de meting van Uf is reeds gebleken, dat de totale reluktantie
o

in de d-richting ca.·· 4% groter is dan berekend.

Dit heaft op de grootte van L een sterkere invloed dan op die van
sq

LSd' hetgeen de zeer grote afwijking in de gemeten en berekende

waarden van L zou verklaren.
q

Ook de berekende waarde van R ' is vanwege de onnauwkeurigheid in
g

de bepaling van k C minder betrouwbaar.

2. Het aantal windingen N per statorfase is kleine~dan geschat.s
De gebrUikte methode ter bepaling van Ns is gebaseerd op e~n prak-

tijkwaarde voor de toelaatbare stroemdichtheid in de stator.

Een lagere waarde van N zou een betere overeenkomst tussen de be
s

rekende en gemeten openklemspanning Uf geven, maar uit de gemeten
o

statorweerstand zou een kleinere draaddikte d volgen, waardoor de

toegelaten stroomdichtheid van het koper erg hoog wordt.

Een betere schatting voer N kan verkregen worden door om een sta
s

torpool (= 6 gleuven) een meetwikkeling te leggen en de transfor-

matieverhou~ingmet de statorNikkeling te bepalen.

Zoals reeds eerder verklaard, zullen bij kleine stroomveranderingen

de fluxveranderingen relatief klein zijn t.g.v. het doorlopen van

onderlussen in de magnetisatiekromme.

Daardoor zal de fluxverandering in eerste ins tantie niet afhangen

van de aanwezigheid van een hoofdflux, maar slechts van de grootte

van ~1. Volgens grafiek 11.9 is voor kleine stroomveranderingen

Ld ::::: 50 mHo Hetzelfde verschijnsel treedt op als de stroom een flux

in de q-richting opwekt.

Het machine-ijzer vormt voor kleine fluxveranderingen een grote

reluktantie, waardoor het al of niet aanwezig zijn van de magneet

reluktantie R van minder belang wordt.
m

De waarde van L - zal daarom voor ~1::::: 0 nagenoeg dezelfde zijn
q

als die van Ld , dus L (i =0)::::: 50-mH.
q il
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d. Vermogen bij weerstandsbelasting.

Om te zien welk vermogen de P.M.-generator maximaal kan leveren

bij een bepaald toerental, is de generator belast met een 3-fasen

weerstandsbelasting. De generator wordt aangedreven door een gelijk

stroommotor, gevoed uit een W.L.-set.

Bij konstante toerentallen van 250, 500, 750 en 1000 tpm is het

verloop van het uitgangsvermogen als funktie van de belastings

stroom bepaald door meting van de statorstroom,1 en de klemspan-
s

ning Ufo _

In grafiek 11.10 zijn de resultaten van deze metingen uitgezet als

Pb(Is)-karakteristieken, terNijl grafiek 11.11 de Uf(1s)-karakte

ristieken (ook weI uitwendige karakteristieken genoemd) weergeeft.

We zien, dat voor n ~ 750 tpm (het nominale toerental) een maximum

voor Pb optreedt bij Is ~ 4A (de nominale statorstroom) ter grootte

van 1660w.

De klemspanning U
f

, die in onbelaste

bij dit vermogensmaximum gedaald tot

We trachten nu deze karakteristieken

rekende of gemeten machine-parameters

bruikmaking van (11.42) en (11.43).

toestand 210 V bedraagt, is

137 V, d.i. 65% van Uf •
oook te bepalen m.b.v. de be-

l/J , Ld , L en R , onder ge-
g1 q s

Voor de berekening m.b.v. de in par.II2e gevonden machinegroot

heden kan dit vrij eenvoudig gebeuren door bij een vasteW-waarde

Rb te laten varieren tussen 0 enoo, en de daarbij optredende waar

den van Pb , Is en Uf te bepalen.

Deze berekening is uitgevoerd voorW= 100n rad/S (n=750 tpm) en

het resultaat ervan is in grafieken 11.10 en 11.11 aangegeven door

een kruisjeslijn.

Bij deze berekening is geen rekening gehouden met de eindige per

meabiliteit van het machine-ijzer en het optreden van verzadiging

in de statortanden.

Vanwege de te hoge waarde van ~~. is de klemspanning in onbelaste

toestand hoger dan de werkelijke
1
waarde, maar de relatieve span

ningsdaling t.g.v. statorreaktanties en statorweerstand is door de

te grote waarden van Ld en Lq oak veel groter.
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Het berekende maximale uitgangsvermogen Pb is kleiner dan de geme

ten waarde en wordt reeds bij een lagere waarde van I bereikt, ter
s

wijl bij klemmenkortsluiting de statorstroom tot ca. 3,6A beperkt

zou blijven (in werkelijkheid is I = 5,85 A).
sk

Willen we dezelfde rekenwijze toepassen bij gebruik van de gemeten

machine-grootheden, dan treedt een extra moeilijkheid op door de

afh~nkelijkheid van Ld en 1a van resp. i d en i a (en mogelijk zelfs

van beide stromen door evt: kruiseffekten). -

Pas nadat de berekeningen uitgevoerd

van 1d en 1~, kan aan de hand van de

nagegaan worden of deze keuzen juist

zijn m.b.v. gekozen w~arden

gevonden i-en i -waarden
d ~

waren.

Indien dat niet het geval is, dienen nieuwe 1d - en L~-waarden ge

kozen te worden, enz.

Dit iteratieve proces kan veel tijd in beslag nemen, en daa:::'om

nemen we onze toevlucht tot een iets andere aanpak, waarbij we uit

gaan van een keuze van i d en de bijbehorende waarde van Ld volgens

grafiek II. 9.

Uit

II. 94a)

en

II. 94b)

kunnen we m.b.v. (11.38) afleiden, dat

11.95)

Het is duidelijk, dat bij weerstandsbelasting van de generator

t.g.v. de statorreaktie altijd zal gelden: i
d

::; O.

Voor 1~ wordt in eerste instantie 115 mE gekozen.

Het verband'tussen i d en i~ vinden we uit (II.38a):

II. 96)

en met deze waarde van i kontroleren we aan de hand van grafiek
~

11.9, of de keuze van 1 juist is.
~
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Vervolgens berekenen we de waarden van Is en Uf uit

en

I
s = 11.97)

II. 98)

Tenslotte voIgt dan uit (11.99) het afgegeven vermogen:

II. 99)

Deze berekening is bij W= 100 1r rad/s ui tgevoerd voor diverse waar

den van Be.
De aldus verkregen waarden van Pb en Uf als funktie van Is zijn

als gestippelde krommen weergegeven in grafieken 11.10 en 11.11.

De Qvereenstemming met de gemeten waarden is duidelijk beter ge

worden. Ret resterende verschil wordt waarschijnIijk veroorzaakt

door de genoemde kruiseffekten, waardoor L bij grotere demagne-
q

tiserende stromen (id< 0) toe zal nemen. Dit is echter met de hier-

voor beschreven methode voor bepaling van Ld en Lq niet te veri

fiEh:en.

e. Invloed van verzadiging•

. De resultaten van bovenstaande metingen en berekeningen laten zien,

dat de verzadiging van het machine-ijzer een belangrijke rol speelt

bij de opbouw van het veld in de machine.

Niet aIleen de hoofdflux ¢ t.g.v. de magneten is hierdoor kleiner,
0om

zodat de open-klemspanning in werkelijkheid lager is, maar ook de

werkzame statorinduktiviteiten Ld e~ Lq ~ijn dan kleiner.

Ld en mogelijk ook Lq zijn bovendien afhankelijk van de aard van

de statorstroom (demagnetisererrd of magnetiserend).

De verlaging van de synchrone induktiviteiten t.g.v. de verzadi

ging blijkt meer effekt op de vermogensopbrengst en de kortsluit

stroom te hebben dan de afname van de hoofdflux.
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Uit de gevonden resultaten blijkt, dat door het optreden van

lekfluxen en van verzadiging in rotor- en statorijzer het voor

spellen van het generatorgedrag uit de globale machine-geometrie

zonder uitgebreide veldberekeningen een hachelijke zaak is.
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III. P.M.-generator met mutatorbelasting

We zullen eerst aan de hand van een vereenvoudigd model van de

P.M.-generator een afleiding geven voor het vermogen, dat door

de P.M.-generator met diodegelijkriehter geleverd wordt aan een

gelijkspanningsbron. Nadat een korrektie is aangebraeht voer de

aanwezigheid van de statorweerstanden, wordt vervolgens ingegaan

op het verloop van de kommutatie in de gelijkriehter en de ge

volgen hiervan voor de vermogensopbrengst van de generator.

Tenslotte gaan we na, welke invloed het optreden van verzadiging

heeft op de vermogenstoerenkromme(n) van de generator.

In het algemeen veronderstellen we, dat de rotorsnelheid van de

generator konstant is en dat de fasespanningen van de generator

een symmetriseh driefasig stelsel vormen.

Daar het sterpunt van de in ster gesehakelde generator niet aan

gesloten is, zullen er geen homopolaire komponenten in de fase

stromen en de lijnspanningen optreden.

Verder wordt verondersteld, dat de spanningsval over een in ge

leiding zijnde diode nul is. Bovendien is de smoorsuoel L in de- g
gelijkstroomverbinding zo groot, dat de stroom in deze verbinding

zonder rimpel is.

a. Vereenvoudigd model

Bij de afleiding van het verloop van de stromen en spanningen in

de generator en de gelijkriehter wordt gebruik gemaakt van de door

Hoeijmakers in lit.III.l gegeven besehrijving, waarop onderstaan

de sehakeling (fig.III.l) van toepassing is.

i
J:1'

L
D1

g
3

~a .,.
U

I
u

11-4
Dig

Fig. III. 1
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De spanningsbron U heeft een konstante gelijkspanning. We nemen
g

voorlopig aan, dat de generator een ideale demperwikkeling bevat

en dat de statorspreiding en -weerstand afwezig zijn (Ls~ =O,Rs=O).

Als gevolg van de demperwikkeling blijft de magnetische induktie

in de rotor konstant, waardoor ook de luchtspleetinduktie in de

tijd gezien konstant is.

De spanningsvergelijkingen van de generator zijn dan volgens

(11.38) gelijk aan

u. = -wl{Jhqa.

en

u = W"'hd =wl{JSd +wl{Jg1q

111.1 a)

III.1b)

De fasespanningen aan de stator vormen een symmetrisch driefasig

stelsel van sinusvormige spanningen

.- (wt -€' )u = u cosa

.- cos (wt -€' 21t )ub = u - 3

.- (wt - €' _ ll)u = u cosc 3

III. 2a)

III.2b)

III. 2c)

welke zijn weergegeven in fig. III.2a

gaan geleiden, zodra u groter wordt dan u .a c
proces herhaalt zich cyclisch voor achtereenvolgens D6 , D

3
,

D
5

, D
4

, D1 , enz. (zie fig.III.2b).

D1 in fig.III.1 zal

Dit

Als gevolg van de gemaakte veronderstellingen zal de kommutatie

van de stroom i naar
c

De fasestromen ~ebben

Wegens het periodieke

de stroom i oneindig snel verlopen.a
daarom een blokvormig verloop.

karakter"van de stromen en spanningen kan

voor de berekening van de spa~~ing u aan de gelijkrichterzijde
g

en het geleverde vermogen p volstaan worden met het verloop over
1t

een hoek 3.
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-wt

b

c
t

- I I r--

I I

-..w

-------

I
r
I

I I I I I I
I I I

1 I I I I I I
I I I I I I I

~f-5_J)..;ol ....r-..__

I I I I
I I I I

t
U

I
g

t
i

a
-I

Fig. III. 2

We kiezen hiervoor het interval van het in geleiding komen van D1
tot het in geleiding gaan van D6, dit is het interval:

rr€--<wt<€
3

De referentiehoek € is de hoek, waarbij u een (positief) maximum
a

bereikt.

In dit interval geldt:

u = n - ub III. 4a)g a

i = -i
b = i = I III.4b)a g g

i = 0 III. 4c)c
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Toepassing van (III.2) in (III.4a) geeft:

U g =V U sin (wt _ € + ~7r) III.5)

De gemiddelde waarde van U vinden we door integratie over het
g

interval:

€
~AU = .3- J ugdwt = III.6)g 1f 7r U

7r
€3

-

Passen we de d-~-transformatie (II.26) toe op de spanningen, stro

men en (gekoppelde) fluxen in de stc:or, dan krijgen we (stel

r= wt + ~) :

A •
ud = U sJ.n (- € ) , U = u cos (- € )

q
III. 7a)

III. 7b)

A

,1/1~ ~ sine III. 7c)

Voor het door de generator geleverde vermogen geldt

p = .2. (u i
d

+ U i )=v3 u I sin (wt-€ + 2
3
7r)

2 d ~ ~ g

In fig.III.3 zijn U en p getekend als funktie vanwt.
g

III. 8)

We kunnen de momentane waarden var. i d , i~, u d en u~ voorstellen

als komponenten van de vektoren.

III. 9a)

en

III. 9b)

Substitueren we (III.7) in (III.9), dan vinden we 700r deze

vektoren

en

i= 2v3 I e- j (wt1)
- 3 g

u=u e- j €

III.10a)

III-10b)
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t
u g

u -uc a
I

,,1\ 1\ 1\ 1\ ,',\ J\
(lJ.,u'c , /u"6-Pc' , ""p/ u~
/ I ~ 1 Y Y ~ ,

/ I 1\ / \ / \ ,\ 1\ \
111'/\/\/\/\ \
I II \ / \ / \ / \ / \ \

\

u
g

a

-'w t

b

Fig. III. 3

-wt

We zien, dat de spanningsvektor in een roterend koordinaten-stel

sel stil staat, terwijl de stroomvektor tijdens het interval
1r 1r

draai t van - e + 6 naar - € - 6.

Voor de gemiddelde waarden ido' i en i van i d , i resp. iq,o -0 q,
tijdens het interval vinden we:

€

ido = 1 Ji d
dwt = bQ. I sin (- € ) III.11a)1r 1r g

TC
€- -

€ 3

i - ~J i dwt = bil I .cos (-€ ) III.11b)q,o q, TC g
1r

€- 3
en

2y'l -j€i ,.. i + j ido
,.. I e III.11c)

-0 q,o 1r g

~ en !o hebben hetzelfde argument, zodat de gelijkrichter onder de

genoemde veronderstellingen een zuiver dissipatieve belasting voor

de generator vormt.
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Tussen de konstante fluxen Wsd en Whq en de stromen ido en i qo
bestaan de betrekkingen

III. 12a)

III.12b)

waarmee we de spanningsvergelijkingen (III.1) kunnen schrijven

als

III. 1-3a)

III. 13b)

Het gemiddelde vermogen P over het interval (III.3) is uiteraard

gelijk aan U I , hetgeen ook voIgt uit middeling van (III.8) over
g g .

het beschouwde interval.

Als we het verloon van I als funktie van W biJ' een vaste waarde• g
van U kennen, dan weten we ook het verloop van de vermogenstoe

g
renkrommen met U als narameter.g ~

Om een uitdrukking voor I te vinden, elimineren we E m.b.v.
g

(III.7a), (III.11a en b) en (III.13), hetgeen met gebruik van de

goniometrische relatie

cos 2
(- E) + sin2

(- E) = 1

na uitwerking leidt tot een 4e-graadsvergelijking in I :
g

4 ... 2( ... 2 w 2 ,I, 2)+ 1C U U - '1". ==
g1

III. 15)

Daar de termen met I 3 en I ontbreken kan deze vergelijking
g g

opgelost worden als een normale vierkantsvergelijking:
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III.16)

Sluiten we de gelijkstroomtrap kort (U =0), dan zal bijW>O toch
g

een stroom I > 0 gaan lopeno
g

Omdat in dat geval volgens (III.6) u=O is, zal in bovenstaande

vergelijking aIleen aan I >0 voldaan zijn bij toepassing van het
g

+ teken.

Substitutie van (1II.6) in (III.16) en uitwerking levert ten-

slotte

I
g

Uit nadere beschouwing van (III.17) blijkt, dat:

- bij iedere waarde van U een minimale waarde vanW behoort,
g

waarbij de generator stroom (en dus vermogen) begint te

leveren.

Dit begintoerental W vinden we door I = 0 te stellen, het-o g
geen leidt tot

III.18)

- I g onder aIle omstandigheden beperkt is tot een maximale

waarde, welke bereikt wordt bij kortgesloten gelijkrichter

(U =0) of bij zeer hoge toerentallen (U > 0).
g -- g

Deze "kortsluit "-stroom bedraagt
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Het door de generator geleverde vermogen bedraagt daardoor

maximaal

p
max U

g
III. 20)

en is dus afhankelijk van U •
g

Tot nu toe hebben we steeds verondersteld, dat 1 z6 groot is,
g

dat i een konstante waarde I bezit.
g g

Bij een kleinere waarde van 1 zal i niet meer geheel g~ad zijn,
g g

maar een rimpel vertonen.

Het kan daarbij zelfs voorkomen, dat i periodiek gelijk aan nul
g

wordt. De stroom vloeit dan met "leemten".

Uit fig.III.3a kunnen we zien, dat de stroomlevering al begint

zodra de gekoppelde spanning u
1

groter is dan Ugo

Het toerental, waarbij u l .juist gelijk is aan U , is vanwege het
g .

lineaire verband tussen (open-)klemspanning en rotorhoeksnel-

heid gelijk aa.n:

III. 21 )

De leemtegrens, waarbij i kontinu gaat vloeien, is afhankelijk
g

van de grootte van de zelfindukties in het circuit.

In lit.III.2 is afgeleid, dat voor een 3-fasige diodebrug de

leemtegrens van de stroom ligt bij:

I
ggrens

A U
U =r

= 0,0157 W1 = 0,0095W'1
t t

III. 22)

Het rechter gelijkteken in (III.22) voIgt uit (III.6).

De in het circuit werkzame zelfinduktie 1 t is in leemtebedrijf

gelijk aan

+ 2 1
s: III. 23)

Voor 1 s kan bij goede benadering het gemiddelde van 1 d en 1 q
genomen worden.

Door het leemtebedrijf in het geval 1 <oobegint de vermogens
g

toerenkromme voor vaste U al bij een lager toerental(zie fig.III.4~
g
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I

~

I ----------------

w-

Fig. III.4

De uitbreiding van het toerengebied aan de lage zijde i$ gunstig

voor een goede koppeling van de generator aan een windmolen.

Een lage waarde van L heeft echter ook een aantal bezwaren, zoals
g

we zullen zien in hoofdstuk V.
We gaan no g na

wezigheid van

We beschouwen

wat er verandert als we rekening houden met de aan

de statorweerstand R •
s

eerst de intervallen, waarin slechts twee dioden in

geleiding zijn.

It:r-

L ~Jg

u

r [
u R Ia + s a g

b
I

u R c g
c s

Fig. I11.5 geeft het vervangingsschema voor het geval, dat D1 en

D6 geleiden.

Fig. III. 5

De spanningsbetrekking luidt in dit geval:

u -RI -RI-u =ua s g s g c g III. 24)
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u en u zijn de fasespanningen van de weerstandsloze generator
a c

volgens (III. 2) •

Aangezien D1 en D6 in geleiding zijn, ~~en we de statorweer

standen ook verplaatsen naar de gelijkstroomzijde, waardoor

fig.III.5 overgaat in fig. III.6. L
I --L

~: 'g r r IT

r- -
Fig. III.6

Voor de spanning u ' geldt nu de betrekking (III.5), zodat de
g

gemiddelde waarde van u ' gelijk is aan:
g

U ' =g
III. 25)

Uit (III.24)

...
u =

en (III.25) volgt

7r (U +2R I )
g s g

dan

III.26)

Als we (III.26) substitueren in (III.15), vinden we een impliciete

uitdrukking voor I als funktie van Wmet U als parameter.
g g

Dit levert een 4e-graadsvergelijking, waarin alle machten van I
g

voorkomen.

M.b.v. algebraische of numerieke methoden kan dan I opgelost
g

worden.

De expliciete uitdrukking voor I , die daaruit volgt, is echter
- g

dermate gekompliceerd, dat de ~~vloed van R op I niet meer
s g

herkenbaar is.

Om toch iets zinnigs Over de invloed van de statorweerstand(en) op

de vermogensopbrengst van de generator te kunnen zeggen, beschou

wen we het geval van een cylindrische rotor, waarvoor geldt

= L
s III. 27)
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I 2
g

Daardoor vereenvoudigt (111.16)

2,11 2
1r '*"g1

12L2
s

(aIleen + teke~ is geldig) tot

III.16a)

Invullen van (111.26) levert een vierkantsvergelijking in I ,
g

waarvan de oplossing luidt (aIleen I g ~ 0 .voldoet)

1r~ 2 2~ 2
1r U

1+ s ~

61ifL 2 -
27w2iP 2

1rl/Jg1
s g1 1r~ U

-

.Ig 1r~ 2
- s g III. 28)= ML 2(81ifLs2+~4Rs2)s 1 + s

81ifL2
s

met U als parameter buigen dus sneller
g

meer naarmate I groter is.
g

Het begintoerental is ongewijzigd gebleven, aangezien bij I =0
g

over Rs nog geen spanningsval optreedt.

Voor I > 0 zal bij een vaste keuze van IT en W de waarde van Ig g g
echter lager zijn dan in het geval R 20, waardoor een hogere

s
rotorsnelheid W nodig is om bij een vaste U de oorspronkelijke

g
I te bereiken.

g
De I (W)-karakteristiekeng
naar rechts en weI des te

een inwendige weers tand R bezit, dan heef't
g
I als de sta

g

van R dalen, hetgeen weer gekompenseerd
g

verhogen.

I
g

kan worden

Wanneer de smoorspoel L
...- - g
_ deze een soortgelijke invloed op de grootte van

torweerstanden R •
s

zal dus tengevolge

door W te

In het voorgaande is verondersteld, dat de kommutatie tussen de

fasen oneindig_snel verloopt.

Door de aanwezigheid van de stato~NeerstandenR treedt er echter. - s
een overlapping van de geleidingsintervallen van de dioden Ope

We lichten dit toe aan de hand van het spa~~ingsverloop op de

punten a en b in fig.III.5, welke in fig.III.7 aangegeven zijn

als ua ' rasp. ub '.
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Fig. III. 7

Zolang D1 geleidt, is de spanning ua ' een bedrag RsIg kleiner

dan u •a
In fase b treedt deze spanningsval niet op, zodat de spanning

over D3 eerder positief wordt.

Zodra D3 echter gaat geleiden, daalt ook ub '.

De stroom deor D1 wordt daardoor niet momentaan overgenomen door

D
3

, maar D1 en D
3

zullen enige tijd beide geleiden.

De stroomovername is pas beeindigd als het verschil tussen ub en

U gelijk is geworden aan R I •
a s g

De overlappingshoek p', die optreedt t.g.v. dit verschijnsel, is

in het algemeen klein ten opzichte van de hoek).1, die een gevolg

is van de eindige fluxverandering in de machine.

We laten dit kommutatieverschijnsel t.g.v. R daarom verder buiten
s

beschouwing, en gaan nu na wat de invloed van een eindige flux-

verandering op het gedrag van de generator is.
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b. Invloed van de kommutatie

In het voorgaande is verondersteld, dat de stroom van de ene fase

oneindig snel kommuteert naar de volgende fase, zodra het spannings

verschil over een diode positief wordt.

In werkelijkheid is voor het kommuteren een zekere tijd nodig.

Voor de beschrijving van het werkelijke gedrag van de generator

tijdens de kommutatie gaan we uit van de (gekoppelde) fluxen

~~~. -

We veronderstellen, dat deze opgebouwd zijn uit een tijdens de

kommutatie konstant deel t/Jd resp. t/Jq en een zeer snel verande-
o 0

rend deel t/Jd" resp. t/J
q
":

+ t/J "d
III. 29a)

III. 29b)

t/Jd bestaat uit de flux t.g.v. de permanente magneten en de reak

tigflux t.g.v. de stroomkomponent i d
o

III. 30a)

t/J bestaat slechts uit de reaktieflux t.g.v. de stroomkomponent
qo

i :
qo

t/J =L i
qo q qo

III. 30b)

i d en i q zijn hierin de tijdens de kommutatie konstant blijvende
o 0

komponenten van i d resn. i •- q.
De zeer snel veranderende fluxen Wd " en t/J

q
" zijn evenredig met de

zeer snel veranderende komponenten i d " en i q " van i d resp. i
q

:

t/J" =L"i"d d d

t/J"=L"i"q q q

III. 31 a)

III.31b)
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Ld/l en 1q," worden de subtransiente induktiviteiten langs de

d- resp. ~-as genoemd.

Volgens de theorie van het subtransiente gedrag van de synchrone

machine is de grootte van 1d" en 1q;/I afhankelijk van de stator

spreiding 1 en de aanwezigheid van eventuele demperwikkelingen
SfT

in de rotor.

De totale demping, die in het massieve rotorijzer optreedt, kun

nen we voorstellen als veroorzaakt door een demperwikkeling op de

d-as en een op de q-as, waarvan de spreidingsinduktivite~ten1DfT
resp. 1QfT bedragen.

Vo 0 r 1d" en 1 q" ge1dt dan (zi e b. v • lit. I I I. 3) :

1 1
1d " 1 + sd DfT

= 1sd+1DfT6fT

resp. 1 1
1 " = 1 + s9 QfT

q SfT 1 +1Qsq fT

III. 32a)

II

In vele gevallen zijn 1d" en 1 " nagenoeg gelijk. Indien Ld 1= 1" is,
----q -- q

kan volgens Kleinrath(lit.III.3)het kommutatieverloop toch voldoende

nauwkeurig beschreven worden als we uitgaan van een subtransien-

te induktiviteit L", gelijk aan de gemiddelde 'N'aarde van Ld " en

1 ":
q

1d" + L "
L" = 9

2 111.33)

Tijdens de kommutatie kan de generator voorgesteld worden door

drie inwendige spanningsbronnen u ", ub" en u ", waarmee de sub-a c
transiente induktiviteiten L" in serie staan.

In fig.III.S i~ het vervangingsschema van de generator en de ge

lijkrichter tijdens de kommuta~ie van fase c naar fase a weerge

geven.
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Fig. III. 8

I
g -1 +

g

Voor de berekening van het verloop van de kommutatie en de in

vloed hiervan op het gedrag van de generator maken we de volgende

veronderstellingen:

- de fluxen Wd en Wq in de luchtspleet van de generator zijn tij

dens de kommutatie konstant; de fluxveranderingen t.g.v. de

stroomveranderingen zijn door middel van de subtransiente in

duktiekoefficienten buiten de luchtspleet verplaatat.

Als gevolg hiervan worien bij konstante hoeksnelheii sinusvor

mige inwendige fasespa~~ingen u" geinduceerd,die een symmetriach

driefasig stelsel vormen.

- de fasespanningen u zijn tijdens de kommutatie een bedrag LII~

lager dan u".

- de statorweerstand is verwaarloosbaar klein

- de smoorspoel 1
9

is zo groot, dat tenminste tijdens de kommu-

tatie I konstan~ is.g

De inwendige spanningen u II u II en u " volgen uit
a' b c

u
d = - W(L - 1") iq qo
-0

en
. -

u = WeLd - L" ) i
d +WlP

qo 0 g1

III. 34a)

III. 34b)

d.m.v. de d-q-transformatie (11.26).



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

biz. 98 van

rapport nr. EM 82-44

Uit fig.III.8 volgt, dat tijdens de kommutatie van fase c naar

fase a geldt:

di di
u II _ U II + L" C _ L" a = 0

a c dt dt III. 35)

Daar I konstant is, dient de afname van i gelijk te zijn aan
g c

de toename van i a :

di c
dt

d.ia
". ----dt III.-36 )

Het spanningsverschil tussen u " en u II is dan gelijk aan:a c

d.i
u a " - U

C
" = uk"". 2 L" dt

a
III. 37)

De gekoppelde span.'"l.ing uk II dwingt fase a de stroom van fase cover

te nemen.

Aangezien over de geleidende dioden geen spar~'"l.ingsval optreedt,

zijn u en u tijde~s de kommutatie aan elkaar gelijk.
a c

Toepassing van (III.36) geeft dan:

= u c =

U "+u II
a c

2
III. 38)

V66r en na de kommutatie geldt:

u _ U II en u _ u II

a ace III.39)

In fig. III. 9 zijn de spanningen Ull en u, alsmede de stroom i

weergegeven als funktie van wt.

De hoek, gedurende welke zowel fase a als fase c stroom geleiden,

is p, de z. g. overlappingshoek:

De grootte vanpvinden we m.b.v. (III.37) uit het verloop van i a •
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-wt C

u

t

i

t

t

Fig. III. 9

-Wt

-+wt

a

. b

De totale stroomverandering ti.jdens de kommutatie is gelijk aan:

I-J

fdi
d~ dt

o

P-

i Uk" 11" V3
= 2~1t dt = 2WLtI (1-cosl-J)

o

III. 40)

daar uk'· sinusvormig is (zie fig. IlL 9c).
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Er geldt uiteraard ook:
IJ.

!dCi,) - I g

o

III. 41)

Gelijkstelling van (111.40) en (111.41) geeft de grootte vanlJ.:
2 WL"I

IJ.= arccos (1- 11"v'3
g

) III.42)

De spanning u achter de gelijkrichter is tijdens de kommutatieg -
gelijk aan

u " + u "a c " 111.43)u = 2 - ubg

terwijl v66r en na de kommutatie

u = u " - u " resp. u = u " - u "g c b gab

Ret kommutatieverschijnsel heeft twee effekten op het gedrag van

de generator met gelijkrichter:

1. De gemiddelde gelijkspanning bedraagt in het geval van oneindig

snelle kommutatie (IJ.= 0) volgens (111.6)

U =~} dwt =M 11 III.6a)go g 1C

Ten gevolge van de eindig snelle kommutatie zal de gemiddelde

waarde van ug over een interval O<l&lt <~ dalen, zoals blijkt ui t

substitutie van (111.43) er- (111.44) in het linkergedeelte van

(III.6): 1C
€ ''13'f.lu".2 fcua"

- u "
U = - u ")dwt -t ( a c ) dLvt III. 45)g 1C b 2

1f
1C €- -

~-- 33
- .

waaruit m.b.v. (111.37) voIgt:

U = M 11 _ .2 WL"I
g 1C 1C g III. 46)
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De spa.nningsdaling ~WL"I kunnen we voorstellen als veroor
g

zaakt door een "kommutatie-weerstand" ~ in de gelijkstroom-

verbinding, die gelijk is aan

II1.48 )

We dienen er echter rekening mee te houden, dat Rk geen echte

weerstand is, aangezien er geen vermogen in gedissipeerd wordt.

De invloed van ~ op de vermogensafgifte van de gelijkrichter

kan op dezelfde wijze verrekend worden als die van de smoor

spoelweerstand R en de statorweerstanden R , door korrektie
g s

van (III.15).

We dienen daarbij wel i.p.v. u de amplitude uti te gebruiken..

Ret verschil tussen u. en uti wordt veroorzaakt door de keuze van

de statorreaktie-induktivitett, zoals blijkt uit vergelijking

van (III.13) en (III.34).

Om bij vaste u· toch de oorspronkelijke waarde van I te be-
g g

reiken dient dus ull hoger te zijn, hetgeen we kun.1'1en bereiken

door Wte verhogen.

Daardoor neemt de kommuta tiespanningsval f WLIII echter ook toe,
g

zodat W extra verhoogd moet worden.

T.o.v. de oorspronkelijke karakteristiek volgens (III.17) of

(II1.28) zal de karakteristiek van de generator/gelijkrichter

met eindig snelle kommutatie bij toenemende I dan ook sneller
g

naar rechts afbuigen, op dezelfde wijze als geschetst voor de

generator met R in fig.II1.4.s

2. Door de kommutatie zal de blokvorm van de fasestroom vervormd

worden.

Voor de grondharmonische komponent i betekent dit een "in
s

wendige II faseverschuiving CfJ. t. o. v. d~ fasespanning u ".
- J. S

De grootte vanCfJ. volgt uit de vermogensbalans aan beide zijden
J. --

van de gelijkrichter:

p =(~ U" - 2WL"I )I =3P =3U "I cosCfJ.g tr S tr g g S s s1 J.

waarin U " en I de effektieve waarden van u " resp. i
s s1 s s1 aan-

geven.
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Voor i blijft bij goede benadering (III.11c) gelden, zodat:
s1

~' is dan ongeveer gelijk aan:
~

WL"I
~i = arc cos (1 - U " v5) III. 50)

In de vorige paragraaf is reeds de invloed van R op het kommuta
s

tieverloop behandeld.

Bij de berekening van ~ en~. is geen rekening gehouden met de
~

aanwezigheid van R •
s

Zoa.ls aangetoond in lit.III.4 is dit toelaatbaar alsWL">0,1R •s
Voor de PM-generator geldt dit 801 vanaf n>22 tpm, zodat in het

normale bedrijfsgebied (250 tot 1000 tpm) hieraan zeker voldaan is.

In principe kunnen we met behulp van de in het voorgaande afgeleide

formules het verloop van I als funktie van W berekenen bij diverse
g

waarden van U , waaruit dan weer het vermogen P vo~gt.
g

We dienen daartoe het gewenste toerental W en de machineparame-

ters tP , Ld , L , L" en R (en eventueel ook R ) in de formules
g1 q s g

in te vullen. Omdat uiteindelijk I opgelost moet worden uit een
g

vergelijking, waarin behalve hogere machten van I g oak trigonio-

metrische funkties voorkomen, is hierbij het gebruik van een grote

elektronische rekenmachine onvermijdelijk.

c. Invloed van verza.diging

Een extra probleem bij de berekening van de generatorkarakteris

tieken is de keuze van de waarden voor Ld , Lq en L". In het vo

rige hoofdstuk hebben we 801 gezien, dat vanwege verzadiging in

het statorijzer ~e waarde van Ld afhankelijk is van de grootte en

het teken van i d • .'

Door kruiseffekten zal waarschijnlijk ook Lq van i d , resp. Ld
van i afhangen.

q
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elimineerd zijn.

Uit de metingen van Ld " en Lq ", beschreven in de volgende para

graaf, bIijkt, dat ook Ld " afhankeIijk is van ide

Achteraf dient de keuze van L., L en L" gekontroleerd te worden
a. q

aan de hand van de stroomkomponenten, die volgen uit de gevonden

waarde van I •
g

Dit betekent, dat in het rekenprogramma extra iteraties nodig

zijn om het theoretische gedrag te berekenen.

In aansluiting op de in hoofdstuk II beschreven methode om verza

diging van de generator in de berekening van het uitgangsvermogen

te verwerken, geven we hieronder een methode om dit effekt ook

bij de generator/gelijkrichter-kombinatie mee te nemen.

Gezien de beschikbare tijd zijn de feiteIijke berekeningen niet

uitgevoerd, maar is volstaan met een beschrijving van de methode.

Met behulp van (III.7a), (111.11) en (111.13) resp.(III.34) kun-

nen we een relatie tussen i en i d afleiden, waaruit.u en W ge-
qo 0

Deze luidt

i
q:o

III. 51)

waarbij aangetekend wordt, dat voor een geIijkrichterbeIasting

aItijd geldt: i d ~ o.
We kiezen nu een waarde voor i d en bepalen uit grafiek 11.9 de

o

de Lq (iq)-kromme in grafiek 11.9.

uit:

bijbehorende waarde van Ld •

Dan berekenen we i m.b.v.(III.51)
qo

L , dat voldaan is aan
q

De grootte van I voIgt
g

I rr ~. 2 . 2= ~3 ~d + ~g ~,~ 0 qo

met een zodanige waarde van

111.52)

Dit resultaat wordt ingevuld in (111.15), eventueel gekorrigeerd

voor statorweerstand en kommutatie, waarbij de keuze van U zoda

nig moet zijn, dat de gewenste U verkregen wordt.
g
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Oplossing van (III.15) geeft dan de bij I behorende waardeg
van W •

voIgt, da t de I (W) -kromme
g

het demagnetiserende effekt

zal gaan lopen.

Uit de vorm van de vereenvoudigde uitdrukking voor I in (III.16a)g
(en daarmee ook de P(W)-kromme) door

van i
d

bij toenemende I minder steil
o g

Een eindig snelle kommutatie en verzadiging in de g~nerator ver

oorzaken dus een vlskker verloop van de vermogenstoe=enka~akte

ristieken.
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'Hordt ge

geleverde

Om na te gaan, in hoeverre een P.M.-generator met gelijkrichter

geschikt is als belasting voor een windturbine, zijn de mecha

nische en elektrische vermogenskarakteristieken bepaald als funk

tie van het toerental, bij diverse waarden van de spanning in de

gelijkstroomverbinding.

De belasting VA.!1 de generatorigelijkrichterkombinatie

vormd door een elektronische wisselrichter, welke het

vermogen toevoerd aan het openbare net.

Het toepassen van een wisselrichter i.p.v. een akkubatterij be

rust op twee overwegingen:

- d.m.v. reg9ling van de ontsteekhoek van de wisselrichter is de

spanning in de gelijkstroomverbinding kontinu en over een groot

bereik instelbaar

- in de praktijk zal een (multi-)windturbine verbonden zijn met

het openbare net om daarin een eventueel Qverschot aan vermogen

te kunnen afgeven. Vanwege het hogere rendement en het praktisch

onderhoudsvrije bedrijf zal daarbij de voorkellr worden gegeven

aan een. elektronische omzetter.

Zoals zal blijken in hoofdstuk V zijn er omstandigheden, waaronder

het gedrag van de generator met wisselrichterbelasting wezenlijk

afwijkt var- dat met akkubat~erij-belasting.

Bij de metingen in dit hoofdstuk zijn deze verschillen echter

nog te verwaarlozen.

Aan de hand van het verloop van stromen en spanningen in het sys

teem, vastgelegd d.m.v. foto's, gaan we na in hoeverre het ge

drag van de generator onder deze omstandigheden oV2~eenkomt met

het voorspelde gedrag.

Hierbij is ook de grootte van d~ subtransiente induktiviteit(en)

van de generator van belang. Door middel van metingen bij stil-

staand~ rotor willen we een schatting voor deze grootheid vinden,

waarbij rekening gehouden wordt met het optreden van verzadiging.

Tenslotte gaan we na, hoe het rendement van de generator beinvloed

wordt door de keuze van de gelijkspan~ing.

De aard van de optredende verliezen wordt beschreven, waarna moge

lijkheden voor verbetering aangegeven worden.
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-
a. Vermogenstoerenkrommen bij vaste gelijks~anning

We willen het o~genomen mechanische en afgegeven elektrische

vermogen van de P.M.-generator/gelijkrichter-kombinatie bepalen

bij vaste U als funktie van het toerental. Daartoe wordt de gene-
g

rator aangedreven door een als remdynamo gebruikte gelijkstroom-

machine (G.M.).

De stator van deze G.M. wordt gevoed uit een vaste gelijkspan

ning, terNijl de ankerspanning geregeld wordt m.b.v. een W.L.

set (zie fig.III.10).

I--ll""- 38 OV

Fig.IIL.10

Het geleverde m~chanische koppel is af te lezen o~ een veerba

lans, die via een arm aan het draaibaar opgestelde remdynamo

huis is verbonden.

Het aan de gel~jkstroomtussentrapafgegeven vermogen, dat gemeten

wordt m.b.v. een thermokoppel-y~rmogensmeter,keert via een

wisselrichter (W.R.:Simoreg B400/65) weer terug in het o~enbare

380V-net.

Om de spanningsval t.g.v. smoorspoelweerstand en kommutatie in de

wisselrichter te kompenseren, wordt de ontsteekhoek a van dewr
wisselrichter steeds z6 geregeld, dat de gemiddelde gelijks~an-

ning U aan de gelijkrichteruitgang o~ een vooraf gekozen waarde
g

blijft.
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stroom I .
gk

Willen we bij

De grenzen van het meetgebied zijn vastgelegd door het maximale

generatortoerental (voor de veiligheid gesteld o~ n a =1000t~m). m x
en de ~oelaatbare kontinue stroom (In= 4A).

Grafieken 111.1 en 111.2 geven de gemeten mechanische res~. elek

trische vermogenskarakteristieken weer bij gelijks~anningen U =
g

250, 300, 350, 400 res~. 450V. Bij deze metingen is een smoor-

s~oel L = 570mH in de gelijkstroomtussentra~ toege~ast.
g

We zien, dat aIle vermogenskarakteristieken bij toenemend toeren-

tal steeds sterker afbuigen.

Dit treedt bij lage U -waarden al bij lagere vermogens op, daar
g

de maximale waarde van P bij lage U ook kleiner is. De maximale
g

gelijkstroom is immers volgens (111.19) be~erkt tot de kortsluit-

een lage U toch een be~aald vermogen hal en, dan
g

kan dat door een verhoging van I , mits deze kleiner is dan I •
g ~

Een verhoging van" I heeft echter een grotere s~anningsYal t.g.v.
g

kommutatie en statorweerstand tot gevolg, waardoor het toerental

extra verhoogd moet worden om het gewenste vermogen bij de lagere

U -waarde te bereiken.g
Het o~treden van de kommutatie-verschijnselen is duidelijk zicht-

baar in foto's 11I.1a,b&c, welke de +asestromen i en de fases~an
s

ningen uf laten zien bij n=500, 750 en 1000t~m.

De kondities hierbij zijn res~. U =300V en I =0,5A, U =400V eng g g
I =2,3A, en U =400V en I =5A.g g g

De vorm van fases~anning en fasestroom komt overeen met het theo

retische verloo~ volgens fig.1I1.9a en b.

Op zowel stroom als s~anning is echter een rim~el aanwezig, waar

van de ~eriodetijd onafhankelijk is van het generatortoerental

(vergelijk u f in foto's 111.1a, b en c).

Nadere beschou~ing leert, dat de ~eriodetijd van de rim~el 1/6

van een 50Hz-periode bedraagt.
o

•

De rimpel wordt blijkbaar veroorzaakt door de met het 50Hz-net

verbonden 6-pulsige wisselrichter.

Op de foto's zien we, dat de kommutatie ook bij kleine waarde

van I g tamelijk lang duurt.

Dit duidt op een relatief grote waarde van L".
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Foto III.1 a

i (t) en u~(t) bij n=500 tpm
s J.

t
i (0,5 A/div)

S

,1 (200 V/div)
g

-t(5 mS/div)

Foto III. 1b

i (t) en u (t) bij. n=750 tpm
s g

t
i~(~A/div)

;;;

1(200 V/div)
g

-t(5 mS/div)

Foto III. 1c

i (t) en u (t) bij n=1000 tpm
S g

t
i (5 A/div)s

,
u (200 V/div)g

-t(5 mS/div)
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Bij grote stromen (I =5A) en hoge toerentallen (n=1000tpm) duurt
g

dst zelfs zo lang, dat meervoudige kommutatie kan optreden.

Door het ontbreken van een goede demperwikkeling in de rotor is

ook het kommuteren tussen de twee andere fasestromen in de span

ning van de eerste fase merkbaar.

Uit het verloop van i volgens foto's III.2a&b blijkt verder, dat
- - -- -g

er in wezen twee rimpels op gesuperponeerd zijn.

a. n=500tpm(U =300V,I =O,5A)g g b. n=750tpm(U =400V,I =2,3A)
g g

Foto III.2 i (boven) enu (onder) in gelijkstroomverbindingg gg
(hor~: 5 mS/div., vert. f 1A/div.resp.200V/div.)

Naast de eerdergenoemde, afkomstig van de wisselrichter, is er

ook een met de verschilfrekwentie tussen net- en generatorfre

kwentie.

De toename van de rimpel bij grotere I wordt veroorzaakt door
g

verzadiging in de niet erg ruim bemeten smoorspoel.

De spanning u aan de gelijkrichterzijde vertoont vanwegegg
L <00 een interferentie, die verband houdt met de wisselrichter

g
spanning u (zie foto's III.3a&b).gw
Daarom wijkt de vorm van u af van de geschetste u in fig.III.3a.gg g

Grafiek III. 2 toont, da t de in..par. III. 1a genoemde "staart" bij

lage waarden van I nog niet optreedt.
g

Er treedt blijkbaar geen leemtebedrijf van de gelijkrichter op

in het beschouwde gebied.

Dit is in overeenstemming met de theorie.
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a. n=500tpm(Ug=300V) b. n=750tpm(Ug=400V)

F~to 111.3 u (boven) en u (onder) in gelijkstroomverbinding
gw gg

(hor.:5ms/div., vert.: 200V/div.)

Toepassing van (111.18) in (111.22) laat immers zien, dat in de

buurt van het begintoerental W geldt:
o

t/!g 1
I < 0,0157 L 111.53)
ggrens t

waarui t na invulling van t/!
g

1 = 0, 945Wb en Lt ~ 750mH een leemte

grens bij I < 20 mA volgt.
g

Een exakte bepaling van I d.m.v. een meting is niet moge-
. . g~ens

l~Jk, omdat deze stroomwaarde beneden de kli~kstroom van de thy-

ristoren in de wisselrichter ligt.

De mechanische vermogenskarakteristieken in grafiek 111.1 laten

eenzelfde beeld zien als de beschreven elektrische karakteris

tieken. Aangezien de verliezen in de generator gedekt moeten wor

den vanuit de aandrijvende remdynamo, zal het toegevoerde vermo

gen altijd hogar zijn dan het aan de stator afgegeven vermogen.

Ook wanneer de generator draai~ beneden het door U bepaalde
g

begintoerental W en er dus geen elektrisch vermogen geleverdo
wordt, zal er nog mechanisch vermogen nodig z~Jn om de generator

op gang te houden. Dit wordt veroorzaakt door de optredende ijzer-,

wr~Jv~ngs- en ventilatie-verliezen(stippellijn in grafiek 111.1

bij lage toerentallen).



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

biz. 112 van

rapport nr. EM 82-44

Als de generator elektrisch vermogen levert, treden er ook koper

verliezen in de stator op, terwijl door de niet-sinusvormige stro

men nog extra verliezen in de stator ~ de ~otor ontstaan.

b. Subtransiente induktiviteit

De snel verand.erende komponent i" van de statorstroom tijdens de

kommutatie veroorzaakt een snel veranderende fluxkom-ponent 1/1"
in de generator.

In par. II1.1 b is het verband tussen 1/1" en i" aangeduid dear de

subtransiente induktiviteit L".

Is de grootte van L" bekend, dan kan het verloop van de kommutatie

en de invloed. daarvan op de uitgangsspanning Ug en het vermogen Pg
berekend worden.

Het kommutatieverschijnsel treedt 6x per wisselspanningsperiode op

en is dus periodiek.

Het Fourierspektrum van het stroomverloop tijdens de kommutatie

bevat dearom komponenten met 6x de grondfrekwentie en veelvouden

daarvan.

De grootte van de snelle fluxveranderingen en daarmee de grootte

van L" kunnen ioTe bepalen door bij stilstaande rotor een stroom van

geschikte frskwentie door de stator te sturen en de daarbij beho

rende spanning te meten.

Daar er in de rotor en de stator ook verliezen optreden, dienen we

de gewenste reaktieve komponenten uit de stromen en spanningen te

scheiden door middel van een vermogensmeting.

Door de lichamelijke rotorpQlenzal de subtransiente fluxverande

ring afhankelijk zijn van de positie van de rotor.

In hoofdstuk IT hebben we de hoofdfluxen onderscheiden naar fluxen

in de d- en de q-richting. Dit-willen we ook toepassen op de flux

1/1" •
1f:

Uitgaande van fig.II.15 vinden we deze richtingen bij Y= ~ en

Y= 1F (d-as) rasp. Y= ~ en Y= _2; (q-as) t.o.v. de fase-a-as.

Hierbij is verondersteld, dat slechts de a- en b-fasewikkelingen

stroom voeren.
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Loopt door deze serieschakeling van fasespoelen een stroom met

effektieve waarde I en frer~entieW, dan voIgt uit toepassing van

(II.21), (II.76) en tabel II.1 voor de genoemde posities de waarde

van de bijbehorende effektieve spanning:

1f
of .2!!. U (2j W Ld"+2R) IY= - '6 6 . =

1f 21f (2jWL "+2R)IY= - of -3: U =
3 q

III. 54a)

III. 54b)

R is de totale verliesweerstand (koper-plus ijzerverliezen) van

een statorspoel, welke m.b.v.

III. 55)

gevonden wordt uit de vermogensmeting.

De stromen van variabele frekwentie worden geleverd d09r een ver

mogensversterker, welke zijn ingangssignaal krijgt uit een sinus

generator.

De opbouw van een dergelijke meetschakeling is geschetst in

fig. III. 11 •

+

W

Fig. III. 11

Gezien het trage verloop van de kommutatie, zoals blijkt llit

foto's III.1 a r b &c, spelen vooral fluxkomponenten van lage orde

een rol in de ~.M.-generator. We wens en de subtransiente indukti

viteit daarom te bepalen bij 6x en 12x de grondfre~wentie van de

statorstroom.

Bij het nominale toerental betekent dit 300Hz en 600Hz.

De waarde voor L
d

" en Lq ", welke we m.b.v. de meetschakeling

volgens fig.III.11 vinden, geldt slechts voor een onbelast draai

ende generator.
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w

=

Naarmate I g toeneemt, zal ook een demagnetiserende stroom i d en

een daarbij behorende grondharmonische demagnetiserende fluxo~sd

optreden, waardoor de verzadiging in de stator afneemt. 0

Dit heeft waarschijnlijk invloed op de grootte van het gedeelte

van ~d" en ~Il'" dat vanuit de stator in de luchtspleet en de rotor

wordt geInduceerd.

Het is mogelijk om de invloed van de grootte en het teken van i d
en i op de grootte van Ld " rasp. L

n
" te meten, door tegelijk 0

11
0

'oj.

met de wisselstroom look een gelijkstroom I door de stator-
- ':II:'

fasen a en b te sturen.

De meetschakeling van fig.III.11 is dan echter niet meer toepas

baar, daar de stroom I de uitslag van aIle meetinstrumenten be-=
invloedt.

Met behulp van een smoorspoel en kondensatoren kunnen gelijk- en

wisselstromen in het meetcircuit gescheiden worden.

Fig.III.12 geeft een geschikte schakeling.
+

L = 570mH

C = 10.000 JJ.F

Fig. III. 12

De (elektronische) vermogensmeter P geeft behalve het aan de gene

rator toegevoerde aktieve wisselstroomvermogen P_ ook de waarde

van U en I- -
De effektieve waarde van de wisselstroomkomponenten in i d en ill

vinden we m.b.v. tabel II.1 uit I --
1C~. 2 i3f I 3"I- 3Y= - 6" a 6· d~ = III. 56a)

III. 56b)
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magnetiserende

verdringing in

ondetzocht.

waarde van L" bij 300Hz,
'i

derling loodrechte stand

Door de begrensde spanningsruimte (~ 30V) van de vermogensverster

ker, welke nog verkleind wordt door de benodigde gelijkspanning U.,

zal de bereikbare waarde van I_ bij toenemende frekwentie steeds

kleiner worden. In normaal bedrijf zijn de harmonische stroom-~om

ponenten echter ook klein, zodat de aldus verkregen waarden van

Ld " en Lq," ook in werkelijkheid zullen gelden.

In grafiek III.3 zijn de resultaten van de metingen bij f=300Hz

en f=600Hz voor -2A ~ I= S. +2A ui tgezet. Ui t het verloop van Ld' bij

f=300Hz en f=600Hz blijkt, dat de verzadiging in de gene~ator t.g.v.

het P.M.-veld ook invloed heeft op Ld"

Het feit, dat volgens de metingen I geen effekt heeft op de
=

is waarschijnlijk een gevolg van de on-

van de (konstante) fluxen t/I. en t/J. •
g1 sq,

De toename van Ld' en L~ bij f=600Hz voor magnetiserende en de-

gelijkstromen heeft wellicht te maken m~t flux

de rotor en/of stator. Dit is echter niet verder

Aan de hand van grafiek III.3 maken we een schatting van de sub

transiente induktiviteit L", die tijdens de kommutatie een rol

speelt.
"Bij f=300Hz is Lq, =::54mH, terwijl L:3. varieert tussen 34mH(I==O)

en 42mH( I "'-2A) •...
Daar het verloop van de kommutatie het meest van invloed is bij

grotere (negatieve) waarden van i d kan voor L" het beste het

gemiddelde van L~ en L:3. bij f=300Hg en I ... =-2A genomen worden.

We stellen daarom: L" = 48 mHo

Vergelijken we dit met de in hst.II gevonden waarde voor de sprei

dinginduktiviteit L =::16,5mH, dan zien we, dat een aanzienlijk
sO'

deel van de snelle fluxveranderingen t/Jd" en t/J " niet beperkt
- q,

blijft tot de stator, maar ook doordringt in de luchtspleet en

in de rotor.

Het massieve rotorijzer geeft blijkbaar niet voldoende dempi:lg

van deze fluxveranderingen. Het aanbrengen van een eenvoudige alu

minium of koperen demperwikkeling zou hierin verbetering kunnen

brengen.
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c. Rendement

Uit de metingen van het mechanisch opgenomen vermogen en het

elektrisch afgegeven vermogen kan het rendement van de P.M.

generator/gelijkrichter-kombinatie, gedefinieerd door

P
11 =~g Pm

III. 57)

als de

is als voIgt te verklaren: Bij toename van het toerental zullen,

spanning U konstant blijft, het vermogen en dus ook de
g

toenemen. Hierdoor stijgt ook de statorstroom I •s
P zijn evenredig met I s

2 , terwijl Pescu

stroom I
g

De statorkoperverliezen

bepaald worden.

In grafiek III.4 zijn de resultaten van de rendementsberekeningen

u~tgezet als f~~tie van het toerental.

Beschouwen we het verloop van de rendementskrommen bij vaste waar

den van Ug , dan zien we een snelle toename van 11gzodra het bij

U behorende begintoerental overschreden wordt.
g

Nadat het rendement een maximum heeft bereikt (ca.86%), daalt 11g
weer enigszins met toenemend toerental, totdat de max~aal toe

laatbare statorstroom bereikt wordt.

Dit

evenredig is met I •
s

P neemt daardoor sneller toe dan P , waardoor het rendement
scu e

van de generator bij toenemend vermogen zal ainemen.

Het>afwijkend gedrag van." voor U =400V en U =450V bij hoge toe-g g g
rentallen is waarschijnlijk te wijten aan een foutieve aanwijzing

van de veerbalans, die dan de maximale uitslag bereikt.

Overigens is de nauwkeurigheid van deze koppelmeting m.b.v. pendel

arm en veerbalans door hysteresis in het meetsysteem niet erg groot.

We zullen nu nagaan, wat de aard is van de optredende extra ver

liezen, en op welke manier deze-eventueel te reduceren zijn.

Evenals bij de P.M.-generator met weerstandsbelasting kunnen we

deze verliezen onderscheiden in koperverliezen en ijzerverliezen.
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We beschouwen iedere groep apart:

- Extra koperverliezen: in de statorwindingen loopt een blokvormige

stroom, welke naast de grondharmonische i , ook hogere harmoni
s

sche komponenten i bevat. Iedere kom~oneni zal in de stator-s -
II

weerstand R een vermogen dissiperen, dat evenredig is met het
Sy

kwadraat van de effektieve waarde I :
Sy

P
c'J.

2 III. 58)

III. 59)

In het beschouwde fre~#entiegebied speelt stroomverdringing in

de statorwikkelingen van de PM-generator nog geen rol. Uit de

vorm van de statorstroom voIgt, dat slechts harmonischen met

ranggetal Vs =6n± 1 (n=1,2 •••• ) kunnen optreden.

De extra statorkoperverliezen zijn dan:

P = 3 R ~ (I 2 )cu s ss ~
s

- E:ctra ijzerverliezen in 1) de stator en 2) de rotor:

1. In hoofdstuk II is aangetoond, dat bij onbelaste generator

hysterese- en wervelstroomverliezen optreden in de stator,

welke veroorzaakt worden door het roterende grondharmonische

magneetveld. T.g.v. de hogere harmonischen in de statorstroom

ontstaan er in de stator en in de luchtspleet ook hogere har

monische velden, die met snelheden(6n-1)ulinksom en snelheden

(6n+1)W rechtsom roteren. Ais gevolg hiervan treden extra

wervelstroomverliezen op in de stator. De stator is echter

gelamelleerd, waardoor de extra wervelstroomverliezen gering

zijn. Daar de harmonische velden in amplitude veel kleiner zijn

dan het grondveld, zullen de extra hysterese verliezen ver

waarloosbaar zijn.

2. De hogere 4armonischen van het luchtspleetveld veroorzaken in

het massieve rotorijzer magnetische velden H met frekwentiesvr

v W = 6 n W (n= 1 , 2 , ••••• )r s s III. 60)

die vanwege de elektrische geleidbaarheid van het ijzer wer

velstromen opwekken.
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Door het skineffekt zullen deze stromen slechts merkbaar zijn

tot een bepaalde indringdiepte a, welke afhankelijk is van de

frekwentie volgens

_J..
a _(VW)2

r s
III.61)

Het ijzerverlies per oppervlakte-eenheid is gelijk aan (zie

lit.III.6)

H 2
v
r

2a PFe III.62)

V afnemen.
r

Voor de extra ijzerverliezen in de rotor geldt dus:

De veldkomponenten Hv zullen, evenals hun oorzaak van ont

staan, n.l. de strome~ i ,nagenoeg omgekeerd evenredig met
Sv

~P .......
JJ v

r

Door de relatief hoge ijzerweerstand (P F ~ 10p ) kunnen dee cu
bijdragen van de harmonische velden tot het totale ijzerver-

lies toch aanzienlijk zijn.

In de magneten zelf zullen de geinduceerde wervelstromen zeer ge

ring zijn, aangezien het FXD-materiaal zich elektrisch als een

isolator gedraagt (PFXD ~104 Om).

am de wervelstroomverliezen in de rotor en daarmee de optredende

inwendige rotorverwarming te beperken, zou om de rotor een laag

goedgeleidend koper aangebracht kunnen worden, aangezien de dissi

patie in het koper veel geringer is.

Tevens wordt daardoor de daling van de luchtspleetflux t.g.v. ver

warming van de magneten tegengegaan.

De koperlaag fungeert bovendien als demper, welke L" verkleind

en de kommutatie sneller doet verlopen. ,
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Door het aanbrengen van een dergelijke demper zal het maximale

uitgangsvermogen van de generator groter zijn.

Samenvattend ~~~en we stellen, dat de extra verliezen, die op

treden in een gelijkrichter belaste P.M.-generator, afkomstig zijn

van de hogere harmonische stromen in de stator en de wervelstromen

in de rotor.

Een nauwkeurige kwantitatieve analyse d.m.v. metingen vereist

echter betere koppelmeetapparatuur dan de hier gebr~ikte.

Ret maximaal haalbare rendement, dat voor de onderzochte generator

ca. 86% bedraagt, zou door het aanbrengen van een koperlaag om de

rotor en door verlaging van de statorweerstand nog verhoogd ku-~nen

worden.
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IV. multiwindturbine

Een multiwindturbine (MWT) bestaat uit meerdere windturbines,

welke twee aan twee gemonteerd zijn op horizontale draagarmen,

die draaibaar zijn om een centrale mast.

Fig.IV.1 laat de eenvoudigste vorm van een MWT, een z.g. twin

met slechts twee turbines, zien, welke reeds in serieproduktie

vervaardigd wordt.

Fig. IV. 1 liT-win" -windturbine

Fig.IV.2 ~oont tekentafelontwerpen van ~~T's met 6 tot 8 turbines,

geplaatst op een vakwerkmast (a) of een betonnen torenkonstruk

tie (b).

We beschouwen eerst het gedrag van de afzonderlijke turbines,

met name hoe de optimale belasting van een turbine dient te ver

lopen bij veranderende windsnelheid. Aan de hand van de gemeten

karakteristieken van de P.M.-generator gaan we na, in hoeverre

deze de optimale belastingkromme benaderen.

Daar de wind in het vlak van een MWT niet homogeen verdeeld is,

zullen de gemiddelde windsnelheden ter plaatse van de rotoren

onderling kunnen verschillen.

Bovendien beinvloedt iedere turbine de stroming rond de naastge

legen turbine(s), hetgeen gevolgen heeft voor de onderlinge ver

mogensverhoudingen. We trachten een schatting te geven voor de ve~

mogensafwijking, die ten gevolge van deze effekten kan ontstaan.
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//1
i=iii~1 J

I
I

_J_.. ' .

a b

Fig.IV.2MWT

1. Windturbinekarakteristieken

Bij de hiervolgende beschrijving van het gedrag van een windtur

bine zijn de volgende veronderstellingen gemaakt:

- de, turbine is in stationair bedrijf bij een bepaalde winds!~el

heid

- het rotoroppervlak staat loodrecht op de heersende windrichting,

die konstant verondersteld is

- de rotorbladen hebben een vaste instelhoek.

Ret rotorvermogen P , dat een horizontale-as windturbine aan de
r

wind kan onttrekken, hangt behalve van de grootte van de onge-

stoorde windsnelheid V v66r de rotor ook af van de hoeksnelheid

waarmee de rotor draait.
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Door middel van windtunnel proeven aan een schaalmodel zijn de

vermogenstoerenkrommen van een turbine voor iedere gewenste wind

snelheid te bepalen.

Dit levert een schare P (w )-krommen met V als narameter.r r ~

Door het rotorvermogen P te betrekken op het totale windvermogen
r

P , dat in de wind door het rotoroppervlak aanwezig is en waar
w

voor geldt:

IV.1 )

(p = dichtheid van de lucht ~ 1,2 kg/m3 bij 15 0 C en R=rotorstraal)
a

vinden we de dimensieloze vermogenskoefficient Cp

Pr
C = P

p w
= IV.2)

welke afhangt van V en w •
r

De rotorhoeksnelheid w kunnen we ook dimensieloos maken door deze
r

te betrekken op de windsnelheid V door middel van de snellopend-

heid A, gedefinieerd door

A=
w R

r
V

IV.3)

Zetten we de uit de metingen bepaalde waarden van C en A voor
p

iedere windsnelheid V grafisch tegen elkaar uit, dan blijken deze

Cp(A )-krommen in een bepaald windsnelheidsgebied nagenoeg samen

te vall en.

Grafiek IV.1 laat de resultaten zien van metingen aan een rotor

met straal R=O;9m bij V=5m/s en V=9m/s.

In dit windsnelheidsgebied vergchillen de C (A)-krommen slechts
p

ca. 5%.
Boven V=9m/s verandert de C (A)-kromme niet meer.

p
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Bij lineaire veranderingen van de rotorafmetingen blijven deze

krommen geldig, mits de rotor bij dezelfde Re-waarden werkt(voor

de definitie en de invloed van het Reynoldsgetal Re wordt verwe

zen naar lit.IV.1).

Uitgaande van de C (A)-karakteristieken in grafiek IV.1 willen we
p

nu de grootte bepalen van een windturbine, die geschikt is om de

beschreven P.M.-generator met gelijkrichter/wisselrichterbelasting

aan te drijven.

Allereerst gaa~we daarvoor na, welk mechanisch vermogen de gene

rator vraagt bij het nominale toerental n =750tpm.- - n
Grafiek III.1 laat zien, dat dit vermogen afhankelijk is van de

keuze van de gelijkspanning U • Om de generator zo goed mogelijk te
g

benutten, moet het elektrisch uitgangsvermogen P bij n liefst zoe n
groot mogelijk

In grafiek IV.2

Hieruit blijkt,

zijn.

is P uitgezet als funktie van U
e g

dat Pe maximaal is bij Ug~ 300V.

bij n=750tpm.
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Mechanisch en elektrisch vermogen
van PM-generator met gelijkrichter
bij nominaal toerental

o ....,
o 250 ~OO 350 400 450

Uit het rendementsverloop in graf.III.4, zien we dat bij Ug=300V

weliswaar niet het allerhoogste rendement gehaald wordt, maar dat

het toererigebied, waarin TJ
g

voor n ~ 750tpm hoog blijft, het grootst

is voor U =300V.
g

Het benodigde mechanische vermogen P bedraagt volgens grafiek IV.2
m

bij U =300V en n=750tpm ca. 1625W.g
Om de toerentallen van generator en windturbine op elkaar af te

stemmen, is in het algemeen een overbrenging nodig. Het rendement

van deze overbrenging, gedefinieerd door

stellen we op 90%, zodat de windturbine in nominaal bedrijf een

vermogen van 1806 W moet leveren.
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Het nominale bedrijf treedt op bij een nominale windsnelheid V ,
n

waarvan de keuze afhankelijk is van het windregime ter plaatse

van de turbine. We kiezen hier V =10 m/s en gaan er van uit, dat
n

de turbine in nominaal bedrijf bij de maximale C -waarde werkt.
p

Om ook bij lage windsnelheQen een juiste berekening van het ver-

mogen te krijgen, stellen we: C = 0,4.
Pmax

Uit de nominale windsnelheid en het nominale mechanische vermogen

berekenen we m.b.v.(IV.2) de benodigde rotorstraal. Dit levert:

R = 1,55m.

Kontrole leert, dat bij deze rotorstraal het gewenste Reynolds

getal (Re=1,2x105) al bereikt wordt bij V=3 mis, zodat de gekozen

C (A)-kromme over het hele werkzame windsnelheidsgebied toegepast
p

mag worden.

Uit de optimale snellopendheid A =5,5, welke behoort bij C ,
o . p

berekenen we m.b.v.(IV.3) het turbinetoerental in nominaal max

bedrijf.

Dit levert wr =35,5 rad/s ofweI nr=339tpm. De overbrengverhouding

dient daarom i = 2,2 te bedragen.

De opbouw van een windturbine met P.M.-generator, welke via een

gelijkstroomtussentrap energie levert aan het openbare net, is

schematisch weergegeven in fig. IV.3.

W.R.G.R.

'+---l# ~gg
t----.......;-1

PM
generator

i=2,2

l=t==~ 77 i =0 ,9J:=t:==t

Fig. IV. 3

Uitgaande van de gekozen C (A)-kromme kunnen we m.b.v. (IV2)t/m
p

(IV.4) de P (n)-karakteristieken van de turbine na de overbrengingm
berekenen. Het resultaat hiervan is weergegeven in grafiek IV.3

voor windsnelheden tussen 4 m/s en 12 mise
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Om het vermogen in de wind zo effektief mogelijk te benutten,

dient de turbine bij iedere windsnelheid zo dicht mogelijk bij

het punt (C ,A )te werken.
Pmax 0

Uit (IV.3) voIgt, dat het rotortoerental daarvoor gelijk moet

zijn aan

w
r opt

=
A V

o
R

Substitueren we dit in (IV.2), dan voIgt daaruit de relatie tus-

IV.6)3
= k w

ropt r

sen P en w voor outimale belasting: -r r •

t PaC 7t'R5
= Pmax

A 3
o

Voor het vermogen na de overbrenging moet gelden:

Pmopt
=

me t k = 3,3 5 x 10 - 3 kgm3•mopt

In de windturbinekarakteristieken in grafiek IV.3 is het verloop

van P aangegeven door een streeplijn.
mopt

We zullen nu nagaan in hoeverre de P.M.-generator met gelijk

richter voldoet aan deze optimale belastingskromme.

Projekteren we de generatorkarakteristiek voor U =300V uit
g

grafiek III.2 in de windturbinekarakteristiek Van grafiek IV.3,

dan kunnen we grafisch het werkpunt van de turbine (en van de

generator) bepalen bij iedere w~ndsnelheid V.

Zetten we deze werkpunten uit tegen de windsnelheid V, dan krij

gen we een verloop, zoals getekend in grafiek IV.4. Ter verge

lijking is daarin ook de optimale belastingskromme na de over

brenging uitgezet.
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Bij u =300 V blijkt de P.M.-generator tussen V=7 m/s en 10 m/s
g

een nagenoeg ideale belasting voor de windturbine te vormen, on-

danks het feit, dat de rotorsnelheid niet steeds voldoet aan(IV.5.)

Dit vindt zijn oorzaak in de vrij brede top van de Cp(X)-kromme

rond X •
o

Bezien we het verloop van het elektrisch vermogen Pals funktie
e

van V (kromme P in grafiek IV.4), dan blijkt de windturbine met
e

P.M.-generator reeds bij V = 4 m/s vermogen aan het net te gaan

leveren.

Ook zonder enige vorm van regeling is deze generator dus goed

toepasbaar in een windturbine over een groot windsnelheidsgebied.

In hst.VI zullen we nagaan, op welke wijze de aanpassing van de

generator aan de turbine nog verbeterd kan worden.

We merken nog op, dat boven V=10 m/s het mechanische en het elek

trische vermogen nog enigszins toe kunnen nemen, voordat de ge

lijkstroom I de grenswaarde I bereikt.
g gk

In kontinu bedrijf mag de nominale statorstroom I =4A echter niet
n

langdurig overschreden worden, terwijl het generatortoerental voor

de veiligheid niet hoger dan 1000tpm mag worden.

De stippellijnen in grafiek IV.4 geven aan, wanneer I bij
n

U =300 V bereikt wordt. Zoals we zien, moet boven V=10,3 m/s het
g

windturbine-vermogen op een ef andere wijze (b.v. door bladver-

stelling of remkleppen) beperkt worden.

Het vermogen, dat een windturbine in een windtunnel bij snelheid V

kan afgeven, zal door een in de buitenlucht opgestelde turbine

niet gehaald wGrden. Oorzaak hiervan is de niet-homogene verde

ling van de wind over het rot~~oppervlak.

De snelheid van de luchtdeeltjes varieert stochastisch.

De gemiddelde windsnelheid V , welke de rotor "ziet", is hierdoor
r

afwijkend van de waarde V, die gemeten zou worden door een anemo-

meter.
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Plaatsen we twee rotoren naast elkaar, dan zullen de momentane

em gemiddelde windsnelheden ter plaatse van de rotoren verschillen.

De afgegeven vermogens van de turbines zullen daardoor momentaan

niet gelijk zijn.

Uit metingen ten behoeve van windparken met windmeters, die op

korte afstand van elkaar opgesteld zijn, kunnen we een indrUk

krijgen van de optredende verschillen.

In lit.IV.2 zijn de resultaten vermeld van metingen met cupanemo

meters, die naast elkaar (gezien vanuit de heersende windrichting)

geplaatst zijn op een afstand van 5 m.

De resultaten vermelden o.a. de gemiddelde afwijking van de snel

heden ter plaatse van de meetmasten over perioden van ca. 2 minu

ten gedurende 2 uur. De maximale onderlinge afwijking be~roeg bij

die metingen 5%, terwijl de meeste afwijkingen binnen 3% lagen.

Aan de hand van deze resultaten zouden we nu m.b.v. formule(IV.1)

de konklusie kunnen trekken, dat de vermogensafwijking tussen twee

windturbines met een asafstand van 5m 19 a 15% kan bedragen. We

dienen er echter rekening mee te houden, dat de korrelatie van de

windsnelheden beter wordt naarmate de onderlinge afstand tussen de

windmeters klein is.

De massatraagheid van de windturbine heeft bovendien een egali

serend effekt op de vermogensbijdragen van lokale windsnelheden

in het rotorvlak.

Gezien deze effekten veronderstellen we, dat de vermogensafwijking

~p bij een onderlinge afstand van 5 m. maximaal 5 a 10% bedraagt.m
Worden de turbines dichter bij elkaar gezet (minimale afstand is

2R = 3,10 m.), dan neemt ~p nog verder af.m
Bij deze vermogensafwijkingen zal de gemeenschappelijke gelijk-

stroomtussentra~ nog weinig invloed hebben op de vermogensafgifte

van de afzonderlijke.generatoren, zoals ook zal blijken uit me

tingen aan de in hoofdstuk V beschreven modelopstelling.

4. 2::~::=!~::~::_~::!::!!~::~~::~

Ook als de ongestoorde windsnelheid konstant en homogeen verdeeld

is, kan toch de onderlinge vermogensverhouding van de turbines

verschillend zijn ten gevolge van de verstoring, die iedere rotor

in zijn naaste omgeving teweeg brengt.
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Uit windtunnelmetingen aan schaalmodellen, die momenteel uitge

voerd worden bij de Windenergiegroep van de afdeling Natuurkunde,

T.R.Eindhoven, is gebleken, dat de rotorsnelheid van een belaste

turbine beinvloed kan worden door de belasting (en daarmee het

toerental) van een tweede turbine, die dicht bij de eerste is op

gesteld, te varieren.

Wanneer de afstand tussen de rotortippen van twee turbines minder

dan 10% van de rotordiameter bedraagt, blijken de rotoren ook bij

kleine onderlinge verschillen in belasting nog synchroon te blij

ven lopeno

Deze koppeling is sterker naarmate de rotoren dichter bij elkaar

geplaatst worden.

De onderlinge rotatiarichting (co- of contra) zou daarbij niet

van belang zijn.

Een theoretische verklaring voor dit verschijnsel is (nog) niet

bekend.

In hoeverre een dergelijke toerentalsynchronisatie invloed heeft

op de totale vermogensopbrengst van een MWT, is in dit stadium

nog niet aan te geven.

We zullen dit effekt daarom verder buiten beschouwing laten.
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,v~ Modelopstelling

Bij de beschrijving van het multiwindturbinesysteem in hoofd

stuk I is reeds aangegeven, dat de door de afzonderlijke tur

bine-generatoren opgewekte elektrische energie terecht komt in

een gemeenschappelijke gelijkstroomverbinding en van daaruit

via een wisselrichter aan het openbare 380V-net wordt geleverd.

De opbouw van de afzonderlijke windturbines is geschetst in

hoofdstuk IV (fig.IV.3).

Door de gemeenschappelijke gelijkstroomverbinding is de ge

middelde gelijkspanning U voor aIle gelijkrichters dezelfde.
g

Omdat over de gelijkrichtersmoorspoelen L gemiddeld geen gegg
lijkspanning kan staan (de inwendige weerstand R .0 veronder

g
steld)~ zijn ook de gemiddelde spanningen v66r L gelijk aangg
u .g

Als we een mogelijke aerodynamische koppeling tussen de wind

turbines buiten beschouwing laten, dan kunnen door kleine 10

kale wind.variaties d.e toerentallen van de generatoren onder

ling verschillend zijn.

Iedere generator heeft echter via de (eindige) smoorspoel Lgg
invloed op het gedrag van de andere generatoren.

De grootte en de aard. van deze invloed is afhankelijk van een

aantal faktoren, zoals de grootte van L ,de fase- en/of fre-gg
kwentie-afwijking tussen de generatoren, het opgewekte vermo-

gen, leemtebedrijf, enz.

Om een indruk te krijgen van deze invloed is een modelopstel

ling gebouwd met twee PM-generatoren, elk voorzien van een eigen

aandrijving:en samen via gelijkrichters voedend in een wissel-

richter. .'

De opbouw van deze modelopstelling is weergegeven in fig.V.1.

De aandrijving bestaat uit twee identieke onafhankelijk be

krachtigde gelijkstroommachines (GM), direkt gekoppeld aan

de generatorassen.
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380V

360V

......--...,+

~--..... +

cr-rrm
I
I

PM-generator I

PM-generator II

Fig.V.1

De naamplaatgegevens van deze machines luiden resp.:

Merk: Hans Still, Hamburg

Type: GV 150 FK/135

Motornr.: 581320 (GMI) resp. 512228 (GMII)

Ua : 130/440V

I a : 16,7 A(GMI) resp. 17A (GMII)

Vermogen: 1,4/6,3 kW bij 320/1440 omw/min.

Bekrachtiging: 200V.

De GM's worden d.m.v. regelbare gelijkrichters gevoed uit

het 380V-net.

De toerentallen van beide generatoren worden optisch gemeten

m.b.v. gaatjesschijven en weergegeven op LED-uitlezingen.

Elektronische vermogensmeters (Clarke-Hess model 255) geven de

effektieve waarden van de vermogens P en P aan, onafhanke-e 1 e 2
lijk van de vorm van de stroom en de spanning.
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De spa~~ing U wordt gemeten m.b.v. een elektrcnische volt-
g

meter met integrerende werking, welke de gemiddelde spanning

aan de gelijkspanningsklemmen van de wisselrichter aangeeft.

Deze wisselrichter (Simoreg B400/65) is zodani~ gewijzigd, dat

de ontsteekhoek a naar wens instelbaar is.wr

Een maat voor het mechanische vermogen P , dat aan een PM-genem
rator wordt geleverd, vormen de ankerspanning ua en de anker-

stroom I van de GM. In het vorige hoofdstuk hebben we gezien,
a

dat het verloop van Pals funktie van W bepalend is_voor dem m
aanpassing van de generator aan een windturbine.

Het is dus van belang om het verband tussen de mechanische en

elektrische grootheden van de GM's te kennen.

2. Karakteristieken yan de gelijkstroommachine.s--------------------------------------------

Voor de bepaling van het verband tussen I , U , T en n van dea a m
GM is gebruik gemaakt van de meetopstelling van een bestaande

praktikumproef. De belasting van de GM wordt daarin gevormd

door een remdynamo (een als generator gebruikt=, onafhankelijk

bekrachtigde GM), waarvan het huis binnen zekere grenzen met

zeer geringe wrijving draaibaar is. Aan dit hui3 is via een

arm een krachtmeter gekoppeld, die direkt het ~skoppel Tm aan

geeft. Het door de remdynamo opgewekte vermoge~ wordt gedissi

peerd in een regelbare weerstand.

De GM's, die voor de aandrijving van de generatoren gebruikt

zullen worden, zijn voorzien va~ een kompoundwikkeling, waar

van de aansluitingen afzonderlijk naar buiten gevoerd zijn.

Door serieschakeling van ankerNikkeling en ko~?oundwikkeling

wordt bij toenemende ankerstroom I het hoofdveld in de GM
a

verzwakt, waardoor de toere~taldaling t.g.v. belastingvergro-

ting gedeeltelijk gekompenseerd wordt.

Het gebruik van de kompoundwikkeling verslechtert echter de

lineariteit tussen I en T , hetgeen ook blijkt uit metingena m
(zie grafiek V.1).
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Wil men later de koppeltoerenkrommen van een windturbine simu

leren d.m.v. een GM (zie voor de beschrijving van zo'n simula

tor b.v. lit.V.1), dan is een lineair verband tussen I en Ta m
gewenst.

Ook voor een grafische bepaling van het bij een bepaalde waarde

van I behorende koppel T uit de gemeten karakteristieken isa m
een lineaire betrekkin~ erg nuttig. De kompoundwikkeling is

daarom niet _toegepast •.

Omdat de koppelmeetinrichti~g slechts korte tijd beschikbaar

was, is volstaan met het opnemen van de karakteristieken van

GM I.

Bij gebruik van een vaste bekrachtigingsspanning U =200V bleekv
t.g.v. de verwarming van de GM onder belasting de koppelmeting

niet eenduidig te zijn.

Om dit probleem te omzeilen is steeds de bekrachtigingsstroom I v
konstant gehouden.
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enI =1 Av
I a als parameters. •

Bij I =1A is het verloop
v

en beter lineair dan bij

van de krommen bij konstante Ua steiler

I =0,5A, terwijl ook het beschikbare
v

koppel in het gewenste toerengebied groter is.

Voor toepassing als aandrijving van de PM-generatoren is daarom

gekozen voor I =1A.v

De gemeten koppeltoerenkrommen van GM I bij I =0,5 A env
zijn weergegeven in grafiek V.2 resp. V.3, met Ua

Nadat de modelopstelling gereed was, zijn ter kontrole beide

GM's gevoed met gelijke U en I , terwijl de klemmen van de
a v

aangekoppelde PM-generatoren open waren. De toerentallen ble-

ken onder deze omstandigheden onderling fli!L~ te verschillen,

terwijl toch de mechanische belastingen (n.l. de verliesver

~ogens van de PM-generatoren volgens grafiek 11.6) nagenoeg

gelijk waren.

Uit de stelheid van de T (n)-krommen bij konstante U- in gra-m a
fiek V.3 voIgt, dat een dergelijke afwijking niet te verklaren

is uit de verschillen in verliesvermogen van de onbelaste

PM-generatoren.

Met de bekrachtiging van GM I konstant gehouden op 1A, werd die

van GM II zolang veranderd tot de toerentallen gelijk waren.

Uit metingen bij n=Z50, 500, 750 en 920 tpm bleek, dat Iv

moest worden verlaagd tot 0,68A om gelijke toerentallen t~ be

reiken.

Blijkbaar is de flux in GM II bij I =1A groter dan die in
v

GM I, hetgeen zijn oorzaak zou kunnen vinden in een groter aan-

tal wikkelingen in de veldspoel van GM II. Meting van de gelijk

stroomweerstand bevestigd dit vermoeden.

Om voor de bepaling van T uit I toch gebruik te kunnen
- m

2
- a 2

maken van de karakteristiekan in grafiek V.3, is bij de ver-

dere experimenten GM II steeds bekrachtigd met I =0,68A.
v
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a. Onderlinge verschillen tussen de generatoren.

Uit de meting van de openklemspanning Uf van de twee PM-genera

toren (grafiek II.3) is reeds gebleken, ~at Uf van generator II
o

ca. 5~lager is. Als de oorzaak hiervan gelegen is in een lagere

waarde van ~ , dan moet volgens (III.17) de gelijkstroom I bij
g1 . g2

dezelfde spanning U en toerental n lager zijn dan I •
g g1

De vermogenstoerenkrommen van de generatoren zullen dan onderling

verschillen.

Om dit te verifieren zijn de P(n)-krommen van generator II met

gelijkrichterbelasting bepaald onder dezelfde kondities, welke

gelden voor de metingen aan generator I, beschreven in hoofdstuk

III.
Grafiek V.-4 toont het verloop van het elektrisch vermogen P van

e
beide generatoren bij U =250V en 300V.

g
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lager.

Vanwege de lagere uitgangsspanning van generator II begint de

vermogenslevering bij een hoger toerental. Bovendien buigen de

krommen sneller naar rechts af en naderen tot een lagere limiet

waarde. De kortsluitstroom I is voor generator II blijkbaar
gk

Vergelijkingen (111.18) en (111.19) leren, dat deze effekten

slechts verklaard kunnen worden uit een lagere ~~ -waarde.
°1

L~ grafiek V.5 zijn de bijbehorende mechanische vermogenstoeren

krommen van generator II uitgezet, welke bij hogere toerentallen

verlopen dan die van generator I.

1 ,0

o 100 20b 300 4 0 5C 0 tOO 700 800 900 1000

Overigens blijkt uit vergelijking van de P - en P -krommen, date m
het rendement van generator II niet slechter is dan dat van gene-

rator I.

Slechts de benodigde toerentallen zijn verschillend.
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Worden beide generatoren gebruikt in een MWT met gemeenschappe

lijke gelijkstroomtussentrap, dan zal steeds ~~n van de turbin~s

niet optimaal belast zijn vanwege de gelijke U -waarden.g
Door een geschikte keuze van U kan men trachten het verlies in

g
vermogensopbrengst te beperken.

In het volgende hoofdstuk gaan we nader in op de optimalisering

van het gehele MWT-systeem.

Uit het voorgaande blijkt, dat het gebruik van PM-generatoren in

(multi-)windturbines niet altijd tot een optimaal systeem leidt.

Door het ontbreken van de mogelijkheid tot veldregeling (zoals bij

een synchrone generator met gewikkelde rotor) kunnen de generato?

karakteristieken niet op eenvoudige wijze gelijk gemaakt worden.

Bij PM-generatoren, bedoeld voor toepassing in seriematig gepro

duceerde windturbines, moeten daarom hogere eisen betreffende

gelijkheid van generator-eigenschappen gesteld worden dan bij
..

andere generatoren.

b. Invloed van smoorspoel(en)

Bij de berekeningen aan de PM-generator in hoofdstuk III is

steeds uitgegaan van een zeer grote waarde van de smoorspoel L
g

in de gelijkstroomverbinding. Ook bij de metingen is een grote

L (570mH) toegepast.g
Hierdoor lag de leemtegrens bij een z6 lage waarde van I , dat

g
in aIle praktische gevallen i g leemtevrij was.

Grote smoorspoelen zijn echter kostbaar. Bovendien treden in

dergelijke spoelen verliezen op, n.l. koperverliezen t.g.v. I
g

en ijzerverliezen t.g.v. fluxveranderingen, waardoor het rende-

ment van het systeem negatief beinvloed wordt.

Bedenken we d~arbij, dat iedere gelijkrichter zoln smoorspoelL
g

moet hebben, dan dringt zich de vraag op, welk effekt een lagere

waarde van L of het gebruik van slechts e~n gemeenschappelijkeg
smoorspoel L heeft op het gedrag van het MWT-systeem.g
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Om dit te onderzoeken is het elektrisch uitgangsvermogen van

generator II gemeten voor zowel t =570mH als
g

metingen zijn uitgevoerd bij U =250V, waarbij
g

gaan van een koude ~achine.

L =7mH. Deze
g

telkens is uitge-

Gra£iek v.6 toont Fe als £unktie van het toerental bij Lg =570mH

(kromme a) en L =7mH (kromme b).
g

C j , 'H I I t I I II:: I ' != I I:' t ,. t : I " I, I'P kW I " I '. i ' I. ~ " 'n I " I.. ,_,', __..-:__~ I .,', . ,",' ~,I'._-,-----,. '_,'_~,:__LI_:n.,:• 1',.-- .+_._-.,-j--- ,-i-----r---r--r t' r, j~-
1.: i, [ , L ...~ .. 1 .: : ::,': ,'i : I .j I I I '" :
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Bij gebruik van een kleine smoorspoel treedt er leemtebedrij£ op,

waardoor beneden ca. 450 tpm de krommen a en b verschillend zijn.. .
Vergelijken we de toerentalle~, waarbij de vermogenslevering be-

gint, dan valt op, dat de verhouding van deze toerentallen niet

voldoet aan (111.27). Voor L =7mH wordt al vermogen geleverd bij
g

ca. tWol Er treedt dus reeds vroeger leemtebedrij£ op.

Een verklaring hiervoor vinden we uit het verloop van u •• gw
Foto's III.3a&b laten zien, dat er op de gemiddelde waarde van

u (=U) een £linke rimpel gesuperponeerd is.gw g
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Voor een nadere uitleg over het ontstaan van deze rimpel verwijzen

we kortheidshalve naar lit.V.2. We volstaan hier met de opmer

king, dat de grootte en vorm van deze rimpel afh~~kelijk is van

de waarde van de ontsteekhoek a .wr
Zodra nu de hoeksnelheid van de generator ZQ groot is, dat de

topwaarde van de gekoppelde generatorspanning ul groter is dan

de minimale waarde van u ,kan de generator bij kleine L algo.,; g
stroom in de verbinding gaan leveren, zij het met leemten.

ul hoeft dus niet eerst groter te worden dan ~ugl zoals geldt

voor (III.21).

Het verloop van u bij leemtebedrijf is geschetst in fig.V.2.
g'tl

t
u

gw .., '1 .., .., II "
II II IJ I, II /1

U ' ~ -f== -j=: -j::. -/=-F-j::: -
g I V j I II /

u
g

leemtevrij-t
bedrijf

leemte:"

wt_

Fig•.V.2

De vlakke gedeelten van u geven aan, wap~eer de leemten in
g'il

de stroom optreden. We zien tevens, dat de gemiddelde spanning

U ' b ij gelijkblijvende ontsteekhoek a in leemtebedrijf afneemt.g wr

In hoofdstuk III is reeds opgemerkt, dat de "staart" aan de ver

mogenstoerenkromme t.g.v. leemtebedrijf een betere aanpassing

van de generator aan de windturbine zal geven.

Immers, door deze vorm komt deze kromme dichter bij de optimale

belastingskromme volgens (IV.7) te liggen.

Om te zien of-de verbetering ook bij andere waarden van U (met
g

name bij U =300V) optreedt, zijn de mechanische en elektrische
g

vermogenskarakteristieken van beide generatoren bij diverse

U -waarden (of beter~ diverse a -waarden) gemeten.g wr -
De resultaten van de metingen zijn geschetst in grafieken V.

7 tim 10.
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Door de krommen van het mechanische vermogen P te projekteren
m

op de windturbinekarakteristieken van grafiek IV.3 kunnen we gra-

fisch de werkpunten van een turbine-generator-kombinatie bepalen

bij diverse windsnelheden V. Het toerental in zorn werkpunt geeft

dan vervolgens m.b.v. grafieken V.7&8 de grootte van het elektrisch

vermogen P •e

Een dergelijke grafische bepaling bij U =300V leert, dat er door
g

het leemtebedrijf inderdaad een betere mechanische vermogensaan-

passing verkregen wordt.

Bezien we echter de vermogenswinst aan elektrische zijde- (aan de

ingang van de wisselrichter) dan blijkt deze winst miniem te zijn,

hetgeen zijn oorzaak vindt in het lage rendement van de genera

tor in leemtebedrijf.

Het gebruik van kleine L -waarden heeft nog een ander, onge-
g

wenst effekt tot gevolg.

Beschouwen we grafieken V.7 tim 10 nogmaals, dan zien we, dat in

bijna aIle gevallen een afwijkende meetwaarde bij n=750 tpm op

treedt.

Eerhaalde metingen bij dit toerental toonden aan, dat het hier

geen meetfout betrof, maar een onbepaaldheid van het vermogen.

Bij het gebruik van een smoorspoel van 7mH blijkt er voor aIle

waarden van U een "houdgebied" bij 750 tpm te bestaan, waarbinnen
g

het vermogen kan varieren, zonder dat het toerental verandertl

Worden de grenzen van dit gebied een weinig overschreden, dan

ontstaat een slingerend gedrag van de generator, die beurtelings

"uit de pas" valt en weer "in de pas" geraakt.

Naderen we langzaam vanaf een hoger of lager toerengebied tot

750 tpm, dan zal reeds op enige afstand ervan de generator "in

de pas" getrokken worden.

Stabiele werki~g op een toerental dicht bij 750 tpm blijkt niet

mogelijk te zijn. .-

Aangezien het hier een a-polige generator betreft, die bij 750

tpm juist 50Hz levert, wordt deze "synchronisatie" blijkbaar ver

oorzaakt door het via de gelijkstroomtussentrap aangesloten open

bare 380V-net.
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Een mogelijke verklaring van dit verschijnsel voIgt uit het ge

drag van de wisselrichter. Zoals reeds eerder opgemerkt is u gw

van cr •wr
brugmutator geldt voor leemtevrij

geen konstante gelijkspanni~g.

Op de gemiddelde waarde U , welke
g

hoek a van de wisselrichter, iswr
waarvan de grootte ook afhangt

In het geval van een 6-pulsige

bedrijf:

afhankelijk is van de ontsteek

een periodieke rimpel aanwezig,

U =g
...u cos a
n wr

V.1)

als we het kommutatiespanningsverlies

amplitude van de fasespanning van het

lijk aan ~ V2v = 310 V.

verwaarlozen. u geeft de
n

360V-net aan en is dus ge-

We kunnen de gelijkstroomverbinding voorstellen door twee span

ningsbronnen u en u ,verbonden door een smoorspoel.L , zoals
~ ~ g

geschetst in fig. V.3.

L ig g

Fig.V.3

Als de genera~or

spanningsbronnen

u heeft een gemiddelde waarde U , waarop een rimpelspanninggg g
gesuperponeerd is.

We veronderstellen, dat er in de weerstandsloze smoorspoel een

gemiddelde gelijkstroom I loopt.
g

De rimpel op u is veel kleiner dan die op u ,daar a =0gg ~ gr
en ~ ~160o is (vergelijk fig~III.3a en fig.V.2).wr

op 750 tpm draait, zullen de rimpels op beide
1

dezelfde pe-riodetijd hebben, n.lo 7X20ms, maar
o

het onderlinge faseverschil zal in het algemeen .c 0 zijn.

Door de ongelijkheid in grootte en fase van de rimpelspanningen

zal er een rimpelstroom i door L lopen, welke t.g.v. de toe-
r g

nemende impedantie van L voor hogere frekwenties voornamelijk
g

zal bestaan uit een grondharmonische komponent i ,die dezelfde
r

frekwentie heeft als de grondharmonische van de r~mpelspanning,

d.i. 300Hz.
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en de rimpelstroom i ,r ovan het absolute fase-

Het faseverschil tussen de rim~el op u- gg
dat ve aangeven door ~ ,is afhankelijk

r
verschil tussen de genegatorspa~~ingu volgens (III.2) en des
netspar.:.ning uN'

De draairichting van de generator is vanwege de symmetrie in de

gelijkrichter en wisselrichter niet V3.n belang.

De stroom i kunnen we nu bij goede benadering schrijven als
g

i = I + i sing g r o
(6w N t + ~ )

r r
o

Verlocpt de kommutatie in de gelijkrichter oneindig snel, dan

geldt volgens (III.4b) in dit geval:

i =-i - f-<' wNt<-
n

voer 6"s g

i 0 .2!!: 1r n
= voor -n<~t < - 6' 7<WNt < 6's o r

en 2!::6 <WNt<n

i = i voor i<~t<¥ V.3)s g

met een periode van 21C •

Een dergelijk verloop is ook zichtbaar op foto III.1b.

Vanwege de periodiciteit kan i m.b.v. een Fourier-reeksontwik
s

keling gesplitst worden in harmonisch komponenten:

co
is = V~o (av cosv WNt+bv sin V wNt)

met de ko~ffici~nten a
V

en b
v

' gelijk aan
n

a V = ~ fis(~t) cos V wNt d~rt
- -n
- 1C

bV = *fis (WNt) sin 1t oWN t dU:rt
-n

V.5a)

V.5b)

De komponent I in (V.2) is volgens (V.3) een oneven funktie in
g

i •
s

In de uitdrukking voor a
v

' welke we na integratie vinden, komt

I daarom niet voor.
g
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De komponent i levert m.b.v. (V.5a) en (V.3):r o
Tr

- '6
a ~ 1 Jl-t sinV Tr r

2zf. 0

- 6
~

1 .I14'r+ n ~ sin
If 0

b

V. 6)

Uitwerking van (V.6) levert:

24t cos <(J
r o r o . V1T

av ~ If(36-v 2) s~n 2:
. V1T

s~n -
3

VoorV= even en v~ 3k (k=1 ,2, •••• ) is a V =0.

sinvwNtJd wNt

V.S)

1
b =V If

In de koefficient b leveren zowel I als i een aandeel:
V g r o

~

+~Jh

Uitwerking van (V.S) levert:

V1T JQ!.
2 sin 3

VoorV= even enV= 3k (k=1,2, •••• ) is ook bv =0, zodat in is

geen even harmonischen en geen 3e harmonischen of veelvouden
-

daarvan voor kUnnen komen.

MetV=1 geeft (V.4) m.b.v. (V.7) en (V.9) voor de grondharmo

nische van de statorstroom:

met <{J1 = arctan (-6 cotan <(J )r o

i
soO

I

=

2i ~ (;3r V)
o
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We zien hieruit, dat de grondharmonische komponent van de stator

stroom, welke een maat is voor het afgegeven vermogen, versterkt

of verzwakt wordt, afhankelijk van de fase en de grootte van de

rimpelstroom i , welke bepaald wordt door de grootte van L en
r g

van IX •wr
Daar het vermogen P

e
afhankelijk zijn van

bij vaste U evenredig is met i ,zal P
g s1 e

de fasehoek tussen generator- en netspan-

Fig.

ning en ook van L en IXg wr

Uit de metingen met L =7mH blijkt, dat door dit effekt een re-
g

latieve variatie van 5 a 8% in Pe kan optreden bij n=750 tpm.

Proeven met een grotere synchrone machine met gewikkelde rotor,

via een gelijkstroomtussentrapmet het 380V-net verbonden, heb

ben uitgewezen, dat dit effekt niet beperkt is tot PM-genera

toren.

Als gevolg van dit synchronisatie-effekt treedt er een diskonti

nuiteit op in de vermogenskromme(n; van de generator rond 750

tpm, welke vergroot is weergegeven in fig. V.4.

P

t f- - ~ - - - - - - i -;,./'
tiP ,-

~----7/ i
I
IL..I\ n_

v 750 tpm
De in hoofdstuk IV berekende afmetingen van de turbine z~Jn ge-

baseerd op een nominaal bedrijfspunt van n =750 tpm bij V =10 m/s.n n
Bij windsnelheden, die juist boven en beneden V liggen, zal de

n
generator vanwege het genoemde effekt niet op het optimale toe-

rental ~~en~raaien, waardoor een maximale vermogensonttrek

king uit de wind niet mogelij~ is. Gezien het vlakke verloop van

de top van de windturbinekarakteristieken zal de hierdoor ver-

oorzaakte vermogensdaling beperkt zijn.

Er treedt echter een instabiliteit in het systee~ Ope
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of L te vergroten
gdienen weWillen ~e deze effekten tegengaan,

of de rimpel in u te verkleinen.
gw

Dit laatste kan geschieden door ~ dichter bij 1800 te kiezen.wr
I.v.m. de mogelijkheid tot kippen van de wisselrichter wordt

o
~ meestal begrensd tot 150 •wr
De spanning, die daarbij optreedt in de gelijkstroomverbinding,

is volgens (V.1) gelijk aan U =445V. De verhoging van U leidtg g
echter tot een slechtere aanpassing van generator en turbine,

zoals zal blijken in het volgende hoofdstuk.

Toepassing van een 3-fasentransformator aan de generator- of

netzijde biedt een oplossing, maar is in het algemeen duurder

dan toepassing van een grotere smoorspoel.

Zou men de generator opnieuw moeten ontwerpen, dan kan het beste

uitgegaan worden van een hogere nominale generatorspanning.

Een andere' mogelijkheid tot besparing in het geval van een MWT

geeft een gemeenschappelijke smoorspoel L . in de geliJkstroom
g

verbinding, voorafgegaan door smoorspoelen L direkt achter degg
gelijkrichters, zoals aangegeven in fig.V.5.

L
gg

380V
50Hz

L
gg Fig.V.5

L zorgt voor de noodzakelijke ontkoppeling tussen de genera
g

toren en het net, terwijl de spoel L een elektrische beinvloe-" . gg
ding tussen de generatoren ond~rling voorkomt.

Aangezien de rimpelspanning achter de gelijkrichters vanwege

~ 0
0

klein is, kan volstaan worden met kleine L -waarden.
~ gg

Voor de onderzochte PM-generatoren blijkt een kombinatie van

Lgg = 7mH en Lg=80mH goed te voldoen.
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Laten we de generatoren parallel draaien en varieren we het

asvermogen P van een generator, dan blijf.t het toerental vanm
de tweede generator ongewijzigd, te~Hijl ook het afgegeven ver-

mogen ervan nauwelijks beinvloed wordt. De gemeten veranderingen

zijn kleiner dan 1%.

Slechts indien beide generatoren zo langzaam draaien, dat er

bij de gekozen waarde van U leemtebedrijf optreedt, is er
g

sprake van enige beinvloeding.

Onder de meeste bedrijfsomstandigheden zal dan ook slechts de

grootte van U invloed hebben op de mate van overdracht van
g

wi~energie naar elektrische energie.
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VI. Optimalisering

Aan de hand van de in voorgaande hoofdstukken bepaalde generator

en windturbine-karakteristieker- zullen we nu trachten een optimale

aanpassing van de generator(en) aan de windturbine(s) te vinden.

We bezien eerst welke mogelijkheden een regeling van de or-tsteek

hoek van de wisselrichter biedt.

Daarna gaan we na, welke verbeteringen nog mogelijk zijn door ver

andering van de ontsteekhoek van de gelijkrichter(s).

Tot slot trachten we systeemgrootheden te vinden, die informatie

bevatten over het al dan niet optimaal funktioneren van het gehele

systeem, en die daarmee geschikt zijn als meetsignalen in een re

geling of besturing.

In hoofdstuk IV is op grafische wijze het verloop van P en Palse e
funktie van de windsnelheid V bij U =300V bepaald en vergeleken

g
met de optimale turbinebelasting (zie grafiek IV.4).

Bij U =300V is de mechanische aanpassing nagenoeg optimaal tusg
sen 7 m/s en 10 m/s.

Ook voor andere waarden van Ug kunnen we op deze manier het ver

mogen als funktie van V bepalen. Het resultaat daarvan is voor

U -waarden tussen 250V ~ en 450V geschetst in grafiek VI.1.
g

Vergelijken we de verkregen krommen met het verloop van P
m t

(gestippelde kromme), dan zien we, dat voor v< 7 m/s de aaK2

passing nog verbeterd kan worden door U te verlagen.
g

Blijkens grafiek VI.2, waarin het elektrisch vermogen als funktie

van V met Ug al~ parameter ~s uitgezet, geeft dit ook aan elek

trische zijde een hogere opbrengst._

VerIaging van U is volgens formule (V.1) te verkrijgen door ver
g

kleininuo van de ontsteekhoek a van de wisselrichter.
'tlr

--------------------------------
K De waarden van P en P voor V=10 en V=11 m/s bij U =250V zijnmeg

gevonden door extrapolatie. Ze behoren niet tot het normale werk-

gebied van de generator (I > 4A)
s
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De wijze, waarop a (of U ) ver~nderd moet worden om steeds een
"ilr g

optimale aanpassing te krijgen, wordt behandeld in paragraaf VI.3.

We dienen ons echter te realiseren, dat verkleining van a ookwr
e~~ele andere effekten heeft.

- de arbeidsfaktor van de wisselrichter is (bij verilaarlozing van

de kommutatie) gelijk aan:

cos tn = cos a""'wr wr VI.1)

zodat een afname van a ( < 1800
) tot verslechtering van cos<pwr .

leidt.

Het grondharmonisch blindvermogen Q1' dat de wisselrichter uit

het net opneemt, bedraagt

Q 1 = -P tan <p = -P tan ae wr e wr VI.2)

slechts zin heeft als P klein is, zal
e

nagenoeg konstant blijven of'mogelijk

Daar verlaging van a wr
het totale blindvermogen

zelfs afnemen.

_. zoals we in hoofdstuk V gezien hebben, leidt verlaging van a wr
tot een toename van de rimnel in u ,waardoor L een grotere

- gw g
periodieke fluxverandering moet opnemen. Dit betekent een hogere

dissipatie in L en daarmee een verslechtering van het rendement
g

van de omzetting.

Het is daarom zaak de gelijkspanning U steeds zo hoog mogelijk
g

te kiezen.

Vervangen we de dioden in de gelijkrichter(s) door thyristoren,

dan kan ook a > 0 gekozen worden. We gaan na, welke invloed ditgr
heeft op de vermogenskarakteristieken van de generator plus gelijk-

richter. We laten eerst de kOmIDutatieverschijnselen buiten beschou-

wing.

VI.3)

konstant houden (bepaald door a ),wr
de machinespanning u volgens

de gelijkspanning U
g

bij vergroting van a
1t U gr

U. = ~ cos a
gr

Willen we

dan dient

verhoogd te worden.
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T.g.v. de vergrote ontsteekhoek treedt er bovendien een fasever

schuiving~. op tussen u en de grondharmonische i van de sta-
~ s s1

torstroom, die gelijk is aan de ontsteekhoek:

~. = a
~ gr VI.4)

De door de gelijkrichter gevormde belasting wordt nu gedeeltelijk

induktief, waardoor de inwendige spanningsval in de generator toe

neemt en de klemspanning uf (bij konstante stroom is) daalt.

Aangezien de bekrachtiging in de generator vast ligt, kan-de nood

zakelijke toename van u bij vergroting van agr alleen maar ver

kregen worden door verhoging van het generatortoerental, en wel

des te meer naarmate i (en dus ook I ) groter is.
s1 g

Vanwege de eindig snelle kommutatie treden er in de gelijkrichter

de kommutatie-effekten op, zoals beschreven in hoofdstuk III,

waardoor de vermogenstoerenkrommen bij toenemende a nog verdergr
naar rechts schuiven (vergelijk fig.VI.4).

Door variatie van a kan men dus het gedeelte van de generator-gr
karakteristiek, dat t.o.v. de optimale karakteristiek teveel naar

links ligt, zodanig verschuiven, dat het werkpunt precies optimaal

ligt.

Een verschuiving naar links, zoals gewenst kan zijn bij zeer lage

of zeer hoge toerentallen, is echter slechts mogelijk door rege

ling van a •wr

Zijn meerdere generatoren via (gestuurde) gelijkrichters op een

gelijkstroomverbinding aangesloten, zoals b.v. in het geval van

een MWT, dan is de spanning IT voor alle gelijkrichters dezelfde.
g

Vanwege lokale windsnelheidsafwijkingen in het (multi-)rotorvlak

kan het aangebo~en vermogen' per turbine' verschillend zijn.
- . -

Door regeling van de gelijkric~~ers kan dan getracht worden om

het uitgangsvermogen van iedere generator maximaal te maken.

Ook kleine onderlinge verschillen tussen de toegepaste generatoren

kunnen op deze wijze vereffend worden.
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Vergroting van a leidt tot een toename van de rimpel in u •gr gg
Willen we een onderlinge beinvloeding van de generatoren voor-

komen, dan moeten de smoorspoelen L groter zijn dan bij toegg
passing van dioden.

Het benodigde regelsysteem zal, mede door het gebruik van thyris

toren en aanverwante stuurelektronika, tamelijk komplex zijn,

hetgeen de kans op storingen vergroot.

De eenvoud en robuustheid van de MWT, welke men door de toepas

sing van PM-generatoren kan bereiken, wordt daardoor weer ge

deeltelijk teniet gedaan.

Het is bovendien de vraag, of de verbeterde opbrengst van een

MWT-systeem, die door toepassing van een a -regeling haalbaargr
is, opweegt tegen de extra kosten.

We zijn er tot dusver van uitgegaan, dat het mogelijk is om aan

de hand van de systeemgrootheden na te gaan, of een o~t~ale aan

passing aanwezig is.

Zoals uit de volgende paragraaf zal blijken, is dit in het alge

meen geen eenvoudige opgave.

Beperken we ons tot een systeem met diodegelijkrichters, dan is

de enige onafhankelijke variabele de ontsteekhoek a ,aangezienwr
we geen invloed kunnen uitoefenen op het windaanbod. Om het sys-

teem te optimaliseren moeten we a zodanig veranderen, dat vol-wr
daan wordt aan het optimaliteitskriterium, dat in het geval van

een windturbine luidt: ~Maximaliseer het afgegeven vermogen".

We dienen hierbij onderscheid te maken tussen regeling en sturing

van a •wr

In het geval van een regeling.~s er een terugkoppeling aanwezig,

waarmee gekontroleerd wordt of de aangebrachte verandering van

a tot het gewenste resultaat,n.l. een toename van het vermogen,wr
heeft geleid.

Aan de hand daarvan wordt beslist of een verdere verandering

van a noodzakelijk is en zo ja, in welke richting.wr
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Bij sturing wordt a op een vooraf bepaalde wijze veranderdwr
als funktie van een te meten systeemgrootheid. Sturing vereist

dua a priori-kennis van het gewenste verloop van die grootheid.
voor optimale belasting. Voor de hier onderzochte kombinatie van

een windturbine en een PM-generator vinden we dit verloop door

vergelijking van de berekende windturbinekarakteristieken (gra

fiek IV.3)_en de gemeten generatorkarakteristieken (grafiek III.2).

Bij iedere windsnelheid V bepalen we daarvoor het toerental ng ,

dat bij een bepaalde waarde van Ug optreedt. Op deze wijze ver

krijgen we n (V)-krommen met U als parameter, zoals getekend
g g

in grafiek VI. 3.
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o
Vergelijking van deze krommen met het verloop van n als

gont
funktie van V(streeplijn in grafiek VI.3) geeft dan de optimale

waarde van U bij iedere windsnelheid.
g
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a geschetst, datwr
lijnen.

Daar het tamelijk moeilijk is de windsnelheid, die de turbine

"ziet", te meten, kan het beste het generatortoerental (of even

tueel de statorfre~wentie) als regelgrootheid gebruikt worden.

In grafiek VI.4 is het gewenste verband tussen n en IT resp.
g g

goed benaderd kan worden een aantal rechte

Een dergelijk verloop is met elektronische middelen eenvoudig

te realiseren.

o 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

100

90

Andere systeemgrootheden, zoals stromen, spanningen en ver

mogens v66r of na de gelijkrichters geven grotere meetonnauw

keurigheden vanwege de aanwezigheid van harmonische komponenten

(i , i ) of vereisen een uitgebreide instrumentatie (b.v. metings g
van P of P ).m e
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niet

P geleverd wordtm1
daarmee U ) met een

g

Een regeling, die zonder gebruikmaking van vooraf bepaalde gene

rator- en/of turbinekarak~8ristieken, steeds iedere generator

optimaal laat werken, is zeer moeilijk te realiser~n. Walenberg

heeft in lit.VI.1 de werking en het ontwerp van een dergelijke

optimaliserende regeling v~or een windturbine beschreven.

Aan de hand van fig.VI.1, waarin een gedeelte van het verloop

van Pals funktie van n5'eschetst is voor een willekeurigem g
windturbine , zullen we de ,.rerking van zo In regeling verklaren.

t
p

m

n
gopt

Fig. VI. 1

In fig. VI.1 z~Jn ook de P (n )-krommen aangegeven, welke algem g
meen gelden vooreen met een gelijkrichter belaste synchrone

generator bij diverse U -waarden.
g

Stel, dat op een bepaald moment een vermogen

aan de generator. Wordt nu a gewijzigd (enwr
bedrag~a ,dan verandert ook het vermogen P •wr m
Blijkt P < P te worden, dan is de verandering van am m1 wr
juist en moet het teken van6a omgekeerd worden.

lllr

Als echter P > P is, dan moet de volgende stap met hetzelfdem m1
teken van ~a uitgevoerd worden. Dit proces gaat door, totdatwr .
Pm~ Pm is, ·warna een cycl.u.s rond hat optimale PUo.'1t doorlopen

wordt. opt

Een verfijning van deze regeling is een veranderlijke stapgrootte

voor a wr ' afhankelijk van de grootte van de vermogenswinst.

Bij toepassing van zo'n regaling in een windturbine moeten twee

problemen overwonnen worden. Allereerst is de windsnelheid V

niet konstant, maar varieert stochastisch.
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De maximale waarde van P , die steeds vastgelegd wordt in eenm
geheugen, moet daarom regelmatig "ververst" worden. Dit kan ge-

daan worden d.m.v. een resetschakeling.

Op de tweede plaats dient het gemeten vermogen gekorrigeerd te

worden voor de energieverandering, die optreedt t.g.v. versnel

ling resp. vertraging van het met massatraagheid behepte wind

turbinesysteem.

Riertoe is een differentierende bewerking van het toerenteller

signaal nodig, terwijl ook de massstraagheid van de turbine 9lus

generator bekend moet zijn.

Ret is duidelijk, dat het realiseren van een dergelijk optimali

serende regeling geen eenvoudige opgave is.

Wil men een systeem van meerdere generatoren op een gelijkstroom

verbinding optimaliseren d.m.v. stuurbare gelijkrichters, dan

kan voor het instellen van de optimale agr's zowel sturing als

regeling toegepast worden.

Voor sturing moet weer het verband tussen a en een (generator-)
gr

grootheid bekend zijn, echter nu ook als funktie van U • Ret
g

optimale verband zal dan in het algemeen niet meer als een een-

dimensionale oplossing voor te stellen zijn, zodat voor het gene

reren van het stuursignaal een funktiegenerator met twee onaf

hankelijke variabelen nodig is.

Aangezien er in het totale regelsysteem meerdere regelingen ge

lijktijdig werken, moet aan de regelakties een verschillende

prioriteit toegekend worden.

Dit maakt het regelsysteem zeer komplex, waarbij de hulp van een

mikrokomputer onontbeerlijk is, vooral als men een dergelijk sys

teem universeel wil maken.

Mogelijk zou het vermogensverAies t.g.v. ongelijkheden in wind

aanbod en generatorkarakteris~iekenbij toepassing van dioden

klein gehouden kunnen worden door de grootheden, welke de ont

steekhoek van de wisselrichter bepalen, vooraf te "wegen" m.b.v.

het door iedere generator geleverde vermogen.

Dit zal echter nader onderzocht moeten worden.
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VII. Konklusies en aanbevelingen

1. Konklusies

De onderzochte PM-generator geeft bij aansluiting via een ge

lijkrichter/wisselrichtertussentrap aan het openbare net reeds

zonder enige vorm van sturing of regeling sen goede aanpassing

aan de gewenste belastingskarakteristiek van een windturbine.

Een optimale aanpassing over een groot windsnelheidsgebied kan

verkregen worden door regeling van de spanning in de gelijkstroom

verbinding (d.m.v. sturing van de ontsteekhoek van de wi~sel

richter) en/Of toepassing van e~n stuurbare gelijkrichter.

Het rendement van de omzetting van mechanische in elektrische

energie is, mede door het ontbreken van het bekrachtigingsver-

mogen, hoog (80% of meer). -

De synchrone PM-generator met gelijkrichter heeft t.o~v. een

gelijkstroomgenerator het voordeel, dat de maximale statorstroom

onder aIle omstandigheden beperkt is (bij de onderzochte genera

tor tot ca. 1,5 x de nominale stroom).

Voor gebruik van PM-generatoren in een multi-windturbine dient

men hoge eisen te stellen aan de gelijkheid van de generatoren,

daar onderlinge verschillen slechts met (dure) vermogenselektro

nische regelingen geelimineerd kunnen worden.

Om synchronisatie-verschijnselen van de generator(en) met het

50-Hz net te voorkomen moet in de gelijkstroomverbinding een

tamelijk grote smoorspoel aangebracht worden.

Voor de elektrische ontkoppeling van de generatoren onderling

volstaan kleine smoorspoelen, direkt achter de (diode)gelijk

richters.

Het blijkt niet eenvoudig te·~;i.jn-om het gedrag van een PM-gene

rator te berekenen uit aIleen de machinegeometrie en ie magneet

karakteristieken.

Dit vindt zijn oorzaak in het optreden van verzadiging in het

statorijzer (met name de statortanden) en in het midden van de

rotor.
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Slechts m.b.v. uitgebreide veldberekeningen kan bij de onder

zochte generator een goede overeenkomst van berekende en geme

ten karakteristieken verkregen worden.

Om van een bestaande PM-generator de vermogenstoerenkarakteris

tiek te bepalen, kan volstaan worden met meting van de machine

parameters m.b.v. de beschreven methoden en substitutie hiervan

in de afgeleide vergeltjkingen.

Ter verbetering van de generatoreigenschappen voor toepassing

in een windturbine zouden de volgende wijzigingen aangebracht

kun."'len worden.

- gebruik van statorblik met kleinere magnetisatie- en wervel

stroomverliezen (betere kwaliteit, dunnere lamellen), waardoor

het aanloopkoppel en de ijzerverliezen verkleind worden.

- scheefstelling van de rotorgleuven vergroten (eventueel een

scheefgestapelde stator) ter voorkoming van voorkeurposities

- rotormagneten door laten lopen tot in (niet-magnetische) as

ter verkleining van de rotorlekflux, waardoor meer luchtspleet

flux beschikbaar komt

- aanbrengen van goed-geleidende laag (b.v. koper) o~ de PM-rotor,

die de verliezen t.g.v. hogere harmonische velden verkleind en

de kommutatie versneld (resultaat: hoger rendement en een gro

ter specifiek vermogen)

- een hogere gelijkspanning kiezen ter beperking van het door

de wisselrichter aan het net gevraagde blindvermogen (te be

reiken door de nominale generatorspanning hoger te kiezen).

Ret verdient aanbeveling om aan de hand van het verloop van de

spanningen aan beide zijden van de gelijkstrQomverbinding een

meer exakte beschrijving van -het gemeten synchronisatie-ver

schijnsel te maken, teneinde de invloed van de grootte van de

smoorspoel en de ontsteekhoek(en) na te gaan.
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-
Uit vergelijkende metingen aan twee PM-generatoren is gebleken,

dat generatoren die op dezelfde wijze gebouwd zijn toch onder

ling kunnen verschillen. Zoals in hoofdstuk V is aangegeven, is

dit hoogstwaarschijnlijk een gevolg van een afwijkende lucht

spleetflux.

Om de reproduceerbaarheid van PM-generatoren te vergroten is

het nuttig te onderzoeken, welke faktoren hierbij een rol spelen

(lekweg(en), luchtspleetlengte, toleranties in magneeteigenschap

pen) en op welke wijze de spreiding in generatoreigenschappen

verminderd kan worden. _

]aarbij zou tevens nagegaan moeten worden, of andere rotor- en/of

statorkonstrukties tot verbeteringen kunnen leiden (b.v. kleiner

magneetvolume, betere voorspelbaarheid v~~ karakteristieken).

In verband hiermee dient ook een methode ontwikkeld te worden

om magnetische kruiseffekten in PM-generatoren te meten.

Tenslotte dient de aanwezige modelopstelling uitgebreid te worden

met een regeling voor (multi-)windturbinesimulatie, waarmee het

gedrag van het systeem ook onder dynamische omstandigheden be

studeerd kan worden.
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