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In dit afstudeerwerk is studie gemaakt van een mogelijk sys

teem waarmee mechanische energie, aangeboden door een wind

turbine, omgezet kan worden in elektrische energie. Het type

rende voor het beschouwde systeem is dat gebruik gemaakt wordt

van twaalfpulsig bedrijf van een synchrone machine met gelijk

richters. Het systeem bestaat uit een semi-twaalffasige syn

chrone machine, twee zespulsige gelijkrichterbruggen en een

smoorspoel die de schakeling met een gelijkspanningsnet ver

bindt. Een vereenvoudigd model voor deze machine is afgeleid.

Met deze machine zijn er twee schakelingen mogelijk waarmee

twaalfpulsig bedrijf gevoerd kan worden, namelijk serie- en

parallelbedrijf van de twee zespulsige gelijkrichterbruggen.

Het blijkt voordelen te hebben als men onder bedrijf van de

ene bedrijfstoestand in de andere bedrijfstoestand kan over

schakelen. Een schakeling waarmee dit mogelijk is, is ontwor

pen en getest. Het blijkt dat het beschouwde systeem niet

altijd stabiel is; voor de instabiliteit wordt een verklaring

gegeven.

De vermogenstoerenkrommen van de synchrone machine met gelijk

richterbruggen zijn gemeten. Met behulp van de grafiek waarin

de vermogenstoerenkrommen van de windturbine en de vermogens

toerenkrommen van de synchrone machine met gelijkrichterbrug

gen zijn opgenomen, is bekeken hoe een optimale omzetting van

windenergie in elektrische energie mogelijk is. Tenslotte is

geconcludeerd dat het in dit afstudeerwerk beschouwde systeem

over het hele windsnelheidsgebied een beter rendement heeft

dan het overeenkomstige zespulsige systeem. Hiervoor moet dan

weI een duurdere schakeling gebruikt worden.
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This master's thesis concerns a possible system for the

conversion of wind energy into electric energy. The use of

twelve pulse operation of a synchronous machine with rectifier

is typical for the system. The system consists thus of a semi

twelve phase synchronous machine, two six pulse bridge rectifiers

and a choke which connects the rectifiers with a direct current

grid. A simplified model for the machine has been derived.

With this machine there are two possible ways to realize twelve

pulse operation namely series and parallel connection of the

two six pulse bridge rectifiers. It turns out to be advantageous

if there can be switched over from series connection into

parallel connection and reverse, under load.

A possible circuit which has this property is designed and

tested. It appears that the system considered can become

instable; an explination for this phenomenon has been given.

The power speed curves of the synchronous machie with rectifiers

have been measured. With the help of the power speed curves of

the windturbine and the power speed curves of the synchronous

machine with rectifiers, the achievement of optimal conversion

of wind energy into electric energy is traced. Finally it is

concluded that the system considered has a better efficiency,

for every wind speed than the corresponding six pulse system.

The twelve pulse system however is more expensive than the

six pulse system.
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In de vakgroep Elektromechanica en Vermogenselektronica(EMV)

van de Technische Hogeschool Eindhoven wordt veel onderzoek

verricht naar mogelijke elektromechanische conversiesystemen

die windenergie omzetten in elektrische energie.Dit onderzoek

geschiedt in een samenwerkingsverband van de vakgroep EMV en

de stichting Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN).Gedu

rende de laatste jaren is de interesse van de provinciale

energiebedrijven en van de rijksoverheid voor een bijdrage

van windenergie in de nationale energievoorziening sterk

toegenomen.Een mogelijke configuratie waarmee op grote schaal

windenergie in elektrische energie omgezet kan worden is een

windturbinepark op zee.

Elke windturbine kan dan via een tandwielkast een synchrone

machine aandrijven die via een gelijkrichter,een smoorspoel

en een kabel met een wisselrichter gekoppeld is (zie figuur 0.1) •

De wisselrichters worden dan met het openbare net verbonden.

Een andere mogelijke configuratie is in figuur 0.2 geschetst.

In plaats van een afzonderlijke wisselrichter voor elke

molen wordt een wisselrichter voor aIle molens te zamen ge

bruikt.Alle gelijkrichters staan in dit geval via kabels aan

de gelijkspanningszijde parallel: er wordt op deze wijze een

gelijkspanningsnet gevormd.Bij de bepaling van de rimpels op

de (gelijk-)stromen moet men rekening houden met de capaci

teit van de kabels. Het systeem met een driefasige synchrone

machine en een zespulsige gelijkrichterbrug is in de vakgroep

EMV uitvoerig getest en geeft bevredigende resultaten.Vanuit

deze ervaring zou men voor dit systeem kunnen kiezen.Natuur

lijk wil men toch proberen dit systeem nog te verbeteren.

Uit de H.V.D.C.-techniek is bekend dat het overstappen van

zespulsig bedrijf naar twaalfpulsig bedrijf een aantal voor

delen met zich meebrengt.Zo wordt het aantal hogere harrno

nische stromen die door de mutatoren in de twee te verbinden
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Figuur 0.1

s.m.

L

sm.
Figuur 0.2 net.
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netten worden geinjecteerd,verminderd.Om twaalfpulsig bedrijf

te voeren gebruikt men in de H.V.D.C.-techniek speciale trans

formatoren die twee driefasige spanningsstelsels opwekken die

rr/6 radialen in fase ten opzichte van elkaar verschoven zijn.

Om van de voordelen van twaalfpulsig bedrijf ook in de wind

energieconversiesystemen te profiteren kan men dus twee drie

fasige synchrone machines op een as monteren zodanig dat de

klemspanningen van de overeenkomstige fasen op de machines.

~/6 radialen ten opzichte van elkaar verschoven ~ijn. Het is

echter veel eenvoudiger en goedkoper een machine te nemen waar

op de wikkelingen zodanig gerangschikt zijn dat twee driefasige

spanningsstelsels ontstaan die ~/6 radialen in fase ten op

zichte van elkaar verschoven zijn. In dit afstudeerproject

zijn de mogelijkheden van twaalfpulsig bedrijf met zo'n machi

ne, voor de conversie van windenergie in elektrische energie,

bekeken.
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1 DE SEMI-TWAALFFASIGE SYNCHRONE MACHINE

De in dit afstudeerproject gebruikte machine is een speciale

synchrone machine. Zoln machine is nodig om twaalfpulsig be-

i drij f te kunnen voeren. (In hoofdstuk 2 wordt di t nader toege

licht.) In dit hoofdstuk wordt een model voor de geidealiseerde

machine afgeleid. Vervolgens wordt gekeken hoe dit model ver

andert als er rekening gehouden wordt met verzadiging in de

synchrone machine. Tenslotte wordt een tweetal metingen die aan

de machine uitgevoerd zijn behandeld.

De machine die hier wordt beschreven kan schematisch worden

voorgesteld door figuur 1.1.1. In de schets zijn de be lang

rijkste grootheden aangegeven.

Bij de berekeningen worden de volgende veronderstellingen ge

maakt:

- De machine heeft een cirkelcilindrische statorboring met

een diameter 2 (r+g) en een lengte 1.

- De rotor is cirkelcilindrisch met straal r en lengte 1.

- De luchtspleet is volkomen glad en overal even groot (g).

- De luchtspleet is veel kleiner dan de straal van de rotor

(g«r).

- Er treden in het ijzer geen hysteresisverschijnselen op.

Tenzij expliciet verrneld wordt, wordt verondersteld dat

de relatieve perrneabiliteit van het ijzer oneindig groot

is (geen verzadiging) en dat er geen wervelstromen op

treden in het ijzer.

- De machine heeft 2 polen(p=l).

- De machine heeft zes sinusvorrnig verdeelde statorwik-

kelingen die twee syrnrnetrische driefasenstelsels vorrnen

die !V6 radialen ten opzichte van elkaar verschoven zijn.
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Figuur 1.1.1.
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Nr 71 39 87

73-4

65 A

cos ep =1

50 Hz

7 A

Beide stelsels zijn in ster geschakeld; de sterpunten

zijn niet uitgevoerd.

- De rotor heeft twee sinusvormig verdeelde wikkelingen D

en Q die kortgesloten zijn. Deze identieke wikkelingen

hebben hetzelfde effect als een demperkooi of als deze

er niet is, als de altijd weI aanwezige wervelstromen in

het massieve ijzer van de rotor. Beide effecten kunnen

bij benadering door deze wikkeling voorgesteld worden;

de wervelstromen kunnen dan verder buiten beschouwing

worden gelaten. De assen van deze spoelen, de d- en de

q- as staan loodrecht op elkaar.

- De as van de D-spoel valt samen met de as van de be~

krachtigingsspoel f. Ook deze laatste spoel is sinusvor

mig verdeeld.

Deze geidealiseerde voorstellingswijze van de machine verschilt

sterk van de werkelijke machine, die lichamenlijke polen op de

rotor heeft en die over een beperkt aantal gleuven verdeelde

wikkelingen heeft. De gebruikte machine was oorspronkelijk een

driefasige synchrone machine. Door het veranderen van de bewik-
J

keling heeft men van deze machine een semi-twaalffasige synchrone

machine gemaakt. Het kenplaatje van de (oorspronkelijke) machine

is: Heemaf

3 fase generator

Type: D 6 :

380 V

43 KVA

1500 omw/min

Rotor 60 V

Er wordt van een eenvoudig model gebruik gemaakt omdat het

rekenwerk dan eenvoudig kan blijven; de typische eigen

schappen van deze machine, die hem onderscheiden van een drie

fasige synchrone machine, komen desondanks goed tot uiting.

Als er stromen door de eerder genoemde wikkelingen lopen dan

zullen deze stromen magnetische velden tot gevolg hebben. Het

veld van een bepaalde rotorspoel zal via de luchtsp~eet ook
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met de statorspoelen gekoppeld zijn en vice versa; dit veld

noemt men het hoofdveld (aangeduid met de index h). Er zal

echter ook een veld opgewekt worden dat de luchtspleet niet

oversteekt (tandkop-, gleuf- en spoelkopspreiding). Dit veld

is buiten de luchtspleet gekoppeld met de spoel die dit veld

opwekt en met andere spoelen. Men noemt dit veld het spreidings

veld; het wordt aangeduid met de index o. In deze afleiding

wordter enerzijds vanuit gegaan dat het spreidingsveld van de

statorwikkelingen aIleen gekoppeld is met windingen van stator

spoelen terwijl er anderzijds wordt verondersteld dat het sprei

dingsveld van de rotorwikkBlingen aIleen gekoppeld is met win

dingen van de rotorspoelen. Het speidingsveld van de stator, dat

gekoppeld is met de spoelen van de rotor (niet via de lucht

spleet)en vice versa, wordt tot het hoofdveld gerekend.

Het hoofdveld

21T)
3

41T )
3

A

Zbl = Zssin (cxs -

De zes sinusvormig verdeelde statorspoe len hebben een maximale

koperbelegging~ ~s. De kopperbeleggingen zijn:
A A

Zal= Z sin(~ ) Z = Z sin(~ - ~)s s a2 s s 6

~2= ~ssin(~s- ~~)
A ( 3rT)Z = Z sin ex -c2 s s 2

De magnetisch induktie in de luchtsple~ten gevolge van de

stromen i al , i bl , i cl ' i a2 , i b2 , i c2 is ( zie Lit[~en Lit[2]):

~Een kopperbelegging is de verdeling van de koperdraden over een

bepaald oppervlak. Het teken van de kopperbelegging is afhanke

lijk van de richting waarin een positieve stroom loopt: het

teken is positief als de stroom in fig 1.1.1. naar de lezer toe

is gericht en negatief als deze stroom van de lezer af is ge-

richt. ®= 

0= +
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A

)J.O r Zs
B «(f ) =s s

g
A

)..(0 r Zs

g

Iialcos(~s)+ i bl cos(~s- ~rr)+iC1COS~S- ~IT) 1+

j ia2cos (C( s - 'l) + i b2 COS (IXs - 56TT) +ic2 cos (OC s - 3
2
1T) \

(1.1.1)

De twee sinusvormig verdeelde kortgesloten rotors poe len D en Q
A

hebben een maximale koperbelegging Z •
r

De koperbeleggingen zijn:

A

ZQ= Zr sin(~r+ ¥)
De sinusvormig verdeelde bekrachtigingsspoel f heeft een maxi-

A

male koperbelegging Zf' Zijn koperbelegging is:
A

Zf= Zf sin (IX"r)

De magnetische inductie in de luchtspleet ten gevolge van de

stromen i D ' i Q en if is: ( zie Lit [11 en Lit [2})

B (~ ) = Me r {~ (iDcos~ - iQsin~ ) + ~f if cos (~ ) } (1.1.2)rr g r r r r

De totale magnetische inductie in de luchtspleet ten gevolge

van de stromen i al , i a2 , i bl , i b2 , i cl ' i c2 ' i D, i Q en if is met

~ =~ -'6 te schrijven als:r s

B(~ ) = B (~ ) + B (~ -y) =s s s r s u

B (0( )
s =,uo9 r [ Zs lialcos (O(S) +iblcos (IXS - 2

3
IT) + i clcos ("'s - 4

3
I1) +

ia2cos(~s- ~)+ib2cos(~s- ~n)+ic2cos(~s- 3;) l +
I

~r {iDcOS (exs - a) -iQs in (c<s -0) }+ ~f ifcos (ex's -I)]
(1.1.3)

i De in formule (1.1.3) weergegeven magnetische inductie ten ge

volge van het hoofdveld is gekoppeld met de spoelen op de stator

en de rotor. Om uitdrukkingen te krijgen voor de klemspanningen

van de spoelen moet eerst de gekoppelde flux met elke spoel
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worden berekend. Men noemt deze flux ~h omdat het de hoofdveld

flux is. Voor een willekeurig gelegen sinusvormig verdeelde

wikkeling zoals in figuur 1.1.2 geldt:

5 in (0( - <X ) dO( =s 0 s

z = Z sin (O<s-O<o)

De deelflux door het kleine

oppervlakje dA=t.r.d~s is

B(~s).e.r.d«s • Deze deel

flux is gekoppeld met:

c( + 1\
o

r 5~

r ~ { 1 +cos (c( S - ()(o)} windin_

gen.De totale, met de spoel

gekoppelde flux is:

dA

/

/

{ l+COS (0< _<x)J B (CX ).e.r.dO( •s 0 s s

Figuur 1.1. 2

(1.1.4)

C>' - TTo

Met behulp van (1.1.3) en (1.1.4) is het mogelijk voor elke

spoel, de met die spoel gekoppelde hoofdveldflux te berekenen.

De uitdrukking waarin alle hoofdveldfluxen als functie van de

stromen gegeven zijn, krijgt dan de volgende vorm:

met

[ lf1 h 1 = lLh1r i J
[If'hal 1 tVhbl , o/hcl ,If'ha2 , lfIhb2

(1.1.5)

,lfhc2 J lfhD llf'hQ ~ Y-'hfJ T
(1.1.6a)

(1.1. 6b)

Ifhk is de flux in spoel k ten gevolge van het hoofdveld.
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- -
Lalal Lalbl Lalcl Lala2 Lalb2 Lalc2 LaID LalQ Lalf

La2al La2bl La2cl La2a2 La2b2 La2c2 La2D La2Q La2f

[~l= Lb2al Lb2bl ~2cl Lb2a2 ~2b2 Lb2c2 Lb2D Lb2Q Lb2f

Lfal Lfbl Lfcl Lfa2 Lf.b2 Lfc2 LfD LfQ Lff
'-- (1.1. 6c)

De indices in de matrix L
h

geven aan tussen welke twee wikke~

lingen het desbetreffende element de koppeling aangeeft. Voor

gelijke indices is het element een zelfinductiecoefficient.

Voor verschillende indices is het element een wederzijdse induc

tiecoefficient. De elementen van de ~-matrix vindt men door de

uitdrukkingen voor de gekoppelde fluxen te differentieren naar

de verschillende stromen.

Bijvoorbeeld:

~~!_~2£~~~~~2~~~!~

De Lh-matrix uit formule (1.1.6c) geeft aIleen de zelfinductie

coefficienten en wederzijdse inductiecoefficienten die betrek

king hebben op het hoofdveld. Er zal echter ook een bijdrage

zijn van het spreidingsveld. Er wordt nu verondersteld dat de

spreidingsinductiecoefficienten aan de volgende regels voldoen:
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- De coefficient van wederzijdse inductie tussen twee stator

spoelen ten gevolge van het spreidingsveld is:

- LOkI indien de spoelen onderling een hoek van 30 graden

maken.

- LOk2 indien de spoelen onderling een hoek van 60 graden

maken.

- De coefficient van wederzijdse inductie tussen de rotorspoel D

en de rotorspoel f ten gevolge van het spreidingsveld is Lak3 .

- De zelfinductiecoefficient van een statorspoel ten gevolge van

het spreidingsveld is L •
CJs

- De zelfinductiecoefficient van de rotorspoel f ten gevolge van

het spreidingsveld is Lof •

- De zelfinductiecoeffient van de rotorspoelen D en Q ten

gevolge van het spreidingsveld is Lar •

- De enige wederzijdse inductiecoefficient ten gevolge van het

spreidingsveld die nog niet genoemd is de wederzijdse inductie

coefficient ten gevolge van het spreidingsveld van de stator

dat gekoppeld is met de rotor en vice versa.Dit veld wordt echter

tot het hoofdveld gerekend.

Indien deze spreidingsinductiecoefficienten in de ~-matrix

(formule (1.1.6c)) ingevuld worden, ontstaat de matrix L uit

formule 0.1. 7).

Voor de totale fluxen die met de spoelen gekoppeld zijn geldt

met

dan: [ 4J] = [L] [ i J
[0/1 =[lfI aI' ~bl ,rcl I o/a2 ,fb2 , 'fc2 , fD ,rQ ,f f ]

[i} zie 0.1.6b)

[L] zie 0.1.7)

~k geeft de totale flux die met spoel k gekoppeld is.

0.1.8)
T

Omdat in deze beschrijving voor het generatorbasissysteem geko

zen is, geldt voor elke spoel de spanningsvergelijking:
do/e
dt
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Met vergelijking (1.1.8) geeft dit voor aIle spanningen :

(1.1.9)

met

R is de weerstand van elk
r

der kortgesloten rotorwik-

kelingen.

Rf is de weerstand van de

bekrachtigingsspoel.

o

de statorcircuits wordt verwaarloosd:
-

=R

o

weerstand van
r-

o
o

o
o

o
o

De

Met vergelijking (1.1.9) is elk klemspanning te berekenen als de

stromen en het verloop van 0 bekend zijn.

~~~_e~!~~!!~9~~!!~~!!~

Er wordt nu een situatie beschouwd waarin de rotor met een

konstant toerental roteert. Verder is de bekrachtigingsstroom

if een gelijkstroom.

Voor de statorstromen worden twee symmetrische driefasige

stelsels van sinusvormige stromen genomen zoals die in (l.l.lOa)

gedefinieerd zijn.

i = .. cos (w t-~ 1) i i 2cOS (w t-~ 2- IT )1 = 6"al sl s s a2 s s s

i bl
.. 2TT

i 2cOS (w t-?: 2- 5 rr)= 1 cos (w t-P --) i b2 =sl s sl 3 s s s 6

i cl = ..
(wt-fc -~) i iS2cos(wst-~2- 3;)1 cos =sl s sl 3 c2

if = If

10= w t +tm 0

(I.l.IOa)

(I.1.10b)

Een situatie waarin stromen opgedrukt worden, komt voor als de

machine gekoppeld wordt met twee gelijkrichterbruggen die via

een smoorspoel met een grote coefficient van zelfinductie in een
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gelijkspanningsnet voeden. De statorstromen hebben dan weI niet

exact de vorm uit (1.1.10a) maar zij kunnen samengesteld gedacht

worden uit een aantal stromen zoals in (1.1.10a) maar met ver

schillende waarden van w iIi 2 ¢ 1 en ~ 2 (voor naderes, s, s, s, s
toelichting zie paragraaf 2.3).

In de hierboven genoemde situatie zijn aIle stromen bekend be

halve i D en i Q • Van de spoelen D en Q zijn echter weI de klem

spanningen bekend(beide spoelen zijn kortgesloten).

Uit de vergelijkingen (1.1.8), (1.1.9) en (1.1.10) kan men een

differentiaalvergelijking voor i D afleiden(zie bijlage 1.1.1):

diD {}(Lr+Lor ) + RriD = (Ws-Wm) Lsr %iS1sin (ws -wm)t-do -¢sl +
dt

+(Ws-Wm) Lsr ¥S2sin { (Ws-Wm)t-ao-PS2}

De oplossing voor de stationaire toestand is:

w = (W -w )r s m

(1.1.11)

Uit vergelijkingen (1.1.8) (1.1.9) en (1.1.10) kan men ook voor

i Q een differentiaalvergelijking afleiden:

(Lr+L or )
di

Q +RriQ
(w -w ) L 3

is1cos{ (Ws-Wm)t-oo-ISl} += 2"
dt

s m sr

(w -w ) L 3
is 2cOS { (ws -wm) t- 50- ~s 2Js m sr 2"
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De oplossing voor de stationaire toestand is:

met

{
w (L +LO ) Jr r rr= arctan R

r

102cos (wri:+ f02 )

1 1 L W
s2 2 sr r

w = (W -c.J )r s m

(1.1.12)

Nu ook de stromen i D en i O bekend zijn kan men met de vergelij

kingen (1.1. 8), (1.1.9), (1.1. 10), (1.1. 11) en (1.1.12) een uit

drukking vinden voor de spanning van de statorspoel a 1 :

u = L fW If sin(w t+v )-al s m m 00

1 dib2 di 2
+ ( 2V3Ls+LOkl) ( - a_ )

dt dt

- LsrwslDlcos(Wst-r-lsl) - LsrwslD2cos(wst-Y-PS2) (1.1.13)

Met wat rekenwerk is dit ook te schrijven als: (zie bijlage 1.1.2)

3 dial
u a1 = LsfWmIfsin (Wmt+ oo ) - ( 2 Ls+LOk2+L~s)

dt

di
-(L +L )(~

r (Jr dt

+ (~j3is +LOk1 )

3
2

s is hier

dib2 dia2(---- - --)
dt dt

- (L +L )
r <Jr

dial (

dt j

dib2 ]- --)
dt

(1.1.14 )
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Indien de beide statordraaivelden dezelfde hoeksnelheid hebben

als de rotor (w =w). is de slip nul en dan gaat vergelijkings m
0.1.14) over in:

dt

0.1.15 )

Deze situatie treedt op als de statorspoel met ecn weerstand

belast wordt. De stroom die er dan loopt bevat aIleen de grond

harmonische stroom.

Indien de machine met een diodenbrug belast wordt treden er ook

statorstromen op met een hoekfrequentie gro~er dan Ce rotorhoek

snelheid. Voor de stromen met een hogere hoekfrequentie is s

niet nul!

Veronderstel nu dat de stator van de machine bekrachtigd wordt

met een stroomstelsel zoals (l.l.lOa) metws>;wm • R
rDe slip s is voor dit stroomstelsel zo groot dat de term:3 in

vergelijking (1.1.14) in praktische gevallen verwaarloosd kan

worden ten opzichte vanw (L +L~ ). Voor die stromen vindt mens r vr
met L 2 =L . L :

sr s r

(1.1.16)

s~o

Ls )} dial

L +L", dtr. vr
Ls } dia2

) -
L +L dtr 6r

L s ) Jdib2 :

L +L", dt
r vr

Deze vergelijking is dus aIleen geldig voor stromen waarvoor s

veel groter dan nul is, dit zijn de bovenharmonische stromen

( s ~ 0). Vergelijking (1.1.15)en (1.1.16) kan men in een elek

trisch equivalent schema weergeven. In figuur 1.1.3a is het

vervangingsschema voor grondharmonische stromen geschetst. In

figuur 1.1.3b is hetzelfde vervangingsschema getekend maar nu

-tLOk1 +Lcrr ~J3 (

i

I

+ [Lakl +Lo-r ~.fi (



-.• =
Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der Elektrotechniek
Vakgroep Elektromechanica en Vermogenselektronica

biz. 21
rapport nrEMV 9 3 -15

('

COl
(,leU.

LO l

(,l Q \

t &z
I.A '0 ~

Fig. 1.1.3a
e ". V. '0 I

Ie ..
V.ez

Ie'
IA ct

L

L

L

L

L

__)t1

t1 = t V3 Ls + lO'l(t

...

t1 II=L~ Ie I + L",.. U. V3 (L ~: 0''' ) L·, J ('-S )=LCTk~+La~~ltl~r l. ... +LCTI"

~~e_104'+~__~r-y~'"\..)_-"_'_'_--I

Fig. 1.1.3b

('
La\,

Uu
) /'f" L" LOl

UQI
L" tbl

Ub:l •

)H" L" lb.
Flg. 1.1.4

UbiLit
Lt1-

UCz

)H" L"
'c.

(Ac.t

L"
lO1.

UOl.
t.')H" la,

LAo.
£.'

Lbl.
\A '01. Fig. 1.1.5

).,.,,, )11" ['
~.I

~b,

" In.. LAc.t
e.b, )-1'1/1 )/'t" ['

+ Ie, tAc.,



-.--...=
Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der Elektrotechniek
Vakgroep Elektromechanica en Vermogenselel<tronica

biz 22
rapport nr EMV 83 -15

zijn de zelfinducties en wederzijdse inducties gesplitst in een

deel Lit en Mit en in een deel L_L It en M_M It
• De reden van deze

splitsing zal later duidelijk worden.

In figuur 1.1.4 staat het vervangingsschema voor bovenharmo

nische stromen.

In het geval dat de synchrone machine aan een thyristorbrug

gekoppeld is, treden zowel grondharmonische als bovenharmonische

stromen Ope In dat geval moet men figuur 1.1.4 toepassen voor

de bovenharmonische stromen en figuur 1.1.3b voor de grondhar

monische stromen. Uit figuur 1.1.3b en figuur 1.1.4 blijkt dat

de schakelingen rechts van de streeplijn k in figuur 1.1.3b en

e in figuur 1.1.4 gelijk zijn. De spanningsbronnen in figuur

1.1.4 stellen de poolradspanningen voor. Dit zijn dus sinus

vormige spanningsbronnen van grondharmonische frequentie. Voor

bovenharmonische stromen zijn deze bronnen kortsluitingen.
Indien de spanningsbronnen uit figuur 1.1.4 zodanig gekozen wor

den dat de spanningen gelijk zijn aan de spanningen die op de

klemmen k staan in figuur 1.1.3b, vindt men het vervangings

schema van figuur 1.1.5.Dit vervangingsschema geldt voor grond

harmonische stromen en voor bovenharmonische stromen. De span

ningsbronnen e a2 , e al ' eb2 ' eb1 ' e c2 ' ecl worden bepaald door

de spanningsbronnen e a2 , e a1 ' eb2 ' eb1 , e c2 ' e c1 en de grond

harmonische stromen.

Stel dat de grondharmonische

en i b2 respectievelijk iai '

component van de stromen i a1 , i a2
,I .1 .. d 'dt dla2 en lb2zlJn. an Vln men voor e

e It = e + (M_M It )
al -= al

spanning e It •

al .

d ' 1
lb2

_ (M-M It )

dt

d ' 1
la2

- (L-L")
dt

d ' 1
lal

dt
(1.1.17)

De voorwaarden waaronder het vervangingsschema uit figuur 1.1.5

gebruikt mag worden, wordenhier nag eens opgesomd:

- De stromen in stelsel 1 en 2 zijn te splitsen in een aantal

symmetrische driefasenstelsels van verschillende frequentie

die een verschillende fasehoek en amplitude kunnen hebben

(zie vergelijkingen (1.1.10)).
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- De frequenties van de bovenharmonische stromen zijn zo groot

dat de invloed van de rotorweerstand op de rotorstromen i D en

i Q te verwaarlozen is.

- De machine heeft een constant toerental en een constante

bekrachtigingsstroom If 0

- De weerstand van de statorcircuits is te verwaarlozen.
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In paragraaf 1.1 is een uitdrukking afgeleid voor de spanning

van de statorspoel a l (1.1.15). Deze vergelijking is geldig als

aan de voorwaarden die in paragraaf 1.1 gesteld zijn voldaan

wordt. De uitdrukking (1.1.15) is niet meer geldig als er ver

zadiging in het ijzer van de machine optreedt. In deze para

graaf wordt een uitdrukking afgeleid voor de grootte van de

spanning van de statorspoel a
l

lndlen de machine grondharmonlsche

belastingsstromen voert en er verzadiging in het ijzer optreedt.

Wil men deze toestand van de machine beschrijven dan is het han

dig een grootheid te gebruiken die niet door de verzadiging

wordt beinvloed. In deze afleiding worden de stator- en rotor

stromen als onafhankelijk grootheden gekozen.

Zoals in paragraaf 1.1 .al werd vermeld wordt verondersteld dat

aIle windingen sinusvormig verdeeld zijn. Het is dan toegestaan

gebruik te maken van ruimtevectoren. De ruimtestroomvector van

een sinusvormig verdeelde wikkeling is een vector die in de

richting van de as van de spoel wijst en een grootte heeft die

evenredig is met de stroom in de spoel. Indien drie sinusvormig

verdeelde spoelen, die 1200 ten opzichte van elkaar verschoven

zijn, door een symmetrisch driefasig stroomstelsel gevoed wor

den, verandert de totale ruimtestroomvector steeds van richting;

zijn grootte verandert echter niet. Als de machine 2-polig is,

roteert de totale ruimtestroomvector met een hoeksnelheid die

gelijk is aan de cirkelfrequentie van de stroom in het voedende

stroomstelsel. De totale ruimtestroomvector ligt steeds op de as

van een denkbeeldige sinusvormig verdeelde spoel waarvan de

stroombelegging op elk moment overeenkomt met de totale stroom

belegging.

De richting van de vector komt overeen met de richting van het

magnetische veld dat die spoel opwekt op zijn as. Voor toelich

ting zie Lit[3Jen figuur 1.2.1.
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Re

(1. 2 .lb)

(1.2.1a)
.2TT

van de statorspoel a l gelegd;~ =eJ~

Er worden nu de volgende ruimtestroomvectoren ingevoerd:

. 2(. . + 2. 1
~sl= 3 lal T a lbl ~ lcl

De reele as is hier op de as

~s 2= t (i a 2+ ~ i b 2 + ~
2

i c 2)

De reele as is hier op de as van de statorspoel a
2

gelegd.

Op de rotor liggen drie spoelen. Zoals verderop zal blijken

wordt verondersteld dat de twee demperwikkelingen geen stroom

voeren. De stroom in de bekrachtigingsspoel is de gelijkstroom

De ruimtestroomvector voor de rotor wordt dan als men de reele

i-r

as op de as van de bekrachtigingsspoel legt:
2= 3 If

In paragraaf 1.1 is uitgelegd hoe de machine zich

dien de machine zowel grondharmonische stomen als

nische stromen voert (zie figuur (1.1.5)).

<1.2 .lc)

gedraagt in

bovenharmo-
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Het gedrag van de machine wordt dan enerzijds bepaald door de

subtransiente reactanties w L" en wM" en anderzijds door de

spanningsbronnen e a1 , e a2 ' e b1 ' e b2 ' ecl en e c2 • De reactan-

ties (.J U' en wM" worden voornamenlijk bepaald door de spreiding

van de stator en de rotor maar ook door het hoofdveld. Het

spreidingsveld wordt over het algemeen veel minderbeinvloed

door de verzadiging van het ijzer dan het hoofdveld. De verhou

ding luchtweg:ij zerweg is voor het spreidingsveld over het algemeen

veel groter dan voor het hoofdveld. In deze afleiding wordt er

vanuit gegaan dat de reactanties w L" enwM" nagenoeg constant zijn.

De verzadiging heeft echter weI invloed op de grootte van de

spanningsbronnen e al tim e c2 • Zoals in paragraaf 1.1 vermeld is,

wordt de grootte van de spanning van deze spanningsbronnen bepaald

door de grondharmonische stromen en de poolradspanningen. De in

vloed van de verzadiging op de klemspanningen moet dus vooral

gezocht worden in het niet meer lineair toenemen van het hoofd

veld met de grondharmonische stromen en de bekrachtigingsstroom

If. In deze paragraaf wordt de klemspanning van de statorspoel a l
berekend die door het hoofdveld wordt geinduceerd indien de

machine grondharmonische stromen voert. In dat geval geldt W = W • In des m
demperwlkkelingen lopen dan geen stromen.

Veronderstel nu dat de machine stromen voert zoals die in (1~.10)

ingevoerd zijn. Deze stromen kan men zien als een gevolg van twee

verschillende belastingen waarvan de stromen een fasehoek ~l

respectievelijk ~2 maken met de spanning.

Uit (1.1.10) en (1.2.1a) voIgt dan metw =w :s m

'" e j (Ws t-~s 1) '" j (wmt-~sl) '" jwmt
~sl= 1.s1 = 1.s1e = ~sle

Uit (1.1.10) en (1.2.1b) voIgt metws=wm:

j(4Jt-~ -[6) j(wt-f; _II.)
. '" s s2 '" m s2 6
1. 2= 1. 2e = 1. 2e-s s s

(1.2.2a)

(1. 2. 2b)

Indien voor de vector ~s2 ook de as van de statorspoel a l als

reele as gekozen wordt, wordt (1.2.2b):
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Als voor de ruimtestroomvector van de rotor ook de statorspoel

a l als reele as gekozen wordt, voIgt uit(1.2.1c) :

2 2 j;r 2 j(wt+o.) 2 jwmt
~r = 3 If ~f = 3 Ife = 3 Ife m 0 = 3 !fe (1.2.2d)

~f is de eenheidsvector in de richting van de as van de bekrach

tigingsspoel. De hoek die de as maakt met de as van de statorspoel

a l is 0= Oo+Wmt (zie figuur 1.1.1).

Tot nu toe zijn aIle hoeken nog vrij gekozen. Als vaste hoek

wordt nu 00 gekozen: 00= ;.

In paragraaf 1.1 zijn eerst de magnetische veldsterkte van de

stator en rotor berekend door middel van de kringintegraal van

de magnetische veldsterkte langs een bepaalde contour. De bijdra

gen van de stator- en rotorinductie werden daarna bij elkaar op

geteld. Indien er verzadiging in het ijzer van de machine optreedt,

is het verband tussen de stroom en de magnetisch veldsterkte in

de luchtspleet niet meer lineair. Men mag dan ook niet meer een

voudig sommeren. Om dit probleem te omzeilen wordt de genoemde

integraal een keer toegepast op aIle omvatte stromen tegelijk. Om

deze integraal op te lossen moet eerst de totale stroombelegging

bekend zijn. De totale stroombelegging houdt verband met de to-..

tale ruimtestroomvector • Bij eenbepaalde ruimtestroomvector

hoort immers een sinusvormig verdeelde wikkeling die stroom

voert. Men mag echter de ruimtevectoren uit(1.2.2a) en (1.2.2c)

niet zomaar optellen bij de vector uit(1.2.2d) omdat de bekrach

tigingsspoel een andere koperbelegging heeft dan de statorspoelen.

Om toch een resulterende stroomvector samen te kunnen stellen

wordt verondersteld dat de rotor in plaats van een maximale koper-
A A

belegging Zf' een maximale koperbelegging Zs heeft. Om hetzelfde

veld te krijgen als met de oorspronkelijke stroombelegging moet
Zf

nu een stroom ~ If door de spoel gestuurd worden. Het resulte-
s

rende veld heeft dan dezelfde grootte en vorm als in de oor-

spronkelijke situatie.

Nu aIle stroomvectoren ten opzichte van dezelfde referentie-as

gedefinieerd zijn en de bijbehorende koperbeleggingen dezelfde
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grootte hebben kan men een resulterende stroomvector bepalen

door vectorieel op te tellen.

2 Zf 'w tDe stroom ~r wordt: i = 3" .,.- !f e J m-r
Zs

De totale stroomvector wordt: ~t = i 1+ i ' + i' (l.2.3a)-s -s2 -r

zie figuur 1.2.2 en de vergelijkingen (1.2.3b)Voor toelichting

t/m (1. 2 • 3d) •

l!sl1 = lsI I !s21= l s2
1s =I!s I = Jr-l-s-=i=--+-1-s--:~=--+---'--2-1-

S
-
1

-=-1-
s
-
2

-c-O-s-(-/J-S-2---,o-S-I---')'

1 1+1 2cos(/J 2- /J 1)
~ (s s s s )
P s = arccos ,..~ii-----~:--""';-'_"";;-===========;

VA 2 A 2 2A A (~~ )'

~sl + ~s2 + ~sl~s2cOS P s 2-P sl

. _j42 +( 2 Zf r )2 +2~ 2r Zf ( 1T'+ ~ )
~t - ~s j ~ f ~s 3 f cos 2 P sZ Z

S S

(1.2.3b)

+/Js1 (1.2.3c)

1T
j (w t+ '2 -6)

= 1 e m
t

•t.J t
J m

= !t e

\

\

\

(l.2.3d)

Figuur 1. 2.2

Re·a~
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De resulterende stroomvector kan men zien als het resultaat van

een sinusvormig verdeelde spoel met maximale stroombelegging

~~s ' die met een gelijkstroom It=it gevoed wordt en die met hoek

snelheid w roteert. Op t= 0 is de hoek die de as van deze spoel
m IT

maakt met de statorspoel a l : 2" - 6 .
Indien de kringintegraal van de magnetische veldsterkte op deze

laatst genoemde spoel wordt toegepast (zie figuur 1.2.3) ,

voIgt uit de omsloten stroom een bepaalde waarde van de magne

tische veldsterkte in de luchtspleet(Hl ).

De waarde van de magnetische veldsterkte in de luchtspleet zal

als er verzadiging in de machine optreedt niet meer lineair toe

nemen met de totale stroomvector omdat de magnetische veldsterkte

in het ijzer niet meer nul is. De waarde van de magnetische veld

sterkte verloopt dan niet meer enkelvoedig harmonisch met~s.

Integratiecontour voor berekening HI

resulterende spoel

statorspoel a l

Figuur 1. 2.3
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(1.2.4)

Ook de magnetische inductie in de luchtspleet zal niet meer enkel

voudig harmonisch met~ verlopen.s
Omdat aIle spoelen sinusvormig verdeeld zijn hoeft men bij de

bepaling van de gelnduceerde spanning aIleen rekening te houden

met de grondharmonische component van de verdeling van de mag-
de

netische inductie langs statorboring. De spanning die in de

statorspoel a l geinduceerd wordt, is een gevolg van de fluxver

andering in die spoel. De flux die met deze spoel gekoppeld is,

wordt weer bepaald door de eerder genoemde grondha~onische kom

ponent van de magnetische inductie.

In de literatuur worden benaderende uitdrukkingen gegeven voor

het verloop van de spanning aan de klemmen van een statorspoel 5

als functie van de bekrachtigingsstroom If als er geen stator

stromen lopeno In dat geval is de gelnduceerde spanning gelijk

aan de klemspanning omdat er geen spanningsval is over de sprei

dingsreactantie. Deze benaderende functie geeft dus de nullast

karakteristiek weer. De invloed van de verzadiging en de eigen

schappen van de machine zijn in deze uitdrukking verwerkt. In

lit [2] wordt de volgende benadering genoemd:

I
f
= a( Us )+ b( Us)

w UJ

If is de bekrachtigingsstroom

Us is de effectieve spanning van een statorspoel s

W is de hoeksnelheid van de rotor

a en b zijn constanten

In het hier beschreven geval komt de bekrachtigingsstroom If van

de rotorwikkeling overeen met de gelijkstroom It in de fictieve

spoel die bij de ruimtestroomvector ~t hoart. Voor de stator

spoel wordt de spoel a l gekozen.

I = a( Eial ) + b( Eial )8
t w w

(1.2.5)

E. 1 is de effectieve waarde van de met het hoofdveld overeen
la

komende inwendige spanning (e. 1). In (1.2.5) wordt niet de klem
la

spanning Ual gebruikt maar ne inwendige spanning Eial - (1.2.5) is



- ..-...=
Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der Elektrotechniek
Vakgroep Elektromechanica en Vermogenselektronica

biz, 31
rapport nrEMV 83 -15

weI geldig als er statorstromen lopen, immers It bestaat uit de

bekrachtigingsstroom en de statorstromen (zie 1.2.3d). Het ver

schil tussen U 1 en E. 1 is de spanning die door het spreidingsa la
spreidingsveld geinduceerd wordt.

Vergelijking (1.2.5) geeft met (1.2.3d)

\/i; + ( t ~ I f )2 + 2 is
s

E. 1 E. 1 S'
a ( ~a ) + b( ~a ) (1.2.6)

In figuur 1.2.4 is het vectorplaatje getekend voor deze situatie.

Figuur 1.2.4.
\

\
'\

\

Figuur 1.2.4

Re-cvs

De vector e. 1 heeft een grootte ''2 E. l: E . 1 wordt gegeven door-la V <:. la la

(1.2.6). De richting van ~ial is negentig graden naijlend op It'

Formule (1.2.6) geeft het verband aan tussen E. 1 en i ,W I If Ila s
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15 • i en 15 worden bepaald door 15 1,15 2' i 1 en 1 2 (zie(l.2.3b)s s s s s s s

en(l.2.3c)). PsI en ps2worden bepaald door PI en 152 (lsI' PI en

l s2 ' 15
2

worden bepaald door de belasting).

Uitfiguur 1.2.4 kan men de volgende relaties afleiden:

PI = psl -6

15
2

= p
s2

-6

0.2.7a)

(1. 2. 7b)

Indien de vergelijkingen (1.2.7a) en(I.2.7b) in (1.2.3c) inge

vuld worden en (1.2.3c) op zijn beurt in (1.2.6) ingevuld wordt,

vindt men een uitdrukking waarin E. 1 gegeven wordt als functie
la

van is ' If' , PI ' 1>2 en 6 •

De enige hoek die niet bekend is, is de hoek 6 •
uit figuur 1.2.4 kan men aflezen dat 6 gegeven wordt door:

'"Z
+1 2 ",2(1 ~)2 - l

3 Z t s
0 = arccos s

x

2 Zf
If 2 Itj ."....-

Z
S

0.2.9)

Vergelijking (1.2.9) geeft met (1.2.5):

'"
2 Zf I ) 2 + a( Eia1 )+ b( Eia1 )8}2 ",2

(- -go- - l
3 Z f 6J W s

6= arccos s
x

2 Zf E. 1 b(E~I)8}'3 -go- If 2 a(~)+
Z w

s

0.2.9)

De vergelijkingen (1.2.9), (1.2.7), 0.2.3b), 0.2.3c) en (1.2.6) geven

samen een uitdrukking waarin E. 1 impliciet gegeven is als func-la
tie van: W, If I i s1 I i s2 ' 1>1 11>2.

Natuurlijk moeten dan oak de constanten in de formules bekend

zijn. Hierover wordt meer verteld in paragraaf 1.3.
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Aan de synchrone machine is een tweetal metingen uitgevoerd:

de meting van de nullastkarakteristiek en de meting van de

kortsluitkarakteristiek. In deze paragraaf worden deze metingen

behandeld.

In paragraaf 1.2 is een uitdrukking afgeleid voor de klemspan

ning van de synchrone machine in het geval er verzadiging in de

machine optreedt(formule(I.2.5)). De constanten a en b die in

deze uitdrukking worden gebruikt, kunnen bepaald worden uit de

nullastkarakteristiek.

De nullastkarakteristiek is gemeten bij het nominale toerental

van de machine: n=1500 offiW/min. De schakeling waarmee de karak

teristiek opgenomen is, staat in figuur 1.3.1.

E M.570

Ugek

E M.12

stroboscoop

Accu

E M.8119,-+-~

Figuur 1.3.1
De effectieve waarde van de gekoppelde spanning (Ugek ) is geme-

ten als functie van de bekrachtigingsstroom If. De bijbehorende

meetwaarden zijn vermeld in tabel 1.3.1. De meetpunten zijn uit

gezet in grafiek 1.3.1. De grafiek is monotoon doorlopen van

punt 1 ,naar punt 3 en vervolgens van punt 3 naar punt 5.
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If(A) u k(V) If(A) u k(V) If (A) U k(V) If(A) U k(V)ge ge ge ge

1 -6.0 476 0 10 3 6.0 476 0.0 11

-5.6 470 0.2 30 5.6 471 -0.1 0.7

-5.2 461 2 0.4 52 5.0 458 -0.4 40

-4.8 452 O.g 104 4.8 453 4 -0.6 65

-4.4 442 1.2 157 4.4 443 -1.0 116

-4.0 428 1.6 206 4.2 436 -1.2 144

-3.6 410 2.0 254 3.9 420 -1.4 168

-3.2 386 2.4 299 3.6 411 -1.9 216

-2.8 352 2.8 339 3.2 386 -2.0 240

-2.4 312 3.2 370 3.0 371 -2.4 295

-2.0 266 3.6 395 2.6 337 -2.6 307

-1.6 217 4.0 412 2.2 295 -3.0 347

-1. 2 167 4.4 433 1.9 247 -3.2 362

-0.8 117 4.8 447 1.6 219 -3.6 391

I

-0.4 64 5.2 457 1.2 169 -3.8 403

-0.2 36 5.6 468 0.8 118 -4.2 423

0.4 63 -4.4 433

-4.8 447

-5.0 J 452
Tabel 1.3.1 -5.4 463

Meetwaarden van de -5.6 469

nullastkarakteristiek. 5 -6.0 476

De kromme die midden tussen de getekende lijnen in grafiek 1. 3.1
loopt, kan benaderd worden door de functie:

U U
I = (~ ) 2.39 + ( ~ )8 0.0760 (1.3.1)f w m Wm

Voor de fasespanning wordt deze functie:

U U
I f = ( fase ) 4.14 + ( fase )8 6.16 0.3.2)w m Wm

De in (1.2.5) gebruikte constanten a en b zijn dus:

a = 4.14 b= 6.16
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= -._:c.= __ . .-

:"'::.:-: :~7~ -:,:'.::; ,::,,,:, :, :,c::L

;~::;",,,"",,,F-·=·_:=.. +.---',._-_+-....,..;.•"".,-r-'-'-.:=r
~:."._- .......
L. ::;:.:._ ::~:-:-.- l.

- . __ .~ .. -.. '-;~~.: .'~"~'G*-i_~~,!~_

-::'--- ::3~E3:::: __X
1;7";:,':. ::~- ~<':::>::":

l;:Y': :::',:, .::.:F· :_,,_- ::::' ::::;::,: :x-: -:::;';:~M: .._=- :_:1' .-

Grafiek 1.3.1
Nu11astkarakteristiek van de semi

twaa1ffasige synchrone machine.



-.• =
Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der Elektrotechniek
Vakgroep Elektromechanica en Vermogenselektronica

biz. 36
rapport nr. EMV 83 -15

De constante a geeft het lineaire deel van de nullastkarak

teristiek weer.

Met formule (1.1.15) en met

(1.3.3)

kan voor het lineaire deel van de nullastkarakteristiek worden

afgeleid:

(1.3.4)

Voor de effectieve waarde van de fasespanning van de stator

spoel a 1 geldt met (1.3.4) in het gebied waar het magnetische

circuit zich nog lineair gedraagt:

en het lineaire verloop van (1.3.2) gevenVergelijking

ofweI (1.3.5)

samen:

U
= 4 14 ~• w

m
(1.3.6)

Lsf = 0.34 H
2 Zf

In formule (1.2.6) wordt gebruik gemaakt van de constante 3 ~ .
Z

s

Uit (1.3.6) voIgt:

Deze constante kan bepaald worden ui de kortsluitkarakteristiek.

Het toerental van de synchrone machine werd tijdens het opnemen

van de karakteristiek op 1500 omw/min gehouden. Bij de eerste

meting is een stelsel van statorspoelen kortgesloten en is het

andere stelsel opengelaten. Bij de tweede meting zijn beide

statorspoelstelsels kortgesloten. De gebruikte meetschakeling

is geschetst in figuur 1.3.2.
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(1.1.15)

Stroboscoop E M.52
E M.42--- -... g /'-- / "-Accu ..::J::...

...::::J::...

CD
\

~

---l- n
..::I:- I..:I:...- .... "- ,/- E.M.1

Fig. 1. 3.2

De effectieve waarde van de korts1uitstroom is gemeten a1s func

tie van de bekrachtigingsstroom. In tabe1 1.3.2 zijn de meetwaar

den van de eerste en in tabel 1.3.3 zijn de meetwaarden van de

tweede meting opgenomen. In grafiek 1.3.2 zijn deze meetpunten

uitgezet.

In beide kortges10ten situaties is de geInduceerde spanning in de

kortges10ten wikke1ingen niet exact nul omdat er een spanningsva1

over de spreidingsreactantie is( weerstand van de statorcircuits

is verwaar100sd),

Verge1ijking (1.1.15) 1uidt:

3 di 1
u 1= W L f If sin(w t+ v ) -( -2L +L/1" +L~_2)-_a-

a m s m 00 s vS vr-. dt

1 dib2 di 2
+ ("2[3Ls +L(jk1) ( -- - _a_)

dt dt

ofweI a1s het hoofdve1d en het spreidingsve1d gescheiden worden:

di dib2u = e - (L +L ) ----Sl + LOkI ( -- -
a1 i as Ok2 dt dt

di 2_a_ )
dt

(1.3.7)

In het geva1 dat aIleen het ste1se1 driefasenspoe1en dat aange

duid wordt met de index 1 kortges10ten is, ge1dt:

(1. 3. 8a)
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I
a1

(A) If(A)

32.7 6

30.0 5.5

27.4 5.0

24.7 4.4

22.2 4.0

19.5 3.5

16.4 3.0

13.8 2.5

11.2 2.0

8.4 1.5

5.7 1.0

r. 3.0 0.5

Tabel 1.3.3

De meetwaarden van de

kortsluitkarakteristiek

indien beide driefasen

stelsels kortgesloten zij

Tabel 1. 3.2

De meetwaarden van de

kortsluitkarakteristiek

indien een driefasen

stelsel kortgesloten is.

I a1 (A) If(A)

30.9 3

28.9 2.8

25.9 2.5

24.0 2.3

21.0 2.0

19.0 1.8

16.0 1.5

14.3 1.3

11.3 1.0

9.3 0.8

6.5 0.5

3.4 0.25

graf.iek 1.3.2.

Meetpunten van de

kortslu~tkarakte

ristiek,

a - in het geval een

stelsel driefasen

spoelen kortgeslo

ten is

b - in het geval beide

stelsels driefasen

spoelen kortgeslo

ten zijn.

Is
fA)

30••••••••-

4 5 6
I,fAJ
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ua1 = 0

Uit (1.3.9a), (1.3.9b) en(1.3.7) voIgt

dial
e i = (Los+LOk2) dt

Deze spanning wordt verondersteld zeer klein te zijn.

Vergelijking (1.2.6) gaat dan over in:

(1. 3. 8b)

(1.3.9)

x

Cl.3.10)

Aan vergelijking (1.3.10) wordt voldaan als

/>,:::1J (1.3.11)

(1.3.12)
'" 2 Zf
1 r- - or---- Ifs"" 3 Zs

Het verband tussen is en de stromen i a1 , i a2 etc

voIgt uit de vergelijkingen (1.1.10), (1.2.2a), (1.2.2b), (1.2.3b)

en Cl.3.9a) is = i s1 (1.3.13)

Vergelijking (1.3.12) gaat op als er geen remanent magnetisme

is. Is er weI remanent magnetisme, hetgeen in de praktijk haast

altijd het geval is, dan kan(1.3.12) geschreven worden als:

(1.3.14)

uit (1 • 3 • 14) :

2 Zf
'3"'- If

Zs

van de statorstroom is voor If=O.

-i +i =rem s

'",61s1komt overeen met de praktisch gevonden waarde: ---dI
f

Waarbij i de amplituderem
De helling van de functie

dis

(1.3.15a)

(1.3.15b)

•lsI is de topwaarde van i a1 • Gemeten is echter effectieve waarde:
...

2 Zf .6Ia1 ·V2
=3;-

s
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Uit grafiek 1.3.2 zijn ~Ial en ~If af te lezen:

2 Zf
3" "r- = 13.9

Zs

(1.3.16)

In het geval twee stelsels driefasenspoelen kortgesloten zijn,

geldt wederom (1.3.7).

Uit symmetrie-overwegingen zal in vergelijking (1.1.10) gelden:

(1.3.17a) ...

(1. 3 .17b)

uit vergelijkingen(1.2.3b) en(1.2.3c) voIgt met (1.3.17):

is = 2isl = 2is2

"s = "sl = "s2

Met(1.3.18a), (1.3.18b) en (1.1.10) wordt(1.3.7):

(1.3.18a)

(1. 3 .18b)

(1.3.19)
1 dial

ual=0=ei-(Las+LOk2+ ~L~kl) ---
dt

Weer wordt verondersteld dat e. een verwaarloosbaar kleine span
1

ning is. Vergelijking (1.2.6) gaat dan over in (1.3.10).

Aan vergelijking (1.3.10) wordt voldaan als

"s= ~ (1.3.11)

....

.... 2 Zf
If1 = 3" ....-s

Zs
(1.3.12)

Weer geldt dat is niet nul hoeft te zijn als If nul is vanwege

het remanente magnetisme.

In plaats van (1.3.12) kan men beter (1.3.15a) gebruiken:
....

2 Zf Ais
j ~ = --- (1.3.15a)

Zs ..6.I f

Met (1.3.18a) wordt (1.3.15a)

(1.3.20)
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i sl is de topwaarde van i al , van i al is echter de effectieve

waarde gemeten:

(1.3.21)

Uit grafiek 1.3.2 zijn 8Ial en Al f af te lezen:

(1.3.22)

Uit

( .£
3

2
Z

f = 15.3
3~

s

(1.3.16)en(1.3.22) blijkt dat de twee gevonden waarden van...
Zf
~ ) nogal verschillen. Een mogelijke oorzaak hiervan is dat
Zs

de inwendige spanning e. niet verwaarloosd mag worden.
1.

2 Zf
Uit de meting van Lsf en uit de meting van ~ ~ kan nog een

Zs

benaderende waarde voor de statorhoofdzelfinductie L afgeleid
s

worden.Uit 0.1.15), 0.3.18a) en (1.3.18b) voIgt met(1.110):

o (1.3.23)

(1.3.25)

In paragraaf 1.2 is 0= 2 gekozen

Met (1. 3 .11) en' 0.1. 10) wordt 0.3.23):

IfWmLsf sin(wmt+ ~)= -( 3Ls+Las+Lak2+ ~fiiCJ'kl)islWmsin(Wmt-¥)
(1.3.24)

I L
ofweI "f sf = (3Ls+Los+LOk2+ %;3L6kl )

1.s1

i sl is de topwaarde van i al : gemeten is de effectieve waarde van

(1.3.26)
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(1.3.27)

Cl.3.28)

Weer geldt dat voor If=O I a1 niet nul hoeft te zijn,(1.3.26)

gaat dan over in (1.3.27); hierin is I rem de effectieve waarde

van de stroom I a1 als If nul is.

1 IfLsfC3Ls +L
ClS

+LOk2 + 2~ L
6k1

) = --:....;;..;;;;..----
(Ia1 - I rem )V2

Uit (1.3.27) is eenvoudig af te leiden dat voor de helling van

de kortsluitkarakteristiek geldt:

dIal AlaI Lsf-=--=
dl f L\I f V2 (3Ls + Los + ~1I1)\Jkl +LOk2 )

~If enala1 kunnen uit grafiek (1.3.2) afgelezen worden:

29.6

5.5
= Cl.3.29)

Lsf is bekend uit (1.3.6): Lsf = 0.34 H

dit geeft samen met (1.3.29):

Als debijdrage van de spreiding verwaarloosd wordt ,

men voor L :s
Ls = 14.9 mH

(1.3.30)

vindt

(1.3.31)
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2 DE SEMI-TWAALFFASIGE SYNCHRONE MACHINE GEKOPPELD AAN TWEE DRIE

FASEN-BRUGMUTATOREN

In hoofdstuk 1 is de synchrone machine, die in dit afstudeerpro

ject wordt qebruikt, beschreven. In dit hoofdstuk wordt uiteen

gezet hoe met deze machine twaalfpulsig bedrijf gevoerd kan word

en. De rol die de smoorspoel speelt in dit systeem wordt uitge

legd. Tenslotte wordt de theorie van de machine met twee mutato

ren behandeld.

Men spreekt over p-pulsig bedrijf van een gelijkrichter als de

uitgangsspanning van de gelijkrichter uit p achtereenvolgende

pulsen, per periode van de wisselspanning, opgebouwd gedacht ~on

worden. De component van de rimpel 9P de spanning van de klemmen

van de gelijkrichter die overweegt, heeft dan een frequentie van

p maal de frequentie van de voedende wisselspanning. p-pulsig

bedrijf is bijvoorbeeld mogelijk met p in stergeschakelde spoelen

waarvan de klemspanningen een p-fasig spanningsstelsel vormen en

waarvan de klemmen door p dioden met elkaar verbonden zijn (zie

figuur 2.1.1).

+

I),

F i guur 2. 1. 12
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t
(,Ak: CA. !AI. l.A~ \A'f LAS" l.A,

/ "-

t .... "'- /
uk uitgezet tegen de tijd

........ ,... voor p=6 •

Figuur 2.l.lb

Om twaalfpulsig bedrijf te kunnen voeren zouden dus twaalf dioden

en twaalf in ster geschakelde spoelen, waarvan de klemspanningen

een twaalffasig spanningsstelsel vormen, nodig zlJn.

Men kan echter elke spoel met twee dioden verbinden zodat elke

spoel zowel een positieve als een negatieve stroompuls kan geven.

Zespulsig bedrijf is dan al mogelijk met zes dioden en drie spoe

len, waarvan de klemmen een driefasig spanningsstelsel vormen.

(zie figuur 2.1.2)

+
1

3

,
U'1 1.A1~ U21 141,1 l4)\ ~1

u\
/ '"

-l ... " ....... /- .,; Figuur 2.1. 2
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Twaalfpulsig bedrijf blijkt al mogelijk te zlJn met zes spoelen

en twaalf dioden • De klemspanningen van de spoelen moeten dan weI

een semi-twaalffasige spanningsstelsel vormen. In dit afstudeer

project staat dit spanningsbronnenstelsel beschikbaar in de vorm

van de semi-twaalffasige synchrone machine. Met de uitvoeringsvorm

van deze machine, die in hoofdstuk 1 uitvoerig beschreven is,

zijn twee schakelingen mogelijk waarmee twaalfpulsig gelijk

richterbedrijf gevoerd kan worden: de machine met twee zespulsige

gelijkrichterbruggen die in serie geschakeld worden (zie figuur

2.1.3a) en de machine met dezelfde gelijkrichterbruggen die paral

lel geschakeld worden (zie figuur 2.1.4).

L3 '3 "'11Ifa~ W'2 "'I) l.l~3 ual Lfn
+

Uk1

IWf ......

Uk,

l.4,s t.l.,~ u." lit" Wrt ~~.,

Uk)

2 II

U~

s

Figuur 2. L 3a
wt ...

Figuur 2.1.3b

In figuur 2.1.3a is de serieschakeling van twee zespulsige brug

gelijkrichters geschetst, die op het semi-twaalffasige spannings

stelsel aangesloten zijn. In figuur 2.1.3b is te zien hoe door

het optellen van twee zespulsige spanningen een spanning ont-
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staat die een twaalfpulsig karakter heeft (uk=ukl+uk2). De gemid

delde spanning van de in serie geschakelde bruggen is als voIgt

te berekenen. Er wordt een periode rr/6W beschouwd omdat de span

nig uk periodiek is met deze periode. Het beschouwde interval is

%(.0 f t ~1r~w. De gekoppelde spanningen die gedurende dit interval

de spanningen van de twee gelijkrichterbruggen bepalen zijn.

~l= up sin (wt + ~) (2.1.1)

uk2 = ujY sin wt (2.1. 2)

u is de topwaarde van de fasespanningen van de synchrone machine~

Voor de gemiddelde spanning U van ~ vindt men dan:gem K
7T,I2

Ugem= ~ J {uy3 sin",t+uyJ sin (wt+ g)} dwt= 2 ~y3 11 (2.1. 3)

'TV 3

Figuur 2.1.4 laat de parallelschakeling van twee zespulsige ge

lijkrichterbruggen zien. De bruggen zijn met elkaar gekoppeld via

een koppeltransformator.

~H-.......
I, --...;;....------. i1.

Uk'

+ L 'u /" +L 2,/'!'/r
Ii,

U.K

l
Voor de spanning uk kan het

i l +i2 =ig

Figuur 2.1.4

volgende afgeleid worden: Er geldt:

(2.1.4)

(2.1.5)

(2.1.6)
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Indien de ohmse weerstand van de koppeltransformator verwaar

loosd mag worden geldt:

u - L
di1

- M
di 2

1 -
dt dt

di 2 +
di1u 2 =-L M --

dt dt

(2.1.7)

(2.1.8)

Als verondersteld wordt dat i g haast een zuivere gelijkstroom is

(2.1.10)

(2.1.12)

(2.1.13)

(2.1.9)

(2.1.11)

geven samen

d(i1+i2 )

dt

di 2
= --

~o

=~
dt

en (2.1.12) geven samen

~1+uk2
~=

2

dt

en (2.1.7)

di
1uk1 -(L+M)

di 1dus
dt

(2.1.10), (2.1.5)

(2.1.11)

dan geldt : dig

dt

di
o = ---..9:. =

dt

De koppeltransformator bepaalt als het ware het rekenkundige

gemiddelde van de twee spanningen uk1 en ~2.

Bij de serieschakeling is de spanning ~ gelijk aan ukl+~2. Bij

uk1 +uk2de paral1elschakeling is de spanning uk gelijk aan • Het
2

spreekt voor zich dat ook de spanning van de parallelschakeling

een twaalfpulsig karakter zal hebben. Voor de gemiddelde span

ning vindt men met (2.1.3) en (2.1.13):

1
Ugem= 2' 2 3V3 u = 3V3 U-n Jt
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In figuur 2.1.3b valt op dat de rimpel van de spanning uk kleiner

is dan de rimpel van uk1 en uk2 • Ook mathematisch kan dit aange

toond worden. In lit [4] is een uitdrukking afgeleid voor de span

ning van een zespulsige brug:

3)3 [ ]uk1 = --;r- u 1+0.0405 sin(6wt+~1)+0.0099 sin(12wt+~2).... (2.1.15)

De rimpel van de tweede brug is ~6~ in tijd verschoven:

uk2 = 3~ U[1+0.0405 sin{6(wt - i)+~1}+0.0099 sin{12(wt- ~)+4} •• ~
(2.1.16)

In het geval van de serieschakeling wordt de spanning uk:

uk=ukl+uk2 (2.1.17)

uk = 2 3#u [1+0.0099 sin(l2CJJt+~2)+0.0025 sin(24wt+~4)...J (2.1.18)

Uit (2.1.1S) voIgt dat de zesde harmonische component van de span

ning verdwenen is en dat de amplitude van de rimpel afgenomen is.

Voor de parallelschakeling geldt een soortgelijke formule als

(2.1.18) :

uk = 3 ff U [1+0.0099 sin (12(Jt+~2)+0.0025 sin(24(Jt+~4)....J (2.1.19)

I,12.

+

In de schakeling in figuur 2.1.4 maakt men gebruik van een kop

peltransformator. Men kan hier ook gebruik maken van twee smoor

spoelen Lg1 die de twee bruggen verbinden. Het gemeenschappelijke

knooppunt van de smoorspoelen is dan tevens de "uitgang". In .

figuur 2.1.5 zijn de twee mogelijke schakelingen naast elkaar

getekend.

GBl GBIl GBl GBII

Figuur 2.1. 5
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Voor de spanningen van de gelijkrichterbruggen (GB I en GB II)

gelden de vergelijkingen (2.1.15) en (2.1.16).

Veronderstel dat de beide plus- en minklemmen van de schakelingen

uit figuur 2.1.5 met een gelijkspanningsbron verbonden zijn. De

gelijkrichters zijn volgens (2.1.15) en (2.1.16) voor te stellen

als een gelijkspanningsbron met een wisselspanningsbron in serie.

De schakelingen uit figuur 2.1.5 kunnen dan veranderd worden in

de schakelingen uit figuur 2.1.6.

+

E

L"

+
E E

+ +

E

Figuur 2.1. 6a Figuur 2.1.6b

(2.1.23)

(2.1.22)

ofweI= E

e 1= 3~3 U { 0.0405 sin(6Ult+'cl)+0.0099 sin(12wt+,C2)+ •••• } (2.1.20)

e 2 = 3: U {-0.0405 sin(6~t+,Cl)+0.0099 sin (l261t+'c2)+ •••• } (2.1.21)

Om te kunnen beslissen welke van de twee schakelingen uit figuur

2.1.6 de voorkeur heeft worden de eigenschappen van de twee scha

kelingen nagegaan. Voor de schakeling uit figuur 2.1.6a geldt:

di 1 di1= E ofweI Lg1 = e 1dt
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=

Uit (2.1.22) en (2.1.20) voIgt:

i = Je 1
dt ofweIC +- --I 1 t

gl

i = C + 3V3 ~{ -0.0405
cos (6CJt+Pl)-

0.0099 cos (12 wt+P 2
) ••• }1 1 'Jr 6CLl 12 WL g1 (2.1.24)

Uit (2.1.21) en (2.1.23) voIgt:

. f e 2
1 2 =c 2 + L dt ofweI

gl

. _ C + 3V3 U { 0.0405
1 2 - 2 -- --

'IT" L 6CJ
gl

Uit symmetrie-overwegingen voIgt

c 1 =c 2 = Ig/2

i =i +i = I + 2 3V3 { -0.0099 cos (12c.Jt+P
2

) _ 0.0025 cos (24CJ t+P 4
) ••• }

g 1 2 g JTLg1 12(,) 24c.J (2.1.26)

Voor de schakeling uit figuur 2.1.6b geldt met (2.1.13), (2.1.20),

(2.1.21) en het gegeven dat de rimpel op de stroom i g zeer klein

zal zijn:

E+e 1 +E+e
2

uk=

3# {0.0099 sin(l2wt+P2 )+0.0025 sin (24Wt+P
4

) ••• }

(2.1.27)

Verder geldt:

di
u.. -E=L -S!

K g2 dt
(2.1.28)

Door (2.1.28) te integreren vindt men:

i =c 3 + ~ !(Uk-E)dt
g g2

Met (2.1.27) en (2.1.29) vindt men:

i =c + 3V3 U { -0.0099
g 3 1( Lg2 12 w

(2.1.29)
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Als men de uitdrukkingen (2.1.26) en (2.1.30) vergelijkt, dan

ziet men dat voor een gelijke keuze van de inductiviteiten (Lgl =

Lg2 ) de rimpel op de stroom voor schakeling uit figuur 2.1.6a

tweemaal zo groot is als voor de schakeling uit figuur 2.1.6b.

Indien als eis gesteld wordt dat de rimpel op de stroom i eeng
bepaalde waarde niet mag overschrijden dan zal men in de schake-

ling uit figuur 2.1.6a een tweemaal zo grote inductiviteit moeten

gebruiken als in de schakeling uit figuur 2.1.6b (Lgl =2Lg2 ).

De omvang en de kosten van een smoorspoel worden bepaa~d door de

ijzerkern en het koperdraad.

In figuur 2.1.7 is een smoorspoel schematisch getekend en zijn

een aantal groothederi gedefinieerd.

f"C~'-----------r'/

Figuur 2.1. 7

1/

1--- - - - ---I
doorsnede A~ I ( .... I ~

I CrL--'",-lo-P
I ~ bN
I C'"--.-I_r--p"....

gemiddelde ~E~ /I'I/__...,j,,-~I'"""i--+----
ijzerlengte l i f '- - - - "I/~ - - - - J

~

(2.1.31)

In lit [7] is afgeleid dat voor de magnetische inductie in het

ijzer van de smoorspoel geldt(met enige veronderstellingen) :

,uoNi
B =---=--1..

d+ -±l
)J.r

Hierin is)Ur de relatieve permeabiliteit van het ijzer. Voor de

zelfinductiecoefficient van de smoorspoel geldt dan:

AM N
2

L = 0
1

(2.1.32)

d+ ...ii.
)..{r

Voor de zelfinductiecoefficienten van de smoorspoelen uit figuur

2.1.6 vindt men dan:
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<2.1.33a)

(2.1.33b)

Om in beide gevallen optimaal van het ijzer gebruik te maken

wordt verondersteld dat in beide situaties de magnetisehe indue-

tie in het ijzer, in het nominale bedrijfspunt, gelijk is.

Uit(2.1.31) voIgt:

B =~oNlil

1 1. 'I
d 1+ 2l,;!;.

M r l

I B -
;UoN2i 2

2- 1. 'I
d+~

2 -"<rl

<2.1.34a)

(2.1.34b)

Er geldt dan, als in beide gevallen hetzelfde soort ijzer gebruikt

wordt:

B1 =B2 .I'1r l =),(r2 (2.1.35)

In het nominale bedrijfspunt geldt voor de gelijkstroomkomponent

en van i 1 en i 2 :

1I g1 =2"Ig2 (2.1.36)

(Ig1 is de gelijkstroomkomponent van iI' I g2 is de gelijkstroom

component van i 2 ). (2.1.34a), (2.1.34b), (2.1.35) en (2.1.36) geven

samen. A oN1 p
o

N2 2
= (2.1.37)

d + l ij1 d + l ij1
1 ~r 2..-Mr

De eis waarvan uit gegaan is: Lg1 =2Lg2 geeft samen met (2.1.33a),

( 2 • 1 • 3 3b ) en ( 2 • 1. 37) :

N1A1 =N2A2 (2.1.38)
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Als de doorsnede van de twee kernen gelijk gekozen worden,kan

men in beide gevallen met evenveel windingen volstaan • De draad

van Lg2 moet weI een tweemaal grotere stroom kunnen voeren dan

de stroom die Lgl voert. Dit betekent dat spoel Lg2 duurder zal

zijn dan een spoel Lgl •

In schakeling 2.1.6a maakt men gebruik van twee smoorspoelen met

een coefficient van zelfinductie Lgl • In schakeling 2.1.6b maakt

men gebruik van een smoorspoel met zelfinductiecoefficient Lg2
en een koppeltransformator. In de koppeltransformator wordt de

flux die door de gelijkstroomcomponent van i l opgewekt wordt

tegengewerkt door de flux die opgewekt wordt door de gelijkstroom
component van i 2 • Uit symmetrie-overwegingen zijn deze twee gelijk-

stroomcomponenten gelijk en daarom zal de flux ten gevolge van deze

stromen in de kern van de koppeltransformator nul zijn. De wis

selende componenten van i l en i 2 zijn niet gelijk. De totale

flux die in de kern van de koppeltransformator opgewekt wordt, is

dus aIleen een gevolg van de rimpels op de stromen i l en i
2

• Om

dat deze rimpels klein zijn en omdat de frequentie van de rimpels

vrij hoog is, kan de kern van de koppeltransformator klein blij

ven. De totale flux in de kern zal in nominaal~bedrijf niet groot

kunnen worden. Met de hierboven opgesomde feiten ziet het er naar

uit dat de schakeling uit figuur 2.1.6b de voorkeur verdient.

In het vervolg zal de schakeling uit figuur 2.1.3a altijd serie

schakeling heten. De schakeling uit figuur 2.1.4 zal parallel

schakeling genoemd worden.
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2.2. De smoorspoel L--------------------g

In de figuren 2.1.3a en 2.1.4 is een smoorspoel Lg opgenomen. Het

is de bedoeling dat deze schakelingen gekoppeld worden aan een

gelijkspanningsnet (zie figuur 2~2.1). Indien geen smoorspoel op~

genomen wordt l zal er aIleen enige ohmse weerstand tussen de ge

lijkrichterbruggen en het gelijkspanningsnet zitten. Dan zal er

slechts stroom kunnen lopen als de spanning van de gelijkrichter

bruggen groter is dan de spanning van het gelijkspanningsnet (dus

als de dioden geleiden). Aangezien de spanning van een gelijk- ..

richter uit een constant deel met eenrimpel er boven op bestaat

(zie figuur 2.2.2a) zal de spanning steeds even boven de spanning

van het gelijkspanningsnet uitkomen(de gemiddelde waarde van uk

is gelijk aan E gekozen).

Lj R
Ig \.--c=::J--1Ge1ijk- +.~':":~_+J-YY"""'l

richter- +
bruggen (,(1(

0'----""":""'----- _
-+ wt

f
Figuur 2.2.1

Figuur 2.2.2a

Figuur 2.2.2b
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Omdat aIleen de ohmse weerstand van het circuit de stroom begrenst

zal dan de stroom pulserend lopen (zie figuur 2.2.2b). Zo'npulse

serende stroom heeft extra verliezen in de synchrone machine tot

gevolg. Indien namelijk een pulserende stroom als in figuur

2.2.2b optreedt, zullen de amplituden van de hogere harmonische

statorstromen relatief groot zijn ten opzichte van de grondhar

monische statorstromen. Deze stromen dragen niet bij aan de ver

mogensuitwissseling en veroorzaken trilkoppels en extra dissipa

tie in de machine.

Er wordt verondersteld dat E een zuivere gelijkspanningsbron is

en dat de weerstand in het circuit verwaarloosd mag worden.
De stroom uit figuur 2.2.2Q krijgt dan de vorm van de stroom uit

figuur 2.2.3a.

a

01------ _

i.,'t
b

I~ ';0~:::::::::~-...:::::-~-~-oo=:::::::::::::.,.;;;.::::::::::::::s....~::.:.. ..
wt ..

Figuur 2.2.3

01..----------------

Figuur 2.2.4

a

b

Er wordt nu nagegaan wat de relatie is tussen de spanning uk en

de rimpel op de stroom i • In figuur 2.2.1 is de schakeling geg
tekend waaraan gerekend wordt.

(2.2.1)
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(2.2.5)

en (2.2.4) geven samen

maakt.
ig=Ig+i",

Vergelijking (2.2.2). (2.2.3)

di
.N

Er wordt verondersteld dat de spanning uk bestaat uit een con

stant deel dat gelijk is aan E en een wisselend deel ~.

uk =E + eN (2.2.3)

Ook voor de stroom i g wordt een soortgelijke veronderstelling ge-

(2.2.4)

e",=Lg --
dt

Het wisselende deel in de stroom i g is dus rechtstreeks een ge- '

volg van de rimpel op de spanning van de gelijkrichters.

Wordt de gelijkstroomcomponent in figuur 2.2.3a steeds kleiner

gekozen bij gelijkblijvende rimpel in de stroom (de rimpel op de

spanning blijft gelijk) dan zal bij een bepaalde gemiddelde waar

de van de stroom (Ig ), de stroom i g steeds juist nul worden.

Wordt de gelijkstroom (Ig ) nog kleiner gekozen dan zal de stroom

i g negatief willen worden. Dan gaat vergelijking(2.2.5) niet

meer op want de stroom kan niet negatief worden. De stroom wordt

dan periodiek nul, men spreekt dan van leemtebedrijf (zie figuur

2.2.3b en 2.2.4b). Als de rimpel op de stroom klein is, zal de

gemiddelde waarde van de stromen waarbij de stroom periodiek nul

wordt, kleiner zijn dan bij een stroom met grote~e rimpel (verge

lijk figuur 2.2.3b met 2.2.4b). De grootte van de rimpel op de

stroom wordt enerzij ds bepaald door de rimpelspanning en ander

zijds door de smoorspoel L (zie formule (2.2.5) ). Bij een klein-g
er wordende rimpelspanning zal de gemiddelde waarde van de stroom

waarbij de stroom leemtevrij gaat lopen, bij gelijk blijvende

smoorspoel, kleiner zijn. Bij twaalfpulsig bedrijf is de rimpel

spanning kleiner dan bij zespulsig bedrijf(zie formule (2.1.15)

en (2.1.18)). De stroom waarbij de leemtegrens overschreden wordt

is dus, bij gelijke smoorspoel, kleiner bij twaalfpulsig bedrijf.

Indien het gelijkspanningsnet een wisselrichter (0<. < n) is,

heeft de wisselrichter een veel grotere invloed op de rimpel op de

gelijkstroom dan de gelijkrichter. De keuze van de smoorspoel zal

derhalve meer door de rimpel van de wisselrichter bepaald worden

dan door die van de gelijkrichter.
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~~~_12~_~!~~~~~~_~~~~~!~_v_a_n_~~_.~~~!:~,::!~~!!!~~!~~_~~£~~~~~_~~£~!:

ne met twee driefasenmutatoren

In hoofdstuk 1 is een vervangingsschema afge1eid dat voor grond

harmonische en bovenharmonische be1astingsstromen ge1dig is. De

voorwaarden waaronder dit vervangingsschema (zie figuur 1.1.5)

ge1dig is, zijn verme1d in paragraaf 1.1. Een van de voorwaarden

is dat aan verge1ijking (1.1.10a) vo1daan moet worden. Er za1

eerst duide1ijk worden gemaakt dat aan deze voorwaarde is vo1

daan a1s de machine be1ast wordt met twee driefasenbrugmutatoren.

Er wordt in deze paragraaf veronderste1d dat de beide brugmuta

toren deze1fde ontsteekhoek hebben en dat de gemidde1de waarde

van de spanning aan ge1ijkspanningszijde bij beide mutatoren de

ze1fde is. Voor de fasestromen van het ste1se1 met index 1 kan

men de vo1gende, Fourierreeksen opschrijven:

-i = 2: ... cos (nlalmt-~)a1 n=l
In

0:>

cos {n (wmt- ¥) -(3n}i b1 = I ... (2.3.1)l

n=l n

- cos{n(wmt- 4!)_~}i 2: ...
c1- In

n=l

Doordat er in de fasestromen verschuivingssymmetrie (i(wmt+~)=

-i (~mt)) optreedt , zu11en de termen waarbij n even is geen bij

drage 1everen tot de reeksen in (2.3.1). Dankzij het feit dat

het sterpunt niet aanges10ten is, ge1dt:

ia1+ib1+ic1=O (2.3.2)

Met (2.3.2) kan men inzien dat er in (2.3.1) geen termen voor

komen waarbij n een gehee1 vee1voud van drie is. Voor de waarde

van n komen a11een in aanmerking: n=1,5,7, 11, 13,17, 19 dus:
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oa ..
cos {(6n+l) (Wmt) -0(6n+l) }i -2:: ~(6n+l)al-n=O

co

cos {(6n-l) (Wmt) -(3(6n_l) }+2:: ..
~ (6n-l)n=l

C70

cos {(6n+l) (Wmt- 2IT)
-0( 6n+l)}i bl = 2:: ..

~ (6n+l) 3n=O (2.3.3)

00

cos {(6n-l) (wmt-+ 2:: .. 21L)
-1'3(6n_l) }~(6n-l)n=l 3

0.0

{ 41r
- (3( 6n+l)}i =2:: ..

cl n=O ~(6n+l) cos (6n+l) (~mt- :3)

00

cos {(6n-l) (Wmt- 4Jt)
-O(6n-l)}+2:: ..

~(6n-l)n=l 3

Het stelsel stromen uit (2.3.3) komt overeen met een som van

stromen die voldoen aan de vergelijkingen voor de stromen van het
eerste stelsel uit (l.l.lOa).

Door in het eerste stelsel stromen uit (l.l.lOa) de waarden uit

tabel 2.3.1 in te vullen en de termen te sommeren vindt men de
reeks en uit (2.3.3) •

n 6n+l w t "sl n 6n-l w ..
"sls sl s ~sl

0 1 w ..
°1 1 5 -5W ..

m ~l m ~5 -~5

1 7 7W • 8 7 2 11 -llCJ ..
m ~7 m ~ll -87

2 13 13W ..
() 13 17 -17W ..

~13
I

3 1.17 -1'311m m. . . · . . . . . .. . . · . . . . . .
n 6n+l (6n+l)(J .. G 6n-l -(6n-l)W ..

-G(~(6n+l) n
~ (6n-l)m (6n+l) m 6n-l)

Voor het stelsel met index 2 kan een soortgelijke afleiding

gemaakt worden. Omdat aan de voorwaarde zoals die in 1.1 zijn

vermeld is voldaan, mag van het vervangingsschema uit figuur

1.5 gebruik gemaakt worden.
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De schakeling van de machine met mutatoren wordt dan zoals die

in figuur 2.3.1 te zien is. Er wordt voorlopig met twee afzon

derlijke gelijkspanningsbronnen Ugl en Ug2 gewerkt later kunnen

deze bronnen in serie of parallel worden geschakeld.

Te r,.

III

Ie, 13 :1
I,,,

lI•• Jla,

1<. ..

I QI

Figuur 2.3.1

Uit vergelijking (1.1.17) voIgt de grootte van de spanning ear.

Voor de andere bronspanningen kan een soortgelijke uitdrukking

gevonden worden. Veronderstel nu dat de spanningen zijn:

e a1 =U coswt e " =U cos (lUt- E)
a2 6

e " =U cos (wt- 2Jr) e " =U cos (Wt- 511") (2.3.4)bl 3 b2 6

eel =U cos (wt- 4Tr) "
A cos (wt- 3 IT)e =u3 c2 2

In deze afleiding wordt er van uitgegaan dat de nog te defi

nieren overlappingshoek~kleiner is dan n/6 radialen. Verder

wordt verondersteld dat de spanning over een thyristor in ge

leiding nul .is.
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In mutator een (T1 tim T6 ) wordt telkens na ~/3 radialen (elek

triseh) een thyristor ontstoken: de hierbij gebruikte ontsteek

volgorde is TI -T6 -T3 -T2 -T5 -T4 •

In mutator twee (T7 tim T12 ) wordt ook telkens na rf/3 radialen

(elektriseh) een thyristor ontstoken: de hierbij gebruikte ont

steekvolgorde is: T7 - Tl2 - Tg - T8 - TIl - TIO

Men kan de mutatoren sturen door de ontsteekhoeken~l en ~2 te

varieren. De ontsteekhoek ~ van een mutator is de hoek tussen

de natuurlijke ontsteekhoek van een thyristor (de hoek waarbij

een thyristor in geleiding zou gaan als aIle thyristoren een

gatestroom zouden krijgen en de stromen I gI en I g2 leemtevrij

lopen) en de hoek waarbij deze thyristor ontstoken wordt.

Zoals reeds eerder vermeld is, is de ontsteekhoek~l gelijk aan

(){2 gekozen: c< =C(l =lX2 • Er wordt steeds na 7(/6 radialen (elektriseh)

een thyristor ontstoken. De gebruikte ontsteekvolgorde wordt

dan: T1 - T7 - T6 - T12 - T3 - T9 - T2 - T8 - T5 - TIl - T4 - T10

Dankzij de symmetrie van de sehakeling en van de spanningen en

stromen (zie figuur 2.3.1) kan men bij de besehrijving van de

mutatoren volstaan met de besehouwing van een interval van IT/3

radialen. In dit hoofdstuk wordt het interval tussen de hoek

waarbij thyris-c.0r Tl en de hoek waarbij thyristor T6 wordt ont

stoken, gebruikt. De natuurlijke ontsteekhoek van thyristor T1
is in het besehouwde geval de hoek waarbij e 1 groter wordt dan

rr a
eel: voor deze hoek geldt wt=- '3.
Het besehouwde interval is dan:

cx-¥<wt<cx. (2.3.5)

Tijdens het besehouwde interval wordt dan thyris~or T7 ontstoken

en weI n/6 radialen nadat TI onstoken is.

De spoelen Ll en L2 zijn gelijk. Ze zijn zo groot dat veronder

steld mag worden dat de gelijkstroom I gl en I g2 een eonstante

vaste waarde hebben. Hierdoor is er steeds sprake van leemtevrij
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bedrijf.Omdat de ontsteekhoeken gelijk gekozen zlJn en omdat

Ugl = Ug2 geldt,mag men op grond van symmetrie-overwegingen in

de stationaire toestand aannemen dat de gelijkstromen I gl en I
g2

aan elkaar gelijk zijn:

I gl = I g2 = I g (2.3.6)

Direct voor het beschouwde interval (2.3.5) geleiden de thyris

toren T4 ,TS ,TlO en TIl ;aan het begin van het interval (wt =

- rt/3 +~) wordt thyristor Tl ontstoken.Als e al - ecl positief

is (zie figuur 3.2.1) zal T
I

in geleiding gaan en de geIijk

stroom I g van thyristor T
S

gaan overnemen (commutatie) .Tijdens

de commutatie geldt het schema volgens figuur 2.3.2.Met figuur

2.3.2 kan men eenvoudig inzien dat tijdens de beschouwde com

mutatie de volgende vergeIijkingen gelden:

i +i =I =1 =-i • i =0· i =I =I =-i (2.3.7a)al cl gl g bl' a2 ' c2 g2 g b2

Met

di di di
e ',_M,I----Sl_:r.,.--.£l+M"~
cl dt dt dt

(2.3.7a) geeft (2.3.7b):

di di di
= e "-M"~+M"~-L,,---2l

al dt dt dt
(2.3. 7b)

L"
+r

i
Ie, TS'I

ft.,
14,,

".. I
i

I
lal I

Tl{ I_...

Ic. ... +.
I

Tt, I

I b1
I

U"
Ia. I I

liD I
I

I
,j,

~1
Figuur 2.3.2
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e " - e "al cl

di
= LII(~

dt

di 1__c_)

dt
(2.3.7c)

Voorts geldt
di di di dib2 dibl di

u. =e "-L'I~-M"~+M,,---!2l-e"+M"--+LII--M"--Sl (2.3. 7d)
Kl al dt dt dt bl dt dt dt

(2.3.7d) geeft met (2.3.7a):

di
~l=ea1 - e b1 -LII~ (2.3. 7e)

dt

Met (2.3.4), (2_3.7a) en de beginvoorwaarde i
a1

(0(-1Y"3)=0 voIgt

uit (2.3.7) (aIleen geldig tijdens de beschouwde commutatie):

. (Wt)- uyJ { (-/3)} (2 3 8 )lal - 2WLII cos ex - cos (,,)t + I~ • • a

i (U,)t) = - I ( 2 • 3 • 8b )
bl g

uyJ
i cl (wt)= I g - 2l",)L II {coso< - cos(wt +')(/3)} (2.3.8c)

~l(wt) = 3/2 u cos(loIt -m/3) (2.3.8d)

i
a2

(wt) = 0 ; i
b2

(wt) = -I
g

; i
c2

(Wt) = I
g

(2.3 .8e)

De commutatie is beeindigd als de stroom door TS (icl ) nul is

geworden.De hoek die verloopt tussen het begin en het einde van

de commutatie wordt de overlappingshoek~lgenoemd.lnhet beschouw

de interval (2.3.5) is de commutatie beEHndigd als wt =0<- ~ +~

geldt.Met (2.3.8c) en icl(CC+}J--'¥) = o voIgt dan:

2l.)L" I .
cos oc - cos ( DC. + }-'- 1) = g (2 .3 .9)

v3u
Nadat de commutatie beeindigd is geleiden de thyristoren T l ,T

4
T IO en Tll.Met figuur 2.3.2 , (icl=O), (2.3.4) en (2.3.7a) kan

men inzien dat dan gelden:

ia1(wt)

i
a2

(wt )

~l (Wt)

= - i
bl

(Wt) = I
g

i i cl (wt)=O

= 0 • -i (wt) = i (Wt) = I, b2 - c2 g

= e II - e II = uyJ cos (wt +'l'l:/6)
al bl

(2.3.10a)

(2.3.10b)

(2.3.10c)
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De vergelijkingen (2.3.10) gelden totdatwt=-Tt/3 +0<-+'5'1:/6 geldt.

Dan wordt thyristor T7 ontstoken en treedt er een commutatie in

mutator twee op.Het schema dat geldt tijdens de tweede commu

tatie is getekend in figuur 2.3.3.

~,

+.
L.

Ic,

I
~IIt..

U
/(
, '"..

/..,
T., _..

Ic.~ +.
I

T1 To ,

I a.

T,o

..

Figuur 2.3.3

Met figuur 2.3.3 kan men inzien dat tijdens de tweede commuta

tie geldt:

i a2 + i c2 = I g - - i b2 (2.3.11a)

i al = I g ; i bl = -Ig ; i cl = 0 (2.3.11b)

di di di dicl dic2 di
e I' -M'I~-Ltl~+M'I---S1.=e 'I _M I1--_LIt--+M,,--l2l (2.3 .lle)

a2 dt dt dt c2 dt dt dt

(2.3.11c) geeft met (2.3.11a) en (:2.3.10b)
di di

e " - e It = L"( ~ _ --....S1.) (2.3.11d)
a2 c2 dt dt

Met (2.3.11) I (2.3.4) en met de beginvoorwaarde i a2 (-~+ 0< + ~) =0

voIgt uit (2.3.11d) (aIleen geldig tijdens de tweede commutatie):
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Av3{ 5f}~ cos~-cos(~t+ g)
2wL"

{Uv3
I - - COSIX-COS (G)t+

g 2wL"

(2.3.12a)

(2.3.12b)

i b2 (W t )=-Ig : -i
a1

(Wt)=Ig ; i b1 (Wt)=Ig ; i
c1

(Wt)=O (2.3.12c)

De tweede commutatie is beeindigd als de stroom door TIl (ic2 )

nul geworden is. Dit moment is als wt=<:>'- ~ +fA2 geldt. Met

(2.3.12b) en iC2(~- t +~2)=O.volgt dan:

2l.>L II I- g
cos 0( - cos (()( +}J-2 ) =

V3u
(2.3.13)

Uit de vergelijkingen (2.3.9) en (2.3.13) blijkt dat:

( zoals op grond van symmetrie-overwegingen al te verwachten was)

;u'1 =.1-(2 =).l. (2.3.14)

De stromen die tijdens de tweede commutatie optreden zijn nu ook

:)ekend (2.3.12). Het is nu mogelijk de spanning uk1 tijdens de

tweede commutatie te berekenen.

De commutatie begint op LUt= C)(. - ~ en eindigt op wt= 0( - ~ + fA- •

Voor ~1 geldt dan (zie figuur 2.3.3) en (2.3.7d):

Met (2.3.12) geeft (2.3.7d)

AV3 A{3
U =e II - MII !:!- sin (wt+ TI) -e II + MII~ sin (t..lt+ 'n

6
)

kl al 2L" 6 bl 2L"

u =e "_e " =1/3' u cos (cvt+ Z!:)kl al bl 6

di
-M"--.£l

dt
(2.3~7d)

(2.3.15)

De commutatie in de ene mutator heeft dus geen invloed op de

spanning in de tweede mutator (vergelijk (2.3.10c) met (2.3.15)).

Nadat de tweede commutatie beein9igd is, geleiden de thyristoren

T1 ' T4 ' T7 en T10 •

Met figuur 2.3.3, (ic2 =O) en (2.3.4) kan men inzien dat dan geldt:
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i
a1

(wt) = I . i
bi

(wt) = -I . i
c1

(wt) =0 (2.3.16a)
9

,
9

,

i a2 (wt) = I . i b2 (wt) = -I . i c2 (wt) =0 (2.3 .16b)
9

,
9

,

uk1 =V3 u cos (wt+ ~) (2.3.16c)

kan men in de volgende vier delen

met het stelsel

met het stelsel vergelijkingen

(2.3.8)

(2.3.10)

(2.3.12)
(2.3.15)

{2.3.16)

vergelijkingen

vergelijkingen

vergelijkingen
en

met het stelsel

met het stelsel

IX- TT/6+,tA. < t < ex.

Het interval Q( - ~/3 < w t < oc:

worden gesplitst:

C<- rr /3 < w t < tIC" - 7f/3 +f

cc- .1T/3+ f- < W t < 0(_ Jr/6

0(- Tr/6 < wt < 0(- 1C/6 + f-

De grenzen tussen de delen kan men met behulp van (2.3.9) en

(2.3.13) bepalen.

De gemiddelde waarde van uk1 (zie figuur 2.3.1) kan men in het

beschouwde interv~l met behulp van (2.3.8a), (2.3.10c), (2.3.15)

en (2.3.16c) bepalen:
ex

- 3 J1.1<1 -:;:( 1T uk 1
0<- '3

3.0 3 "d(wt)= -V3 u cosor.- - wl I g'T(. j(
(2.3.17)

In figuur 2.3.4 is een vervangingsschema van de mutator gegeven

, dat opgesteld is met behulp van (2.3.17). Bij gebruik van het

vervangingsschema moet men bedenken dat de getekende weerstand

geen "echte" weerstand ',zoorstelt: in deze "weerstand" wordt geen

vermogen gedissipeerd.

Figuur 2.3.4
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In figuur 2.3.5 zijn enkele grootheden als functie vanwt uit

gezet bij OJ = ')'-(/6. De getrokken lijnen gelden bij de uiterste

grens van}.J namelijk f'" ="rT'./6. De onderbroken lijnen gelden bij

?=O. In figuur 2.3.5a staan de fasespanningen e al ,. ebl ' ecl en

e a2 ' eb2 ' e c2 en is het beschouwde interval 0< - ""-/3 <w t< ex: aan

gegeven met een breed getrokken lijnstuk. De ontsteekpulsen van

de thyristoren zijn in figuur 2.3.5b, de fasestroom i al is in

figuur 2.3.5c en de spanning ~1 is in figuur 2.3.5d;-etekend.

Met behulp van Fourier-analyse kan men i a1 (wt)schrijven als:

i al (wt)=n~l {an cos nwt+ b n sin nwt}

1 2'1(
met a = - f i (wt) cos(n~t)d(ut)

n T\ 0 a

2~

b = 1 f i (wt) sin(nwt)d(~t)
n 't( 0 a

(2.3.18a)

(2.3.18b)

(2.3.18c)

Met (2 • 3 • ·9), (2. 3 • 9), (2. 3 • 10), (2. 3 • 12) en ( 2 • 3 • 16) kan men

(2.3.18b) en (2.3.18c) verder ui~werken: voor de grondharmonische

stroom geldt:

a 1 =IJ U v:: {cos 2oc:_cos 2 (0<.+/-'-)} (2.3.l9a)
2 I..>L II

b l =v'1 U ~ {p_ Sinf/Cos(2oc+f/)} (2.3.19b)
2t.;L II ''-

Met (2.3.18a) en (2.3.19) kan voor de grondharmonische fasestroom

met

en
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Figuur 2.3.5a

Figuur 2.3.5b

Figuur 2.3.5c

Figuur 2.3.5d

Figuur 2.3.5e
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In figuur 2.3.5e is de grondharmonische fasestroom iai als func

tie van w t met ononderbroken lijn getekend. In deze figuur kan

men direct zien dat de fasehoek tussen de fasespanning en de

grondharmonische component van de fasestroom ~l ' in het geval

datfL =0 geldt ( door de gestippelde lijn aangegeven), gelijk is

aan de ontsteekhoek~.

aan

fL >0 geldt, is ~l groter dan 0< •

lit [6 ] blijkt dat bij 0<=0, ~l bij benadering gelijk is

Als

uit
2
3f1·
In deze afleiding is steeds naar de spanning van mutator 1 geke-

ken. Uit symmetrie-overwegingen en omdat de ontsteekhoeken van

beide mutatoren gelijk zijn voIgt dat deze afleiding ook voor

mutator 2 geldt.
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3 EEN MOGELIJKE SCHAKELING VAN TWAALFPULSIG BEDRIJF NADER BEKEKEN

!Q!~~~4:Qg:

In hoofdstuk 2 is uiteengezet hoe twaalfpulsig bedrijf gevoerd

kan worden. Er zijn twee mogelijke schakelingen: .de seriescha

keling en de parallelschakeling. In hoofdstuk 4 zal duidelijk

worden dat voor de optimale aanpassing aan de windturbineka

rakteristieken zowel serie- als parallelbedrijf van de gelijk

richterbruggen nodig is. In dit hoofdstuk wordt een schakeling

behandeld waarrnee kan worden overgeschakeld. Het blijkt dat bij

deze overschakeling, maar soms ook in normaal bedrijf, slinge

ringen van diverse grootheden van de synchrone machine met ge

lijkrichterbruggen op kunnen treden.Een oorzaak van deze slin

geringen wordt genoemd.

Er zijn verscheidene schakelingen waarrnee het overschakelen van

serie- naar parallelbedrijf mogelijk is. Er zijn echter een aan

tal eisen waaraan de schakeling moet voldoen:

-De schakeling moet zo eenvoudig mogelijk zlJn.

-De overschakeling moet plaats kunnen vinden onder bedrijf.

-Als het kan moet geen onderbreking van de gelijkstroom in

de verbinding met het gelijkspanningsnet optreden.

Een schakeling die aan deze eisen lijkt te voldoen is in fi

guur 3.1.1. getekend. In het geval de schakelaar gesloten is

loopt de gelijkstroom van de minklem van het gelijkspannings

net via de gelijkrichterbrug I, de schakelaar, gelijkrichter

brug II en de smoorspoel naar de plusklem van het gelijkspan

ningsnet.Deze schakeling is de serieschakelin~In het geval

de schakelaar geopend is loopt de stroom via twee parallelle

takken. De ene tak is: de gelijkrichterbrug I, de koppeltrans-
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formator en diodel. De tweede tak is: diode 2, koppeltransforma

tor en gelijkrichterbrug II.

Als van serie- naar parallelbedrijf overgeschakeld wordt, kan

er een boog in de schakelaar ontstaan t.g.v.de stroom in de

inductiviteiten van het circuit.Dit is het geval als de stroom

niet direct overgenomen wordt door de koppeltransformator.

Deze boog wordt in de schakelaar van figuur 3.1.1 voorkomen

door een condensator die parallel aan de schakelaar staat.

De condensator neemt in eerste instantie de stroom over van de

schakelaa~ Om er voor te zorgen dat de condensator niet door

de schakelaar kortgealoten wordt, is een diode en een weerstand

opgenomen.De weerstand zorgt ervoor dat de condensator ontladen

wordt. In paragraaf 3.3 wordt de overschakeling behandeld.

Gelijkspan
E ningsnet

+

I,
D, L9+ +

lu. +
+ • Gelijk-

L
richter- e2

I,
~ brug II

[
Ie

Ie, +

Gelijk- S
richter- e1 Lbrug I Uz.

• +

13,
+

Figuur 3.1.1
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L,

transfo
shunt

/

waarmee het verschijn

van de synchrone ma-~

spanningsbron.

net

/C)
/ '\
I I----......L...-i

'", Js

i A

A ...--- serie

of V

/
~---

V

Tijdens de metingen aan de semi-twaalffasige synchrone machine

met twee gelijkrichterbruggen die in een ge1ijkspanningsbron

voeden,trad soms een slingering op van de stromen, de spannin-

gen en het toerenta1 van de synchrone machine. In eerste instan

tie was het niet de bedoe1ing dat in dit vers1ag ook het transient

gedrag van de machine beschreven zou worden.Het slingerverschijn

se1 trad ook op bij het overschake1en van de ge1ijkrichterbrug

gen van para11e1bedrijf naar seriebedrijf en omgekeerd.Daarom

wordt in deze paragraaf getracht het slingerverschijnse1, fy

sisch te beschrijven.

Figuur 3.2.1

In figuur 3.2.1. is de schake1ing getekend

se1 is waargenomen.De bekrachtigingsstroom

chine wordt gevoed uit een gestabi1iseerde
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20 V/div

1 A/div

De synchrone machine wordt aangedreven door een gelijkstroom

machine die gevoed wordt uit een accubatterij. De gelijkrichter

bruggen voeden hun stroom in een gelijkstroommachine die mecha

nisch gekoppeld is met een asynchrone machine met netvoeding.

De stromen en spanningen die optreden tijdens het slingerver

schijnsel zijn waargenomen door middel van een transient re

corder en een oscilloscoop.Van deze oscilloscoopbeelden zijn

foto 's gemaakt.

De verstoring die de machine aan het slingeren brengt is in de

foto's steeds een verandering van de bekrachtigingsstroom van

de synchrone machine, maar kan ook een belastingsverandering zijn.

In de foto's 1 tim 9 zijn een aantal stromen en spanningen te

zien die tijdens het slingerverschijnsel waargenomen zijn.

Naast de foto's staat steeds vermeld wat waargenomen is en onder

welke condities het verschijnsel plaatsvond.

Uit figuur 1 blijkt dat het sluiten van de schakelaar Seen toe

name van de bekrachtigingsstroom tot gevolg zal hebben.

In foto 1 is te zien hoe de spanning u f aan de klemmen van de

bekrachtigingswikkeling en de stroom door de bekrachtigings
spoel veranderen met de tijd.De in de spoel geinduceerde span-

ning ten gevolge van de fluxverandering kan zelfs negatief wor

den.De spoel, die via een gelijkspanningsbron in een gesloten

circuit is opgenomen, probeert zijn flux constant te houden.

Vanuit de stator wordt door het ankerreactieveld juist gepro

beerd deze flux af te breken.

Foto 1

Boven u f

OnGer if

De weerstand R2 wordt kort

gesloten. Beginwaarde van de

bekrachtigingsstroom is 1.6 A.

Eindwaarde van de bekrachti

gingsstroom is 2.9 A •

Rl =3l.o.,R2 =31A,R f =5. 6.n.

Tijdbasis 1/9 sec/dive
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In foto 2 is te zien hoe de gekoppelde spanning (ugek ) en de

uitgangsstroom(i ) verlopen tijdens het slingerverschijnsel.
9

Door het toenemen van de gekoppelde spanning wordt de span-

ning van de gelijkrichterbruggen hoger waardoor de stroom i g
toe gaat nemen.Er is echter een faseverschil tussen de omhul

lende van de gekoppelde spanning, die evenredig is met de

gelijkspanning van de gelijkrichterbruggen,en de transiente

stroom i . In figuur 3.2.2 is het vervangingsschema getekend
9

dat op dat moment de stroom bepaalt. e l is de gemiddelde span-

ning van de gelijkrichterbruggen. e 4 is het transiente deel van

de spanning van de gelijkrichterbruggen. e
3

is de klemspanning

van de be1astende gelijkstroommachine.

Foto 2

Boven U k 200 ~divge

Onder i 20 A/div
9

De weerstand R2 wordt kortge-

sloten. Beginwaarde van de

bekrachtigingsstroom is 1.6 A.

Eindwaarde van de bekrachti

gingsstroom is 2.9 A.

R
1

=31U,R
2

=31n,R
f
=5.6il

T ' 'db ' 1/9 sec/d'lJ aSlS lV •

.
~ R

lJ,)t;:::: 27 rad/ s

+ L = 40.10-3 H
9

e,3 WL ::: 1 D..
9

e/
R«l.o..

Figuur 3.2.2
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Er geldt i = I + iNg g

Omdat R in dit circuit klein is ten opzichte van wL zal de fase-
g

hoek tussen u en i bijna negentig graden zijn.Uit foto 2 blijkt

dit inderdaad het geval te zijn.

Foto 3 toont de uitgangsstroom i g en de stroom i
A

door de aan

drijvende gelijkstroommachine.

Voor de ankerspanning van deze machine geldt:

u = W P G + i R + L diA (3.2.1)
A A A A dt

met: w de rotorhoeksnelheid

RA de ankerweerstand

G een machineparameter

LA de ankerzelfinductie

f de hoofdveldflux

uA wordt betrokken uit een accu met inwendige weer

inwendige spanning van de accu is: Uaccu

Uaccu
0.2.4)

0.2.3)

(3.2.2)

en omdat i A slechts langzaam verandert

samen:

Ri ) - LA ~~A

Omdat LA klein

geldt:

De spanning

stand R .. De
l

uA = U - iAR.accu l

( 3 • 2 . 1) en (3. 2 • 2) geven

U - i (R +
W = accu A A

1 G

is (2 mH)

Foto 3

Boven i
A

20 A/div

Onder i 20 A/div
g

De weerstand R2 wordt kortge-

sloten. Beginwaarde van de

bekrachtigingsstroom is 1.6 A.

Eindwaarde van de bekrachti

gingsstroom is 2.9 A •

Rl=31frJR2=31~)Rf=5.6SL

. 'db ' 1/9 s~c/d'TlJ aSlS lV.
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Als de flux F constant is, is i A dus recht evenredig met (.J :

W = c l - i Ac 2 (3.2.5)

Uit metingen blijkt dat i A inderdaad recht evenredig met (jJ is.

De stroom i A in foto 3 kan dus volgens vergelijking (3.2.5) als

maat voor het toerental van de synchrone machine dienen. Uit

foto 3 en met (3.2.5) blijkt dat het toerental ook een slingering

uitvoert. Verder blijkt dat de synchrone machine na de slingering

een lager toerental heeft dan voor de slingering.

De foto's 4 en 5 laten het verschil zien dat ontstaat als de weer

standen Rl en R2 veranderd worden. In beide situaties zijn de aan

vangswaarde en de eindwaarde van de bekrachtigingsstroom gelijk

gekozen door het aanpassen van de weerstanden en de voedende

spanning. De weerstand in het circuit is echter anders. Uit de

foto's blijkt dat de frequentie van de slingering veranderd is.

Verder blijkt dat bij een kleinere weerstand de slingering meer

tijd nodig heeft om uit te dempen dan bij een grotere weerstand.

Foto 4

In be ide foto's staat boven

Foto 5

i 7.5 A/div ;tijdbasis 0.2 s/divg

onder if 1 A/div

De weerstand R2 wordt in beide gevallen kortgesloten.

Beginwaarde van de bekrachtigingsstroom is 1.6 A.

Eindwaarde van de bekrachtigingsstroom is 2.9 A. Rf = 5.6~

In foto 4: Rl~ 32A,R2= 32.n .In foto 5 Rl = l2.7A
J
R2= 23.n
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20 A/div

2.5 A/div

V/div

Boven i
g

Onder if

Midden U k 200ge

R = 0 R = 0
1 2
. 'db ' 0 2 sec/dl,vtl] aSlS •

Foto 6 toont een blijvende slingering waarbij de spanning van de

gelijkrichterbruggen periodiek door de slingering lager wordt

dan de spanning van de belastende gelijkstroommachine. De dioden

in de gelijkrichterbruggen zullen dan uit geleiding gaan en de

uitgangsstroom i wordt nul.g
De spanning van de synchrone machine groeit daarna weer aan tot

de dioden van de gelijkrichter weer in geleiding komen en de

slingering opnieuw kan beginnen.

Foto 6

In foto 7 is te zien hoe nog juist demping van de slingering op

treedt bij een verstoring in het bekrachtigingscircuit.

(De verstoring bestaat hier uit het openen van de schakelaar S.

Rl =0 ,R2 =2.n.)

Foto 7

len van R2 •

R = OA R = 21l.1 2
'd . 1 sec/dl,vtlj basls

(zie fig. 3.2.1)

beneden:boven naar

50 A/div

500 V/div

40 A/div

5 A/divif
De bekrachtigingsstroom wordt

verminderd door het inschake-

Van....................-
11_11111111- - _iIIiiiIIII~_iiII_-_..~---

11.111.1111111
1111111111111111
1.- ..............,,......_--....!!!'··,'··,·,·s====iiiiII
IIIIIIIII!IIIII
[JIIJr'. '~....~~ii1.
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Van boven naar beneden:

i 50 A/divg

Ugek 500 V/div

i al 40 A/div

if 5 A/div

De bekrachtigingsstroom wordt

verminderd door het inschake-

len van R2 0 Rl = On,R 2 = 211

tijdbasis 1 s/div

In foto 9 bij een iets kleinere bekrachtigingsstroom in de begin

situatie dan in foto 7, leidt de zelfde verstoring tot een aan

groeiende en later constante blijvende oscillatie.

In de foto's 7 en 9 is van de gekoppelde sRanning en van de stroom

i al aIleen de omhullende goed te zien.

Voor de, in dit afstudeerwerk, beproefde machine kan uit de foto's

en andere metingen die verricht zijn geconcludeerd worden dat:

- Slingeringen voornamelijk optreden bij kleinere waarden

van de belastingsstroom en bij kleine waarden van de be

krachtigingsstroomo

De grootte van de weerstand in het bekrachtigingscircuit

een grote invloed heeft op het slingerverschijnsel.

De weerstand heeft invloed op de frequentie van de slinge

ring en kan blijvende oscillaties voorkomen:hij zorgt voor

extra demping van de oscillatie.
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0.2.8)

0.2.7)

In het eerste deel 'ran deze paragraaf is het s 1 ingenrerschijn

sel, zoals het praktisch optreedt, beschreven.

In het hierna volgend deel wordt getracht het slingerverschijnsel

met behulp van vectordiagrammen toe te lichten. Daartoe worden

eerst een vereenvoudigd machinemodel en de daarbij behorende ver

gelijkingen geintroduceerd.

Van de machine wordt verondersteld dat:

- De spreiding van stator- en rotorwikkelingen te verwaar

lozen is.

- De statorweerstand verwaarloosd mag worden.

- De machine een bekrachtigingsspoel-in de d-richting heeft

met een zeer grote zelfinductie ten opzichte van zijn

weerstand. Delltransiente ll tijdconstante van de bekrachti-

gingsspoel is dus groot. -

- De demping~ voor subtransiente verschijnselen zowel in de

d-as als in de q-as ideaal is: elke zeer snelle verstoring

van het grondharmonische veld wordt direct tegengewerkt:

de commutatiesverlopen dan oneindig snel; de overlappings

hoek~ is nul. Het veld in de machine bestaat alleen uit

een grondharmonische component.

- De demping~ voor transiente verschijnselen in de q-richting

te verwaarlozen is ten opzichte van de demping~ in de d

richting.

Met de gemaakte veronderstellingen kunnen de volgende verge

lijkingen voor de machine omgevormd worden:

ud = -raid - 'fd _w't'q

u = -r i + W\fd - ~qq a q

Deze vergelljklngen worden:

ud = -<fd -WPq

u q = w~d ~q

Wis de rotorhoeksnelheid.Het poolpaartal p = 1 •.
u f = rfi f + Iflf

~ Onder demping wordt in dit geval verstaan de tegenwerking van

verstorende invloeden.
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0.2.11)

0.2.13)

0.2.12)

0.2.10)

q-richting.

d-richting.

bekrachtigingsspoel.

<fq en ~d geldt:

<±'q
't'd
Cilf is

Voor

Er wordt verder nog verondersteld dat tijdens het slingerver

schijnsel de fluxverandering zo traag verloopt dat de termen. .
~d en ~q verwaarloosd kunnen worden ten opzichte van wo/q enwfd"

De vergelijkingen (3.2.6) en (3.2.7) gaan dan over in:

ud = - wo/q
uq = wfd

is de flux in de

is de flux in de

de flux in de

de fluxen If'f '
= . L'±'q ~q q

~d = idLd + Lfdi f

~f = %Lfdid + Lffif

Voor nadere toelichting van vergelijking (3.2.6) tim (3.2.13) en

voor het verband tussen ud ' uq en de statorspanningen en V00r het

verband tussen i d ' i q en de statorstromen wordt verwezen naar

lit [6].Er wordt nu een situatie bekeken waarin de machine stroom

voert.Het vectordiagram voor deze situatie is te zien in figuur

3.2.3. De stroom i is in fase met de spanning ~ omdat de machine

een gelijkrichterbelasting heeft en de overlappingshoekMnul is.

d- as f

- \ ..... 111 -'1- 05

Figuur 3.2.3
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Als er een verstoring optreedt, bijvoorbeeld door een belastings

toename, zal de stroom i toenemen... De flux in de bekrachtigings

spoel zal zeer langzaam veranderen: deze flux kan in eerste in

stantie constant verondersteld worden. De verandering van de flux

in de d-richting zal dan ook zeer langzaam verIopen. De flux in

de q-richting kan echter weI snel veranderen.De verandering van

Iii zal een verandering van i veroorzaken en daarmee ook van w- q lq
en ud.De vraag is nu hoe verandert ud als Iii verandert.

De hoek 6 in figuur 3.2.3.wordt mede bepaald doo'r de stroom IiI, dus

8 = f ( Ii / ) •Uit O. 2 • 9) en O. 2 • 11 ) vo 1gt :

ud = -W~q = -wLqiq (3.2.14)

Uit figuur 3.2.3 blijkt:

i =I il cos () dus ud = - W L Iii cos 6 (3.2.15)
q - q -

ud is dus een functie van 11!, w en 6. Als G) nu eerst constant veron-

dersteld wordt en er rekening gehouden wordt met 6 = f ( Iii) dan

geeft (3.2.15):

<3.2.17)

0.2.16)db
d Iii

= -wL coso + wL Iii sinq q-
dlil

Uit figuur 3.2.3 voIgt verder:
u d

tanc = -
u

q

0.2.17) geeft samen met 0.2.9) en <3.2.10):

<3.2.18 )
Wlf ~tan I> = _ =.....!.9:. =_.:£9:
wlfld f d

De flUX!fd wordt in deze afleiding constant verondersteld,lf'q vol

doet aan (3.2.11) dus:

tan 6 = - 'Kg
~d

sin &
ofweI

cos 20

L Iiig-
~d

0.2.19)

0.2.20)

Met wat rekenwerk(zie bijlage 3.2.1) kan uit (3.2.20) afgeleid
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(3.2.22)

(3.2.21)

sino

I

- 1 )

Iii cos!J

1 +arccosb=
2L2 1ifq -

dbUit (3.2.21) kan dlil berekend worden (zie bijlage 3.2.2)

[
4L2 IjJ2]-~

cos 26 _ 1 + g - 2
d b = \IJ

d
2

d Iii -------'!....:;;..-
Iii cos <5 sin 0

Als (3.2.22) in (3.2.16) ingevuld wordt dan vindt men:

dUd cos 26 _ [1 + 4L<j!~~1lJ2] ~t
= -(.I7L cos b + wL Iii sinb

d Iii q q -

worden:

(3.2.23)
w L

- - -C-O-S-b)~{==-+"""4"L'lIl'2....1-il~21
r g -

f~
dUd

Met de uitdrukking voor cos6 uit de bijlage 3.2.1 kan --- geheel
d Iii

als functie van 1~ geschreven worden. Uit (3.2.23) kan zonder meer

afgelezen worden dat in generatorbedrijf ( - li2<6~o ) dUd altijd
d !1J

negatief is,Dat wil zeggen dat ud altijd meer negatief wordt als

~ toeneemt.De vector ~ zal dan altijd in grootte toenemen omdat

uq constant verondersteld is. ('±' d is constant verondersteld).

In figuur 3.2.4 is het vectordiagram getekend voor de situatie

die ontstaat na de toename van de stroom i ; 6 is meer negatief

geworden en ud is meer negatief geworden.Het toenemen van u zal

het nog verder toenemen van i tot gevolg hebben.Het toenemen van

i kan echter niet door blijven gaan. Met het toenemen van ~ en i
zal het gevraagde verrnogen ook toenemen.De toenemende belasting

van de aandrijvende gelijkstroommachine zal een daling van het

toerental tot gevolg hebben. Door de daling van het toerental (w)
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Figuur 3.2.4

zal 1~lkleiner worden.Dit heeft tot gevolg datl~ af zal nemen.

Een afname van 1il zal een afname van I~I tot gevolg hebben. (er wordt

verondersteld dat fd niet veel veranderd is). Hierdoor neemtl~lnog

sterker af zodat· lilnog verder af gaat nemen. Een afname van zowel

I~I en Iii zal de aandrijvende machine weer doen versnellen.Toename

van het toerental geeft weer spanningsverhoging etc.

In het geval dat de flux in de q-richting even snel verandert

als de flux in de d-richting zal afhankelijk van L~ en Ld een

spanningsdaling op kunnen treden na een stroomtoename.De stroom

toename na de belastingstoename wordt dan niet meer versterkt

door een toename vanl~t, maar juist tegengewerkt door een af

name van ~.voor aanvullende informatie betreffende het slin

gerverschijnsel en voor nadere toelichting wordt verwezen naar

lit [8] , [9], [10] •
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~~~~!_~~~_~~~~~~~~~~!~~_~~~_~~~!~:_~~~~_E~~~!!~!e~~~!i!
De schakeling waarvan uitgegaan wordt staat in figuur 3.3.1.

Voor er overgeschakeld wordt voeren de beide bruggen de stroom

i = I . De spanning van de gelijkrichterbruggen is dan E/2g g
(de rimpel op de spanning wordt hier verwaarloosdrverder wordt

de spanning over een geleidende diode nul verondersteld).

Op het tijdstip t = 0 wordt de schakelaar S geopend. Er wordt

nu verondersteld dat de spanning van de bronnen e 1 en e
2

in

eerste instantie haast niet zal veranderen.De spanning over de

dioden D1 en D2 is gelijk aan:

uD = - e 2 + u + uD + u 11 c 3
uD = - e 1 + u + uD - u 22 c 3

. D, LgI, + +

+

E

+

+•

L

Ie

Machine
met

gelijk
richter
brug 2

[

s

R=55.!l.
L

+

•+

Machine
met

gelijk
richter
brug 1

+

Figuur 3.3.1
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Op t = 0 is U c =0 en D3 gaat geleiden.u1 en u 2 zijn nul omdat

uD en ~ negatief zijn en dus niet geleiden.Tot het moment
1 2

waarop D1 en D2 gaan geleiden geldt(uD3 =0):

e 1 + e 2 - u - uL = e 3 (3.3 .1a)c t diE E"u If· dt . = Lg
--9: (3.3.1b)e 1 = e 2 = 2' e 3 = : C lC uLI I c
dt

t 0
diE + E

~J i dt L --9: = E (3.3.2)2" 2" -c g dt0

In eerste instantie zal i = i zijn.Door (3.3.2) te differentiec g
ren krijgt men dan:

1 d 2i
- i + L ~ = 0
C g g dt2

De oplossing van deze differentiaalvergelijking is:

(3.3.3)

jwot -jw t
i = a e + b e 0

g w
o

1= 7;c (3.3.4)

De beginvoorwaarden voor t = 0 zijn:

ig(t=O) = I g (3.3.5)

Uit het netwe+k (figuur 3.3.1)volgt dat de spanning over de spoel

L g direct na het openen van de schakelaar niet kan springen:

di
--9:(t=O) = 0 (3.3.6)
dt

Ui t (3.3.4) en (3.3.5) voIgt a = b (3.3.7)

Ui t (3. 3 • 5), (3. 3 • 6 ) en (3 • 3. 7) vo1gt :

I jw t -jw t
i g = -¥-( e 0 + eO) = Igcoswot (3.3.8)

Deze uitdrukking is geldig zolang i groter dan nul blijft dus
g

voor O<~t < woto • Op het tijdstip to beginnen de dioden D
1

en

D2 te geleiden.Door de stroom i g zal de condensator opgeladen

worden.
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Er geldt: t I
u = §I i dt = -SL s inu,'ot (3.3.9)c g woc

0

Op het moment dat u gelijk aan ~ wordt,gaan de dioden D1 enc

(3.3.10)

worden.uD2 dan positief

Ew C
• GJ t . 0
, 0 o=arcsln~

g

is alleen geldig alsVergelijking (3.3.10)

D2 geleiden omdat ~1 en

E I
- = -SL sinw t2 w C 0o E (.) C

21
0

kleiner dan 1
g

blijft.Is deze uitdrukking groter dan 1 dan zullen de dioden

niet meer gaan geleiden. De stroom wordt dan nul en gaat pas

weer vloeien als e 1 en e 2 aangegroeid zijn tot de spanning E.

Is de uitdrukking EWoC kleiner dan 1 dan zullen de dioden op
~g

t=t qaan geleiden.Dan geldt:0

u 1 + e 1 = e 2 - u 2 (3.3.11)

di1 di2
(3.3.12)u 1 = - L -- + M --

dt dt

di 2 di
1u = L -- - M -- (3.3.13)

2 dt dt

(3.3.11), (3.3.12), (3.3.13) en (3.3.1b) geven samen de volgende

vergelijking:

L
di1 di2 + ~ E di 2 di1- -+ M -- = 2" - L -- + M--
dt dt 2 dt dt

ofwel ( L + M )
di1 ( L + M )

di 2-- = --
dt dt

(3.3.14 )

(3.3.15)

Uit (3.3.15) voIgt samen met het gegeven dat op t = t i 10
dat VOOl:" t>o i 1 = i 2 .
Uit figuur 3.3.1 leiden we verder af:

e 1 + u 1 - u = e 3L
Met (3.3.1b), (3.3.12) en (3.3.16) wordt (3 • 3 • 17) :

= i =02
(3.3.16)

(3.3.17)
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E ( L M )
di 1

L
dig

E- - - =2 dt g dt

We proberen i in i 1 uit te drukken:g

i = i + i 1g e2

i e2 = i e + i 2
( 3 • 3 • 16 ) , (3. 3 • 19) en (3. 3 • 20) geven s amen:

i g = i e + 2i1

o .3 .18)

0.3.19)

0.3.20)

(2.2.21)

Voor i g-eldt:e
du

i C
e= --

e dt
0.3.22)

0.3.25)

0.3.24)

0.3.23)
E di1= 2" + (L-M) -

dt

di
2M-

dt

Voor u vindt men met (3.3.16):e
E di 1u e = e 1 + u 2 = 2 + L --- 

dt
(3.3.22) en (3.3.23) geven samen:

d 2 .
II

i ~ C(L-M) ----
e dt2

(3.3.24) invullen in (3.3.21) geeft

d 2 .
~1

i g = C(L-M) ~+ 2i 1dt

0.3.26)
E= - 2

di
+ (2L +L-M) 1

g dt

Vergelijking (3.3.25) geeft samen met (3.3.18) de differentiaal

vergelijking voor i 1 :

d 3 .
II

L C(L-M) -3
g dt

0.3.28)
2 (2L +L-M)g

E(t-t )o

De homogene oplossing van deze differentiaalvergelijking is

i 1 ~ a e j WI t + b e - j WIt + d (3 • 3 • 27 a )

12L +L-M I
W _ g (3.3.27b)

1 -L C (L-M)
g

De partieuliere oplossing is: i
1

- -
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De totale oplossing wordt dan:

(3.3.29)+ d
E (t-t )

o

2(2L +L-M)
g

Voor de dioden in geleiding gaan Zl]n de stromen i l en i
2

nul.

De stromen in de spoelen van de koppeltransformator kunnen niet

springen.Uit deze twee voorwaarden kunnen twee beginvoorwaarden

afgeleid worden voor het tijdstip t=t :
o

di
l

-(t=t ) =0 (3.3 .30b)
dt 0

De laatste beginvoorwaarde volgt uit de voorwaarde van de stroom

door de condensator op t=t (zie(3.3.8) en (3.3.24)):
o

d 2 .
1 1i = C(L-M) ---- = Igcoswoto ofwel

c dt2 t=t
o

cosw to 0
(3.3.30d

De oplossing voor if wordt dan voor t>t
o

I COsw t { }
i l =g- 0

2
0 1 - COSW

l
(t~t) +

C(L-M)W
1

0

E
2LgWl

2Lgsin w
l (t-to ) - - w

l
(t-t

o
)2L +L-M

g

(3.3.31)

(3.3.32)
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(3.3.36)

(3.3.37)

i
C

is te berekenen uit (3.3.24) en (3.3.31):

i = r cos(w t )coswl(t-t ) - E sin Wl(t-to ) (3.3.33)
C goo 0 2Lg Wl

Oe vraag is nu welke stroom i
l

of i
c

het eerst nul wordt. Als i l
en i 2 nul worden dan gaan 01 en 02 uit geleiding, als i c nul

wordt dan gaat 03 uit geleiding.

i l kan met behulp van (3.3.10), (3.3.27b), (3.3.31), (3.3.4) en

(3.3.33) ook anders geschreven worden:

1 2

(t-to )I+
EC(L-M)Wli l = 1I cosw t -. 2 goo 2(2L +L-M)C(L-M)Wl g

-1
. 2 II cos (W t ) cos"'l (t-t l ) +

C(L-M)W l
goo 0

1 2

5 inWI (t-toll
EC(L-M)Wl

2 2 (2Lg +L-M)(JlC(L-M)W l

1 uJo

(~~l.34)
i l = 1I cosW t - r sinew t )Wl(t-t ) -

C(L-M)Wi goo WI goo 0

Als verondersteld wordt dat op t=t l i c nul wordt dan vindt men

met (3.3.4), (3.3.10) en (3.3.33):
uJ

r cos(t.) t )coswl(tl-t )= wOr sineW t )sinwl(tl-t ) (3.3.35)goo 0 1 goo 0
wl

ofwel -- = tan(~ t ) tanwl(tl-t )
Wo 0 0 0

1 01
t l = to + W

l
arctan(

W tanw t
o 0 0

Als op het tijdstip t l de stroom i l al negatief geworden is dan

is i l eerder nul geworden dan ic.

Op t l geldt met vergelijking(3.3.34):

i l (t l )= 1 2jr cOS(J t - ~or sineW to)arctan(w tan~ t ))
C(L-M)W goo 1 goo 0 0

1 (3.3.38)
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I cosw t 1
i (t)= g a a I-

1 1 C (L M)W2
- 1

i 1 (t1 ) is altijd grater dan nul want

arctan x < x of 1-arctanx < 1 voor x > 0x

Dus i c wordt het eerste nul op t=t1 ( i
c

zal na t=t
1

negatief

worden omdat er stroom door de weerstand gaat 10pen.Deze stroom

is echter zeer klein omdat R groat is.).

Op t=t1 geldt: I I
I cOS<J t W WI

i (t1 )=2i i(t1 )=2 g 0 20 1 wOtan(wto)arctan(wt nwt ) (3.3.40)
g C(L-M)W

1
1 a a a a a

Na het tijdstip t=t1 geldt nag steeds i
1

=i
2

• Uit figuur 3.1.1

kan men aflezen dat dan geldt:

(3.3.42)

(3.3.41)

(3.3.43)

(3 .3 .16) geeft (3.3 .41) :

E
2

e 1+u
1

-uL=e
3

Met (3. 3 • Ib), (3. 3 • 12 ) en
di1 di

-(L-M)---- - L --£ =
dt g dt

Volgens (3.3.40) is i =2i dus geldt:
g 1

di 1 E
(2L +L-M) ---- = - 2

g dt

De oplossing van deze differentiaalvergelijking is:

E (t-t
1

)
i 1 (t) = - 2(2L +L-M) + i 1 (t1 ) voor t>t1g

Deze stroom wordt nul op t=t
2

:

(3.3.44 )

3.3.3 is de stroom i getekend voor dezeg
en D2 komen dan juist niet in geleiding.

E (t
2
-t

1
)

2(2L +L-M) = i 1 (t1 )
g

De stroom i wordt dan oak nul. i en i
1

kunnen pas weer gaan
g g

vloeien als e 1 en e 2 aangegroeid zijn tot E.

In figuur 3.3.2 is het verloop van iii I i
1

en i 1 getekend voor
g c 6i!

E = 220 V, 1 = 10 A, C== 70"u,F I L = 43 rnH,(L-M)=3.7 rnH, R=55.n.g g
In het geval een condensator van 355,MF gekozen wordt I wordt
EcJ C
21

0
juist 1. In figuur

. S .
sltuatle. De dioden D

1
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Figuur 3.3.3

i e1 5 A/div

tijdbasis 1 ms/div

~~:~' -:" ----:::~: .. :.:-.;~~~-~ ~~;~;:.:~ ::-:!:'::~~~~~

- __ ~:r:~·:~:"r: c::}:;: ::2'""r::::
~ =f---:t~~FC::kt:::T:~0~ ::'J::~ ~>

....... -...
o t o t 1 t

2

i 1 5A/div

tijdbasis 1 ms/div



- ..!!!....
Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der Elektrotechniek
Vakgroep Elektromechanica en Vermogenselektronica

biz. 91
rapport nr. EMV 83 -15

to = 0.46 ms

t l = 0.86 ms

t 2 = 3.1 ms

De hierboven genoemde stromen zlJn ook in werkelijkheid ge

meten met behulp van een transientrecorder. In de foto's 9 tot

en met 12 zijn een aantal van deze stromen te zien. Naast de

foto's staat vermeld wat geregistreerd is en onder welke con

dities dit plaatsvond. Uit foto 9 blijkt dat de weerstand, di

rect na het sperren van de diode D
3

, de condensator ontlaadt

tot de spanning e l + e
2

- e
3

(in nul last zijn e l en e 2 groter

dan ~). In foto 9 en 10 zijn de stromen i g , i l en i el te zien.

Uit deze foto's blijkt dat deze stromen wat vorm betreft goed

overeenkomen met de stromen zoals die in figuur 3.3.2 getekend

zijn. In foto 11 kan men zien dat de spanning van de gelijkrich

terbruggen tijdens het overschakelen niet gelijk aan ~ blijft

(Deze spanning bestaat uit een constant deel met een rimpel er

boven op~ Het uitgangspunt van deze afleiding was dat de span-

ning van de gelijkrichterbruggen tijdens het overschakelen ge

lijk aan ~ blijven. Dit uitgangspunt blijkt niet juist te zijn

maar omdat de spanning slechts weinig verandert geeft deze af

leiding toch een redelijke benadering.

In foto 12 ziet u dat bij een zeer grote waarde van de capaci

teit van de condensator de dioden Dl en D2 ook werkelijk niet in

geleiding komen zoals in figuur 3.3.3. Voor de situatie in foto

12 geldt: EcJ Co2I = 0.97
g

dus bijna gelijk aan 1 (zie vergelijking 3.3.10).

Uit de foto's kan men de tijden to,t l en t 2 aflezen.Voor foto

9 geldt: to = 0.5 ms

t l = 0.9 ms

t
2

= 3.5 ms

Uit de gegevens bij de foto's en uit de vergelijkingen (3.3.10),

(3.3.37) en (3.3.45)' kunnen de bijbehorende waarden berekend

worden:
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Foto 9

E = 228 V

I = 10 A
g

Boven u e
Onder i e1
tijdbasis

C = 40;0\.F

200 V/div

7.5 A/div

2.2 ms/div

Foto 10

E = 213 V

I = 10 Ag
Boven i

g
Onder i 1
tijdbasis

C = 110 vF

7.5 A/div

7.5 A/div

4.4 ms/div

Foto 11

E = 213 V

I = 10 Ag
Boven u e1 200 V/div

Onder i e1 3.75 A/div

tijdbasis 1.1 ms/div

C = 110 ,IAF

Foto 12

E = 230 V

I = 8.8 A
g

Boven U 200 V/div
e

Onder i e1 7.5 A/div

tijdbasis 11.1 ms/div

C=235..u. F
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Deze berekende waarden komen goed overeen met de gemeten

waarden.Voor t 2 is het verschil met de gemeten waarde nogal

groot omdat de verandering van de spanning van de gelijkrichter

bruggen een rol begint te spelen. Zoals al eerder vermeld is

kan de stroom i g pas weer gaan vloeien als e l en e 2 aangegroeid

zijn tot E. Als e l en e 2 de waarde E bereiken , zal de synchro

ne machine met gelijkrichter de al eerder genoemde slingering

uit gaan voere~Afhankelijk van de weerstand die opgenomen is

in het bekrachtigingscircuit zal er meer of minder demping op

treden.In de foto's 13 en 14 wordt dit verschil aangetoond.

In foto 13 is de weerstand in het rotorcircuit (zie figuur 3.2.1)

31 ohm. In foto 14 is deze weerstand 130 ohm . In foto 15 is

te zien hoe de amplitude van de gekoppelde spanning bij over

schakeling verdubbelt.De grootte van de capaciteit heeft op

dit slingerverschijnsel geen merkbaar effect. In foto 16 is

de slingering te zien onder dezelfde omstandigheden als in foto

15, de condensator is nu echter 40;V\.F in plaats van 110.M.F ge

kozen. Tijde~s de meting met een condensator met kleine capaci

teit (c <30 ,0'F) blijkt dat bij stromen van 10 A de schakelaar

soms niet direct onderbreekt, maar dat de stroom in een boog

blijft lopeno Omdatde condensator juist aangebracht is om dit

te voorkomen moet de condensator voor dit soort schakelaar

zeker groter gekczen worden.-Wordt de diode D3 echter kort

gesloten dan blijkt bij dezelfde condensator waarde (20MF)

toch geen boog te ontstaan. De diode heeft dus ook invloed op

het ontstaan van de boog.Het blijkt dat de diode voor hij in

geleiding komt, in zeer korte tijd, afhankelijk van de conden

sator, in voorwaartse richting een zodanige spanning opbouwt,

dat er toch een boog in de schakelaar kan ontstaan. De diode

vervangen door een sneller type geeft inderdaad enige verbete

ring maar maakt op het geheel niet veel uit.Laat men de diode

weg dan zal de schakelaar steeds de kortsluitstroom van de con

densator moeten voeren als de schakelaar gesloten wordt.
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Foto 13

E = 228 V

I = 10 Ag
Boven u 200 V/divc
Onder i e1 7.5 A/div

tijdbasis 0.44 s/div

C = 100.uF

R t = 31 ohmro or

Foto 14

E = 228 V

I g = 10 A

Boven u 200 V/div
c

Onder i e1 7.5 A/div

tijdbasis 0.22 s/div

C = 100lo\.F

R t = 132 ohmro or

Foto 15

E = 220 V

I = 10 Ag
Boven U k 200 V/divge
Onder i e1 7.5 A/div

tijdbasis 0.22 s/div

C = 110 MF

R t = 132 ohmro or

Foto 16

E = 220 V

200 V/div

7.5 A/div

0 .. 22 s/div

C = 40).-\.F

Rrotor = 132 ohm

I = 10.5 Ag
Boven u c
Onder i e1
tijdbasis
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Beter is het een grotere condensator te kiezen. De schake1aar

wordt dan haast niet be1as~. uit meting is geb1eken dat bij

groter wordende 1
9

een grotere condensator gekozen moet wor

den om er zeker van te zijn dat er geen boog ontstaat. In nor

male bedrijfssituaties zal er overgeschakeld worden bij een

gelijkstroom in de verbinding met het gelijkspanningsnet van

ongeveer 20 A • De condensator zal dan voor deze stroom bij

de gebruikte sehakelaar gekozen moeten worden.

Uit de foto's van de condensatorspanning (u
e

) blijkt dat deze

spanning niet groter wordt dan de spanning E waarop de conden

sator uiteinde1ijk komt te staan. De condensator kan dus wat de

serie- naar parallelsehakeling betreft uitgevoerd worden voor

de nominale spanning E.

Tijdens de parallelschakeling wordt de condensator kortgesloten,

dus ook hier kan men volstaan met een condensator met nominale
spanning E.
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De schakeling waarvan uitgegaan wordt staat in figuur 3.3.4.

Voordat de schakelaar S gesloten wordt voeren de beide gelijk

richterbruggen de stroom I g/ 2 • De spanning van de bruggen is:

e 1 = e
2

= e 3 = E (3.3.46a)

E

+

I,
D,

+ +

leI

+ • Machine
met

U, L gelijk-
richter
brug 2

[
Ie

leI +

Machine S
met

gelijk- e1 L Gil.
richter
brug 1 • +

I~ +

D2

Op het tijdstip t=O wordt de

i 1 = i 2 = I g/ 2

Figuur 3.3.4

schakelaar S gesloten.Er geldt dan:

op t = 0 (3.3.46b)

i = I op t = 0g g
Verder geldt zolang de dioden D1 en D2 geleiden:

e 1 + u 1 = e 2 - u 2

(3.3.47)

(3.3.48)
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ofweI met (3.3.46a) , (3.3.11) en (3.3.12)
di1 di 2 di

2
di

1E - L -- + M = E - L + M (3.3.49)
dt dt dt dt

di 2 di
1(L + M) --- = (L + M) (3.3.50)

dt dt
Uit (3.3.50) en (3.3.46b) voIgt dat i

1
= i

2
•

Als de schakelaar gesloten is en de dioden geleiden geldt:

E - L
di 2

+ M
di 1 -(L - M)

di 1
(3.3.51)e 1 = - u 2 = = =

dt dt dt
Uit (3.3. 46b) en (3.3.51) voIgt:

I Eti 1 (t) =....9. i 2 (t) (3.3.52)2 - L-M =
De stromen i 1 (t) en i 2 (t) worden nul op het tijdstip t = to ..

I E t
to

I (L-M) (3.3.53)....9. = 0 = ....9.
2 L-M 2 E

Vanaf het moment t = 0 staan de twee bronnen e
1

en e
2

samen met

Lg en e 3 in serie geschakeld.

Uit de schakeling uit figuur 3.3.4 kan de volgende vergelij

king afgeleid worden:

e 1 + e 2 - e 3 = u 1 (3.3.54)

ofweI met (3.3.46a) en met (3.3.1b) wordt dit

E = L ~ (3.3.55)
g dt

De oplossing van deze differentiaalvergelijking wordt met de be

ginvoorwaarde i (t = 0) = I
g g

i = I + L t (3.3.56)g g Lg
In figuur 3.3.5 ziet u het verloop van i 1 (t) en i

g
(t) geschetst in

het geval I = 15 A , E = 210 V , L-M = 3.7 mH ,L=43 mH, R= 55~.
g g

In werkelijkheid zijn de bronnen e 1 ,e2 en e 3 geen ideale span-

ningsbronnen. De spanning van de bronnen -is afhankelijk van de

stroom .Dit is te zien in foto 18 die verderop ingevoerd zal

worden. Verder zal de sterke stroomtoename uit (3.3.56) ook

aanleiding geven tot een sterke toename van de
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statorstromen, hetgeen weer een slingering van de synchrone

machine tot gevolg heeft. De hierboven berekende stromen zijn

weer geregistreerd met behulp van een transientrecorder
(zie foto 17 tim 21).

.+-- .-:-

-'~ . f-:'='::'(:~t-:c=r:~i :::;:~t:F:?~·i

·1---f--C~: ·~:X:::2:.:r:·:;;=L::X·:: :::r:: ~::l

::: =::~:P':.::~F~~c.=:[::: ::-J:: :.::+::: -::::
. ··E::.: ::::L: :::':::::-F'I::t=·:; :c. ':;::: :<i

i 7.5 A /divg

tijdbasis 0.3 ms/div

o to

-.. .::;:f-~:~j:::: :::l:~~§:;:'::+:J:q::::::0:
:;;.l:.~:t:·::c:::.::l-::~ ~F-=; ::.:.: :c:::;c::.:~:- :::: -::U:I~>\:: ::
-=-::- --=t:=:. ~::;-~ -= '-~ =: .. : .:i :::: r=: ::::::]?~~J: :~~~:

:::::~E·~1~ .= .::~:~. :~i:~~ i~:: :::_~t~~: ~i~F:~i::~L~~~ ~~~

-r·_·· -: .- - t •. -.: ::~;t-:::t--:-·~~F:-~r::7 J:::~::

~ :':':~f:.:- ::::;::~ ~~i~: :'::::t:::~ :::~ ;:::~::c::::r::~iT::: ::::
~ ~[-:- :~1;: =.j~=~:~':E#.:~t::-3::J=jL ~t~:~~

=q~~g:::;::~::i·· :::1:::: :\:;:::: ::::L::~~:~:: :::::l":: ::::J: :~.

o ··t
o

o it,

Figuur 3.3.5

i 1 7.5 A/div

tijdbasis 0.3 ms/div

i e1 7.5 A/div

tijdbasis 0.3 ms/div

uit foto 17 kan men de tijd to aflezen

t o = 0.4 ms

Met behulp van formule (3.3.53) vindt men voor to:

t = 0.13 mso
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7.5 A/div

7.5 A/div

0.46 ms/div

E = 212 V

I = 7.5 Ag
Boven i 1. e
Onder i 1
tijdbasis

C = 80 ~F

R = 130 SL

Foto 17

C = 110 ,.,uF

R = 130 ...n...

Foto 18

E = 223 V

1=7 A
g

Boven u e1
Onder i 1
tijdbasis

200 V/div

3.75 A/div

0.46 ms/div

Foto 20

E = 205 V

I = 8 A
g

Boven i 18.7 A/div
g

Onder e 1 100 V/div

tijdbasis 46 mS/div

C = 70,.uF

R = 130..n..

Foto 19

E = 212 V

I = 7.2 A
g

Boven i 18.7 A/div
g

Onder u
L

200 V/div
g

tijdbasis 11 ms/div

C = 80 ~F

R=130...n..
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Het verschi1 tussen deze twee waarde van t zit in de aekozeno -
waarde van E en de in werke1ijkheid optredende waarde. In ver-

ge1ijking (3.3.53) wordt veronderste1d dat e 1 ge1ijk aan E is.

Uit foto 18 b1ijkt dat e 1 op t=o aterk afneemt. Kiest men voor

e 1 de waarde uit foto 18 dan vindt men voor to:

t o = 0.4 ms

Ook de ~:e11 ina van i ui t foto 17 komt niet overeen met de 'N'carde- g
die uit verge1ijking (3.3.56) vo1gt. Ook hier moet voor E een

andere waarde gekozen worden. Uit foto 17 b1ijkt:

di
----9. = 2.45 teAls
dt

uit verge1ijking (3.3.56) vo1gt:

di E
-......9.=_ = 4.9 kA/ s
dt L g

Neemt men voor E echter de waarde die uit foto 18 vo1gt dan vindt

men: di
~ = 2.3 kA/s
dt

B1ijkbaar is ook hier de aanname dat e 1 en e 2 direct na het over

schake+en constant b1ijven niet gehee1 juist ; de berekende

overschake1verschijnse1en stemmen qua vorm echter toch redelijk

overeen met de gevon~en waarden.

In foto 19 tim 21 is te zien dat de overschake1ing een slinge

ring a1s gevo1g heeft. In de foto's 19 en 20 ziet men dat de

stroom i g na de slingering nul wordt. In foto 21 is de begin

stroom (I ) net iets grater gekozen waardoor de stroom net nietg
meer nul wordt. Uit foto 21 b1ijkt dat de stroom door de bron-

nen e 1 en e 2 na het uitdempen van de slingering een iets grotere

waarde aangenomen heeft.

Uit foto 19 b1ijkt verder nog dat de stroom gedurende de slinge

ring een waarde aanneemt die 6x de stroom is die in para11e1

bedrij f optreedt. A1s dus bij de halve nomina1e stroom overgescha

ke1d wordt dan wordt de nomina1e stroom in het circuit dus ruim

schoots overtreden.
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E = 170 V

I = 11. 6 Ag

18.7 A/div

100 V/div

46 ms/div

Boven i
g

Onder e 1
tijdbasis

C=70pF

R=130..o..

Foto 21
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4 DE TOEPASSING VAN 12-PULSIG BEDRIJF IN EEN WINDENERGIE-OMZET

TINGSSYSTEEM

Het in de voorafgaande hoofdstukken beschreven systeem van een

synchrone machine met gelijkrichters is bestemd voor de elektro

mechanische omzetter tussen eenwindturbine en een gelijkspannings

net. De koppeling met het gelijkspanningsnet is in de hoofdstuk

ken 2 en 3 behandeld. De koppeling aan de windturbine is het

onderwerp van dit hoofdstuk. Eerst worden de vermogenstoerenkrom

men van de windturbine voor verschillende windsnelheden berekend.

Vervolgens worden de gemeten vermogenstoerenkrommen van de syn

chrone machine met gelijkrichters behandeld. Tenslotte wordt be

keken hoe een optimale omzetting van de (mechanische) windener

gie in elektrische energie met het hier behandelde systeem moge

lijk is.

4.1 De windturbinekarakteristieken

(4.1.1)

dichtheid van de lucht (1.2 kg/m3)

straal van de rotor (in m)

windsnelheid (in m/ s )

p de

R de

v de

Hierin

Om de vermogenstoerenkarakteristieken van een windturbine te be

palen, wordt uitgegaan van het kinetische vermogen dat door de

wind aan de rotor van de windturbine wordt toegevoerd.Als de ro

torcirkel een oppervlakte ITR
2

beslaat en de wind loodrecht op

dit oppervlak staat, is het kinetische vermogen van de lucht die

dit oppperviak passeert (in ongestoorde toestand; voor toelich

ting z ie 1it [11] ):

123
P = -p1tR vk 2

Slechts een deel van het toegevoerde vermogen is aan de as van

de windturbine beschikbaar, namelijk:
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123
Pm= Cp.Pk = '2 Cp~T(R V (4.1.2)

Hierin is C de zogenaamde vermoaenscoefficient. Deze coefficientp
is een maat voor het rendement van de windturbine en kan volgens

het theorema van Betz niet groter worden dan 16/27 . De grootte
van de vermogenscoefficient is afhankelijk van de vorm van de bla-

den, het aantal bladen en de snellopendheid~. Deze snellopendheid

is gedefinieerd als het quotient van de tipsnelheid en de wind

snelheid.
21t'n Rr=

v 60 v
(4.1.3)

Hierin is Wr de hoeksnelheid van de rotor (in rad/s ) en n r het

toerental in (omw/min ) van de rotor van de windturbine. De functie

die het verband tussen Cp en ).., aangeeft ( de Cp - >-. -karakteristiek)

verschilt van windturbine tot windturbine. In figuur 4.1.1 is de

gemeten C -A -karakteristiek gegeven van een driebladig windtur-
p

bine (profiel clark Y, straal 0.9 meter). Met de Cp - >- -karakte-

ristiek van de windturbine kan met (4.1.2) en (4.1.3) het aan de

I···j-- .. j
0,3 ··+-~--i

F iguur 4.1.1
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as van de windturbine afgegeven vermcgen als functie van het toe

rental van de rotor Cn ) met v als parameter, worden bepaald.r
Van de windturbine, die in ons geval via een tandwielkast met de

synchrone machine gekoppeld is, is de straal echter nog niet be

kend. Uitgaande van de Cp-A -kromme en het maximaal te leveren

vermogen van de synchrone machine wordt de straal van de rotor

bepaald.

Het maximale elektrische vermogen dat de generator kan leveren

aan een gelijkspanningsnet van 450~V, wordt bepaald door de maxi

male stroom die de machine met gelijkrichters kan leveren.

De maximale effectieve waarde van de fasestrooom is voor beide

driefasenstelsels 33.5 A. De vorm van de stromen in deze stelsels

is, in het geval dat de machine gekoppeld is met twee gelijk

richters en een smoorspoel, in figuur 4.1.2 geschetst. Hierbij

is verondersteld dat de smoorspoel oneindig groot is en dat de

commutaties in de diodenbruggen oneindig snel verlopen.

IDTr
T

rTr
J

-I~

Figuur 4.1. 2

~ Deze spanning is zo gekozen omdat een wisselrichter, die aan

het openbare net met een lijnspanning van 380 V gekoppeld is en

die bij een voor de functie van de wisselrichter gunstige ont-
o

steekhoek van 150 werkt, een gelijkspanning van 450 V behoeft.
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De effectieve waarde van deze stromen is:

-:::-' -
~ 3

ofwe 1 I =\ - I - 33.5\ -2 =41 Agmax 2 effmax- (4.1.4)

Het maximale afgegeven vermogen is dan 2 x 41 x 450 = 37 kW. Het

hiervoor benodigde mechanische vermogen dat aan de as van de syn

chrone machine toegevoerd moet worden is dan bij een geschat ren

dement van 85% van de omzetting gelijk aan 43.5 kW. Het rendement

van de tandwielkast wordt verondersteld 90% te zijn.

Indien de machine met gelijkrichters het maximale vermogen levert,

is het door de windturbine te leveren mechanischevermogen 48 kW.

Er wordt verondersteld dat de keuze van de windturbine zodanig

is dat dit vermogen bereikt wordt bij het nominale toerental van

de synchrone machine, te weten 1500 omw/min en dat bij dit toerental

de vermogenscoefficient maximaal is (volgens figuur 1.1.4):

Cp = 0.4 >.. = Aopt = 5.5 (4.1. 5)

Als voor de bijbehorende windsnelheid gekozen wordt voor:

v = 10 fil/ S

v indt men met (4 • 1 • 2 ), ( 4 • 1 • 5 ) en (4 • 1 • 6) :

R = 8 m

(4.1.6)

(4.1.7)

Uit (4.1.3), (4.1.5) ,(4.1.6) en (4.1.7) kan men het bijbehorende

toerental van de rotor bepalen:

n
r

= 65.7 omw/min (4.1.8)

Zoals verondersteld is heeft de synchrone machine in dat bedrijfs

punt een toerental van 1500
omw/min • Dit betekent dat een tand

wielkast met een overzetverhouding 1:23 nodig is.

n r : n = 1: 2 3 (4.1.9)

Hierin is n het toerental van de synchrone machine • Nu ook de

straal van de rotor en de overzetverhouding van de tandwielkast

bekend zijn, kan met (4.1.2) en (4.1.3) het aan de as van de syn-
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chrone machine afgegeven vermogen als functie van het generator

toerental (n) en met de windsnelheid (v) als parameter, worden

bepaald. Hierbij is verondersteld dat, zoals al eerder vermeld

is, het rendement van de tandwielkast voor elk toerental 90% is.

Uit het verloop van Cp als functie van A voIgt met (4.1.2)

dat bij een bepaalde windsnelheid het aan de as van de synchrone

machine geleverde vermogen steeds maximaal zal zijn bij een

snel10pendheid A= ~oPt= 5.5.

Dit maximale vermogen is:

P = 0.9 0.5 C p'JtR
2

V
3

m,max p,max (4.1.10)

(4.1.11)

Hierin is Cp m de maximale waarde van C die bereikt wordt bij, ax p

~oPt (Cp =0.4). Om het maximale vermogen aan de wind te onttrek

ken moet het toerental van de synchrone machine volgens(4.1.3) en

(4.1.9) vordoen aan:

23 60 Itopt v
n=------"......,;,.-

2TIR

Met (4.1.10) en (4.1.11) voIgt dan voor het maximale asvermogen:

(4.1.12)0.5P = 0.9m,max
C TC R2 ( _21T_R ) 3 n 3

p, max r 60 23 A
opt

De winoturbine wordt dus optimaal belast als het door de synchrone

machine opgenomen mechanische vermogen voldoet aan (4.1.12).

In figuur 4.1.3 is het door ~e tandwielkast afgegeven mechanische

vermogen getekend als functie van het toerental (n) van de syn

chrone machine, met de windsnelheid als parameter. De gestippelde

kromme geeft de kromme aan die bepaald wordt door vergelijking

(4.1.12). Deze kromme wordt verder de "ideale kromme" genoemd.
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, " ,I!, " ,- .-1 ' ... I ' . II I , r--f--i-,

SO--:--l--f-L-~--r---+----~--+---: t -- + -1-. +- -- --lj_~_! - - - .. .....••.• ,f • ," ! ~ ·-tl'\+---~-I-L: t--;
_..:~+- Figuur 4.1.3 +--_ . 'I I I I -i---L--

: Fin -t-~ Het door de tandwielkast L--- ',.,1 , f-- L' --f\u~ ~ , , !

;(kWJ,_ i. afgegeven mechanische ver- :-E- _" :"~, .. ;.' •. _. . -:-;-: -~r--: ----~--~-- ..- -
r-- -+-+:+.'~¥4..#4-..f.'+4;'±-+-+74=i-+-+--t-i-",-+:,:,-__ -,+-:,,1,,_·----j_-r._

iil
,"",'-'.+--.!:_--_~_-.~:":,-.·.--·-~I::, -.----r--t,::-:---~-"! . I Im0 g e n als functie .l .~:8+jC·i.q::L'~I·+·-7.'~'··F~~~~+-~~-+-. _ j_\

--j--t---i van het toerental met de ...,-f.-:_·---/;=Ti::4·1:4.··".j·"";"'.¥v:i....j;T""'+-,+N.:!>.·,J.·--t-h+--+---j-+-+-\+-i-+

40 ,._-j:,~.+-I'--_-.-f-flwindsnelheid als parameter. I •..,...•. '.,.'., :, '..•: fl' " r 1--T-"-r-\-- f-- I!..- I I ,. . -'-,--t-+-+--+----1-\-[---1- -+ :;----+-------,--:--- ru-t---t- -r---I-·-!-~·-t--l -- r----r-~ ..~.•.[. -t-+
--t ---~- -'·-I--~-=+=Ft=r-_=r=rl=f=t=1----t..:_i--J-JI' 7, /l '\ '-+-+-- ---1 -.-\-- i---i -.

-~-1--+--:-, ... ~. -'-++-+-+-- i-+-f---- J 1/" ' .. 'r--+- -+_-+-\Irrysl
··--·I----+----~---+- -+..-....~. 4- ~ -+- !.---+__ L_I+_+~ , I +__ .- f\--r--i---,-- T,-f-- :

__+ L+- __~__ t-t-t ~.-i- .. l - !.~- L +-- L... I . . K,-- -.+ '- lc-- :-'\-- f-.1... + T· uf \i-

Figuur 4.1. 3
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Met de synchrone machine met twee gelijkrichterbruggen zlJn er

twee schakelingen mogelijk: serie- en parallelschakeling. Van

deze schakelingen zijn enkele vermogenstoerenkrommen gemeten.

Zowel het door de gelijkrichtersafgegeven vennogen als het door

de synchrone machine opgenomen mechanische vennogen is gemeten.

Het opgenomen mechanische vermogen is niet direct gemeten maar

is berekend uit het vermogen dat de aandrijvende gelijkstroom

machine opneemt, venninderd met de verliezen die in de machine

optreden.

De gelijkstroommachine neemt op:

P. = U I
1 a a

(4.2.1)

Hierin is U de ankerklemspanning venninderd met de borstelspan-
a

ning en I a de ankerstroom.

Er zal ten gevolge van de ankerweerstand dissipatie (Pvl ) in het

anker optreden ter grootte:

2
Pvl = I a Ra (4.2.2)

Hierin is R de weerstand van het anker (57 rnA). Voor het over-
a

winnen van de wrijving in de machine en voor het aandrijven van

de ventilator is een bepaald koppel (Twr ) nodig. Het hiervoor

benodigde vermogen (Pv2 ) is dan gelijk aan:

Pv2 = Twr GJ (4.2.3)

Ook treden er, afhankelijk van de veldstroom en de rotorhoeksnel

heid, ijzerverliezen op (Pv3 ). Het koppel dat hiervoor geleverd

moet worden is T· ..
Y

Pv3 = l'Y w (4.2.4)

De koppels Twr en Ty als functie van ~ respectievelijk als func

tie van w en de veldstroom van de gelijkstroommachine zijn van

deze machine bekend en kunnen uit grafieken worden afgelezen.
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Indien alle overige verliezen buiten beschouwing worden gelaten,

dan vindt men voor het mechanisch afgegeven vermogen:

2
p = U I - I R - (T .. + T ) W (4.2.5)m a a a a y wr

Het elektrisch afgegeven vermogen is gemeten door middel van een

elektronischevermogensmeter.De schakeling waarmee het vermogen

gemeten is, is in figuur 4.2.1 geschetst.

serie I
g

EM.524
/em GMI

~

\

freq.meter
EM.1443

net IV

of

paral
lel

Transfo
shunt

+

Vermoge s
meter

EM.1358

'\
)

/

Figuur 4.2.1
De meetresultaten voor de serieschakeling en voor de parallel

schakeling staan in tabel 4.2.1, respectievelijk 4.2.2 •

In de grafieken 4.2.1 en 4.2.2 zijn de gemeten waarden van het

elektrisch afgegeven vermogen uitgezet.

In de grafieken 4.2.3 en 4.2.4 zijn de berekende waarden van het

mechanisch opgenomen vermogen uitgezet.

(Het verloop van deze krommen is onder andere behandeld in lit [12])
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Tabel 4.2.1 Vermogen uitgezet tegen het toerental (n) van de

serieschakeling bij verschillende bekrachtigings-

stromen (If) • P is het elektrisch afgegeven ver-e
mogen in kW. P is het mechanisch toegevoerdem
vermogen in kW.

I f = 2.5 A I - 3 A I = 3.5 Af- f
n P P n P P n P Pm e m e m e

79'3 0.8 0.3 702 0.9 0.5 627 0.5 0.0
807 1.'3 1.1 717 2.5 1.8 633 1.2 0.6
843 3.0 2.4 732 3.2 2.6 648 2.'3 2.2
8g5 4.2 3.5 780 5.3 4.3 669 4.2 3.4
975 5.7 4.8 819 6.2 5.2 693 5.6 4.7

1092 6.7 5.7 879 7.3 6.2 717 6.6 5.6
1155 7.1 6.1 1002 8.5 7.3 771 8.0 6.8

1098 9.2 7.'3 837 9.2 7.'3

1221 9.7 8.2 933 10.3 8.7

1323 10.1 8.4 1041 10.9 9.4

1380 10.2 8.5 1143 11.4 9.7

1476 10.5 8.6 1284 11.7 10.0

1554 10.5 8.7 1353 11.8 10.1

I-f= 4 A 1413 12.0 10.1

1497 12.0 10.2n Pm P I f = 5Ae
591 0.4 0.1 n P P I-f= 6 Am e
606 2.9 1.8 537 0.5 0.1 n P Pm e
619 3.9 2.9 555 1.9 1.1 459 0.5 0.1
657 7.0 5.9 573 4.9 4.0 489 1.4 0.2
696 8.6 7.3 591 7.3 6.1 528 3.1 1.9
759 10.4 8.9 600 B.6 7.3 552 6.9 5.7
897 12.2 10.5 684 13.0 11.0 570 10.6 8.6
990 12.9 11.0 753 14.6 12.5 600 13.7 11.1

1104 13.5 11.4 852 15.9 13.6 984 20.3 17.3
1188 13.6 11.5 936 16.5 14.0 1035 20.5 17.4
1290 13.8 11.6 1047 "16.8 14.4 1107 20.7 17.6
1344 13.9 11.7 1161 17.1 14.5 1296 20.5 17.7
1446 14.0 11.8 1248 17.3 14.7 1506 21.2 1'3.0
1521 14.2 11.9 1437 17.5 14.9 1563 21.3 18.1

1542 17.6 15.0
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Tabel 4.2.2 Vermogen uitgezet tegen het toerental (n) van de

parallelschakeling bij verschillende bekrachti

gingsstromen (If). Pe is het elektrisch afgege

ven vermogen in kW. P is het mechanisch toe-m .
gevoerde vermogen in kW •

-- _..- .- -I - 3A I = 3.5 A I - 4 Af- f f-
n P P n P P n P P

rn e m e m e
1350 1.1 0 1197 1.0 0 1140 1.3 0

1388 1.8 0.5 1260 1.5 0.2 1167 2.2 1.1

1407 3.6 2.3 1272 3.4 2.1 1170 3.5 2.0

1425 4.7 3.5 1302 6.3 4.8 1197 6.0 4.6

1452 6.7 5.1 1323 7.8 6.3 1212 7.8 6.3

1515 9.5 7.7 1344 9.5 7.6 1230 9.4 7.6

1548 10.6 9.7 1404 12.7 10.3 1290 13.6 11.4

1434 13.6 11.4 1335 15.8 13.3

1470 14.9 12.4 1377 17.4 14.9

1503 15.6 13.1 1425 19.9 16.1

1560 16.9 14.2 1497 20.7 17.6

1542 21.6 18.4

I = 4.5 A I - 5 A I f = 5.5 Af f-
n P P n Pm P n P Pm e e m e

1134 1.6 0.5 1072 1.1 0 1050 1.1 0

1146 4.2 3.0 1092 2.4 0.9 1071 3.3 2.2

1192 9.2 7.4 1104 4.2 2.9 1086 6.3 5.0

1227 13.7 11.4 1125 9.2 6.5 1113 11.1 9.3

1260 16.4 13.9 1155 12.7 10.5 1134 14.4 12.1

1309 19.1 16.4 1194 17.1 14.3 1155 17.2 14.8

1365 21. 5 18.3 1212 18.4 15.8 1185 20.7 17.8

1413 23.1 19.6 1233 19.9 17.1 1212 23.3 19.9

1485 24.7 21.0 1266 22.3 19.0 1245 25.3 21.8
1557 26.0 22.2 1305 24.1 20.7 1320 29.1 25.0

1338 25.4 21.9

1399 27.0 23.3

1431 28.0 24.1

1512 30.1 25.6

1560 31.0 26.3
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I-f= 6 A I-f= 6.5 A I-f= 7 A

n p P n P P n D P
!tl e m e m e

1020 1.1 0 1023 2.0 0.7 1011 1.0 0.9

1032 1.5 0.5 1026 3.0 1.7 1020 3.5 2.2

1047 4.4 2.9 1035 5.0 3.3 1029 6.1 4.7

1053 5.5 4.4 1050 7.9 6.5 1035 8.1 6.7

1065 8.0 6.6 1056 9.5 7.9 1053 12.6 10.4

1099 14.0 11.9 1068 12.5 10.5 1069 15.7 13.5

1116 16.5 14.2 1099 16.6 14.0 1089 19.9 17.0

1131 19.2 16.5 1101 19.9 16.0 1107 22.9 19.9

1143 21.4 19.2 1113 20.6 17.7

1164 23.0 19.9 1134 23.9 20.5

1191 26.2 22.2
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In de grafieken 4.2.1 en 4.2.3 is voor I f =6A een deel van de

kromme gestippeld omdat in dit gebied de maximaal toelaatbare

stroom van de voedende machine GM II werd overschreden.

In dezelfde grafieken is voor I f = 2.5 A en n>1200 omw/min de

vermogenstoerenkrommen gestippeld omdat de synchrone machine met

gelijkrichters in dit gebied instabiel werd.

In grafiek 4.2.1 hebben de vermogenstoerenkrommen in het lage

vermogensgebied een duidelijke afwijking naar links. In dit werk

gebied treedt leemtebedrijf Ope

In de grafieken 4.2.2 en 4.2.4 is het vemogen P en P voor Ife m
groter dan 5 A niet over het hele toerengebied gemeten omdat de

stroom in de voedende machine GM II zijn maximaal toelaatbare

waarde (waarop de beveiliginq ingesteld is) overschreed.

Bij deze meetresultaten moet worden opgemerkt dat aIle grafieken

monotoon van een laag toerental naar ±1600 omw/min zijn doorlopen.

Uit metingen blijkt dat bij een zeIfde bekrachtigingsstroom sterk

verschillende vermogens gevonden kunnen worden (± 5%). De oorzaak

moet gezocht worden in de brede hysteresis Ius van de gebruikte

synchrone machine. Als men in een gelijkspanningsnet voedt, zal

de uitgangsspanning van de geIijkrichters constant zijn. De span

ning van de gelijkrichters wordt bepaald door de flux in de syn

chrone machine. De flux in de synchrone machine zal dus bij een

constant toerental vrijwel constant zijn. De flux in de synchrone

machine wordt bepaald door de bekrachtigingsstroom en de stator

stromen. Omdat de hysteresis Ius breed is kan deze flux,bij be

paalde statorstromen, bij verschillende bekrachtigingsstromen be

reikt worden, afhankelijk van de voorgeschiedenis van de magne

tische toestand van het ijzer. Het vermogen dat bepaald wordt

door de statorstromen en de flux wordt dus niet eenduidig bepaald

door de bekrachtigingsstroom! (De rol van het toerental wordt

hier buiten beschouwing gelaten.) Het rendement van de omzetting
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van mechanische energie naar elektrische energie is voor vermo-

gens groter dan 4 kW in het geval van de serieschakeling altijd

groter dan 79% en loopt op tot 85% • In het geval van de parallel

schakeling is het rendement voor vermogens groter dan 8 kW altijd

groter dan 80% en loopt op tot 86%.

In grafiek 4.2.5 is ter illustratie het rendement van de omzetting

uitgezet als functie van het toerental voor deserieschakeling(a)

en de parallelschakeling (b) in het geval dat de bekrachtigings

stroom van de synchrone machine 5 A is.

90' :'-b+~l +--+. --~_. -+-+-+ .+- -[-··ft++-- -+ +- +-~l- -+-t-'-~_. ~-f-+--I .-;~ -+-1-: !.- --j- ..
11 ~- ..++- ····j-·b· ._.t;".. _.- . \t-'" ; 'I/"I ' I : .. _._;. -

(ole) Ic'-r--:~+-- _.j-- :: ! ~L C"-f--'"f--.h- f-7-.l/t:,..~~.L ~~ L_~.!- __L_ -t-f-+.'-
70 I f.·11 .: .. i. "1 .:!:... .1 .. I :; :.;; I I. '! . i ;
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Er wordt in deze paragraaf verondersteld dat de windturbine die

in paragraaf 4.1 beschreven is, via een tandwielkast (1:23) aan

de synchrone mach~e met gelijkrichterbruggen is gekoppeld. Het

door de tandwielkast afgegeven vermogen als functie van het toe

rental is in figuur 4.1.3 weergegeven voor enkele waarden van

de windsnelheid.

Het vermogen dat door de synchrone machine als functie van het

toerental opgenomen wordt is in de grafieken 4.2.3 en 4.2.4 weer

gegeven voor verschillende waarden van de bekrachtigingsstroom.

In paragraaf 4.1 is afgeleid dat voor een optimale belasting van

de windturbine het door de synchrone machine opgenomen vermogen

als functie van het toerental moet voldoen aan vergelijking

(4.1.12) (" ideale kromme").

Indien men nu de snijpunten bepaalt van de "ideale kromme" en de

krommen in grafiek 4.2.3 en in grafiek 4.2.4 dan weet men welke

bekrachtigingsstroom men moet kiezen en welke schakeling (serie

of parallel) men moet gebruiken, om een optimale aanpassing te

krijge:n

In grafiek 4.3.1 zijn de "ideale kromme" en de vermogenstoeren

krommen van zowel de windturbine als de generator getekend ( be

trokken op de generator as).

Uit deze figuur blijkt dat voor v>7 m/s een optimale aanpassing

mogelijk is met de parallelschakeling. Voor 3 m/s <v<7 m/s is een op

timale aanpassing van de synchrone machine aan de windturbine

mogelijk door gebruik te maken van de serieschakeling.

Om dus overal een optimale aanpassing mogelijk te maken is over

schakeling van serie- naar parallelbedrijf en vice versa nodig.

In hoofdstuk 3 is uitgelegd dat er tijdens het overschakelen van

parallel- naar seriebedrijf veel grotere stromen optreden dan
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er voor en na het overschake1en optreden.Deze stromen kunnen zo

klein moge1ijk gehouden worden door, in de hier beschreven situ

atie, eerst de bekrachtigingsstroom terug te regelen naar de

waarde die in serie~edrijf aangenomen za1 worden en dan over te

schake1en.

Door het verminderen van de bekrachtigingsstroom neemt echter weI

het toerental toe. Na overschake1ing neemt het toerenta1 weer af.
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN.

5.1 Conclusies.

I Het twaalfpulsig bedrijf heeft een aantal voordelen maar brengt

ook een aantal nadelen met zich mee. Het ligt voor de hand om

het systeem, bestaande uit de semi-twaalffasige synchrone machi

ne met twee zespulsige gelijkrichterbruggen en een wind-

turbine te vergelijken me~ een systeem van gelijk vermogen be

staande uit een driefasige synchrone machine, een zespulsige gelijk

richterbrug en dezelfde windturbine.

De machine

Bij twaalfpulsig bedrijf heeft men een speciale synchrone machine

nodig die voor dit doeleinde ontworpen moet worden.

Bij zespulsig bedrijf kan men gebruik maken van een driefasige

synchrone machine waarvan er zeer veel verschillende typen op de

markt zijn.

Bij twaalfpulsig bedrijf is de benutting van de machine iets

beter (3%) dan bij zespulsig bedrijf. Met benutting wordt hier

bedoeld: het geleverde verm00en aan de gelijkstroomkant betrokken

op het rotor volume (zie lit [ 13 ] )

Bij twaalfpulsig bedrijf is het aantal hogere harmonische draai

velden dat voorkomt in de synchrone machine, die gekoppeld is met

een gelijkrichter, kleiner dan bij zespulsig bedrijf. Dit bete

kent dat er ten gevolge van deze draaivelden minder dissipatie

zal optreden in het ijzer van de machine en in een eventueel

aanwezige demperwikkeling. Deze hogere harmonische draaivelden

veroorzaken ook trilkoppels. Bij twaalfpulsig bedrijf wordt een

aantal van deze trilkoppels geelimineerd zoals het trilkoppel van

zesvoudige grondfrequentie (dit is de grootste bijdrage in het

trilkoppel bij zespulsig bedrijf). Mechanisch en onderhoudstech

nisch zullen de twee typen synchrone machines niet van elkaar

verschillen.
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--De gelijkrichters

Bij twaalfpulsig bedrijf kan men serie- of parallelbedrijf toe

passen.Hiervoor gebruikt men twee zespulsige gelijkrichterbrug

gen die elk het halve vermogen moeten kunnen verwerken.

Bij zespulsig bedrijf gebruikt rr.en een zespulsig gelijkrichter

brug van het hele vermogen. Bij twaalfpulsig bedrijf gebruikt

men dus meer kleinere elementen.

- De smoorspoel

Indien de gelijkrichterbruggen van het zespulsig systeem en van

het twaalfpulsig systeem via een smoorspoel met een gelijkspan

ningsnet verbonden worden, kan men bij twaalfpulsig bedrijf een

kleinere smoorspoel toepassen om de rimpel op de gelijkstroom in

de verbinding te reduceren tot een bepaalde waarde, dan bij zes

pulsig bedrijf.

- De schakeling

Bij twaalfpulsig bedrijf kan men serie- of parallelbedrijf voeren;

deze mogelijkheid heeft men bij zespulsig bedrijf niet.

Het parallelbedrijf van de semi-twaalffaslge synchrone machine met

twee bruggelijkrichters geeft ongeveer dezelfde koppeltoerenkrom

men als het normale bedrijf van de driefasige synchrone machine

met een gelijkrichterbrug. Beide schakelingen kunnen door rege

ling over een bepaald gebied van het generatortoerental optimaal

aangepast worden aan de windturbine. Bij twaalfpulsig bedrijf

heeft men echter nog een vrijheidsgraad meer: de serieschakeling

of parallelschakeling. De serieschakeling kan vooral in het lage

toerengebied een betere aanpassing geven en werkt in dat geval

met een beter rendement dan de parallelschakeling.

Om van deze mogelijkheid gebruik te maken moet men over kunnen

schakelen van de ene in de andere bedrijfstoestand. Hiervoor is

een speciale schakeling nodig die onder andere een schakelaar be

vat. In deze schakeling is naast een smoorspoel een koppel

transformator nodig.
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- Rendement van het systeem

Het rendement van het twaalfpulsig systeem zal, op grond van

al eerder genoemde punten, over het gehele windsnelheidsgebied

beter zijn dan het rendement van het zespulsige systeem.
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5.2 Aanbevelingen.------------------

Tijdens dit afstudeerwerk is een aantal problemen opgemerkt waar

aan, door gebrek aan tijd, geen aandacht meer besteed is.

Deze problemen worden hier opgesomd.

- De vermogenstoerenkrommen van de synchrone machine met gelijk

richterbruggen in parallelbedrijf zijn niet over het hele toeren

gebied van de synchrone machine gemeten, omdat de gelijkstroom

in de voedende gelijkstroommachine GM II (zie grafiek4.2.1) de

maximale toelaatbare waarde overschreed. Door een aanvullende

meetreeks met een andere voedingsbron kunnen de grafieken in

hoofdstuk 4 compleet gemaakt worden.

- In paragraaf 3.2 is enige aandacht besteed aan het "slingerver

schijnsel". Duidelijk is, dat door dittl s lingerverschijnsel" in

stabiel bedrijf van het systeem van synchrone machine met gelijk

richterbruggen kan optreden. Nader onderzoek naar de oorzaken van

het verschijnsel en naar de maatregelen die men kan treffen om

het verschijnsel te voorkomen is gewenst!

- In dit afstudeerwerk is een mogelijke schakeling bekeken waarmee

van serie- naar parallelbedrijf en omgekeerd overgeschakeld kan

worden.

Aan deze schakeling kleven enige nadelen, zoals de grote stroom

die optreedt bij het overschakelen van pa~allel- naar seriebedrijf.

Wellicht zijn er ook andere mogelijkheden die beter of goedkoper

zijn.
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2"IT dib1-L cos(w t+( --)---
sr m 0 3 dt

Er ge1dt voor u
D

: (m.b.v. (1.1.9)en(1.1.8)

diD di 1
-- - (L +L )-- -R i -L cos (w t+y )~

r ~ r d t r D s r moo 2tt:

-L cos (w t+ v -sr m 00

-L cos (W t+v -sr m 00

-L cos (w t+ v' -sr m 00

41T dic1-)-
3 dt

SIT dib2-)-
6 dt

iT dia2-L cos (W t+ v - -)-
sr m 00 6 dt

31\ dic2-)-
2 dt

+L sineW t+ v - 4TT)W i +L sinew t+ v - !I6)W
m

i
a2sr m 00 3 m c1 sr m do

+L sinew t+y - STI
6

)w i
b2

+L sineW t+Y - 3IT)W i
sr m 00 m sr m 00 2 m c2

Met (1.1.10) en met ~=O:

di
(L +L )-.....12 +RriD = +L cos(w t+t )i 1W sinew t-~ 1)r (Jr dt sr m 0 s s s s

+L cos (w t+.r. - 2i) i 1 W sin (w t-~ 1- 2 IT)
sr m 0 s s s s 3

+L cos(uJ t+~ - 4~ ) i 1w sin (w t -~ 1- 4lT)
sr m 0 s s s s 3

+L cos(UJ t+t - ...2I.) i LV sin (w t-~ - .....TI)
sr m 0 6 s2 s s s2 6

+L cos(w t+d" - S~) i 2W sin (u) t-,6 2- S11")
sr m 0 s s s s 6

+L cos (w t+( - 3~) i w sin (w t-,6 _ TIT)
sr m 0 s2 s s s2 2

+L sinew t+t )i 1w cos(~ t-,6 1)sr m 0 s m s s

+L sinew t+t - 2~) i 1w cos (w t-~ 1- 2Tf )
sr m 0 s m s s 3

+L s in (w t +~ - 4~)i lW cos(w t-,6 1- 4 IT)
sr m 0 s m s s 3

+L sinew t+t - ~)i 2W cos(w t-~ 2- .Jr.)
sr m 0 s m s s 6

+L sin (w t+~ - S~). (~ STl" )""6 1 2W cos w t- 2-sr m 0 s m s s 6

+L sinew t+( - 3~)i 2w cos(w t-~ 2- 311") =sr m 0 s m s s 2
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~ Lsrislws [sin{(ws+wm)t +Yo - fJ s1 ] +sin[(Ws-Wm)t-fJsI-YO}

S 43TT} [ Jsint(ws+wm)t +~o- t5 s1 - +sin (ws -Wm)t-t5s1 -Yo

sin{(ws+wm)t +to - t5 s1 - 83Tf] +sin{(ws-Wm)t-t5s1-00}]

~ Lsris2Ws [ sin [(ws +wm)t +yo- t5s2 - ¥} +sin{(ws-wm)t-t5s2-~0}

{ sn}sin (w +w )t +vo - t5 s2 - -3 +' [( )t ..I. }
S m ~ s In wS - Wm -P s 2 - a0

s in { (ws +wm)t + Yo - 15s 2 - 37T} +Sin { (ws- Wm) t -15s 2 - O'o}]

~ LsrislcJm [sin{CWs+Wm)t +00- t5s1 } -sin{(ws-Wm)t-t5s1-to}

sin{(ws+wm)t +~o- t5s1 - 431T} -sin[cws-wm)t-t5s1-t03

sin{Cws+wm)t +00- t5 s1 - 83TI) -sin{(ws-Wm)t-t5s1-to}]

+1. L i W [ :!I3}2 sr s2 m sin{(ws +wm)t +00- t5s2 - -sin {(ws-wm)t-t5s2-to}

sin{(ws+wm)t +(0- t5 s2 - SJ} -sin{(ws -wm)t-t5s2 -toJ
sin{(ws+wm)t +to- t5s2 - 3D] -Sin{(Ws-Wm)t-t5s2-toj]

Dit geeft de:differentiaalvergelijking waarvan (1.1.11) de oplos

sing is.

diD di
- L COS(o)-- - L sinlY)----.2. + Lsrsin (r)WmiD -L cos(~)W i

Qsr dt sr 0 dt sr m

dib1 d(ia1 +ic1 )
ial+ibl+icl=O; ibl=-ial-icl;~ = - dt

3 di 1O=w t+r dus u I=L fW If sinew t+y ) - (-L +L~~ +L ) ~ +m 0 a s m m 00 '2 s v~2 as dt

dib2 di 2 diD di
(-- - __a_) _ L cos (w t+'f )-- -L sin (w t+r )----.2.
dt dt sr m 0 dt sr m 0 dt

+Lsrsin (wmt+do)wmiD- LsrCOS (Wmt+ro)wmiQ I
L-- ------I
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Wr (Lr +L(jr)
tan 0/ = ~--:R:---~

r

Met (l. 1. 11 ) en (1. 1. 12) :

dib2 dia2(---)
dt dt

-Lsrws i D1 cos (w s t-r- ¢sl) - LsrwsiD2 cos (ws t-r- 42)

De laatste twee termen gaan we herschrijven:

De eerste term:

-Lsrws i D1 cos (w s t-o/- ps 1) =

-LsrwsiDl {cos (ws t-.¢sl) cos'f+ sin (Wst-PSl)sinlfl)

r.or(Lr+L~r)
Ui t (1. 1.11) : r = arctan ( R )

r

(A)

Uit (1.1.11) halen we i
D1

:

-Lsrws i D1 {cos (ws t-¢sl) coso/+ sin (ws t-ls 1) sinf]=

R
• r

I/R
r
2 +(L +L )2 2' +

r ar wI"

L .. 3 ( )- l -L w - (Js rWs s 1 2 s r s m

JR2 +(L +L )22'
r r or w r

=

R 2
(.....E) + (L +L ) 2 2
s r err W s

- (L +L )r ar
di 1]_a_ (w =sw)
dt r s (B)

De tweede term:

-LsrwsiD2 cos (ws t-f- P)s 2) =

-LsrwsiD2{cos (wst-!s2)coso/ +sin(Ws t-Pa2) sin 1ft} =

-LsrwsiD2 W3 {cos (ws t-Ps2- ~)-cos(wst-Ps2- 56TT)Jcoso/

-LsrulsiD2 ~f3 [ s in (ws t- Ps 2 - ~) -s in (ws t- Is 2 - 56TT)} sin 0/

lD2 invullen, sinren cosr invullen:
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R
r

5

-~~rW~ ~j3 {
R 2 •

(-1:) +W2 (L +L )2
5 5 r crr

A,B en e geven samen (1.1.14)

~
-152 0J+

-p,d] ,

(e)
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Bijlage 3.2.1
Vergelijking (3.2.20)luidt:

sinb
-- =

- L lifq -

~d

Beide kanten kwadrateren geeft:

sin
2
6 = ( Lq /1/ ) 2 ofweI met sin2C;

4
cos 6 r d

L 11/ 2 4 2
(~') • cos (5 + cos 6 - 1 = 0
If'd

2= 1 - cos 6

ofwe 1

J-
1

sin6

2Deze vergelijking heeft twee oplossingen voor cos 6 waarvan

er een positief is:

~" (V L
2

,2' )cos 26 = d
2

2 1 + 4 q I~I - 1

2 Lq11r f~
Deze vergelijking geeft twee oplossingen voor cos 6 waarvan

er een positief is.In het generator~gebied geldt:

- ~ (6 <. 0 dus cos 6 moet positief zijn.

(~2 (V L 211/2
cos 6 = d 1 + 4 ----q--::--

2 L2 lif LV 2q - .L d

~ <:i' 2 (V L2
1.4!2 I I)'6 = arccos 2d . 2 1 + 4 q 2 -

2 ~J~ ~d

Bijlage 3.2.2

1

- 2~~ ~\ / L
2 /jl ') ~ \ / L

2 lit) ...
2 VI + 4 -SL.._ - 1 + 2 iii VI + 4 q2-

6 2 Lr li( (\) 2 IJJ
d9-- _ q - Id I

d Iii -- ~ ~2 ~\ r-L2
/112' ~i V~2 ~~2 Ijl' )'

2 1- d VI +4 - g -1 d 1+4 g _ 1
2L

2 1iJ UJ2 2L2 lil llJ
d
2

q- ld q- I

Met de uitdrukking die gevonden is voor cos& kan deze verge

lijking vereenvoudigd worden tot:

d 6 ~ ~ / L
2 lif)-~ r

d Iii; lcos
2

<1 - \Vl + 4 ~~ J~il cos 6
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