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S~envatting:

Dit rapport behelst een onderzoek op het gebied van

spanningetabilisatie. Als bijzondere voorwaarde geldt,

dat de stabilisatie dient te gebeuren met behulp van

niet roterende magnetische versterkers. De opstelling

wordt zowel op statische- als voor dynamische eigenschappen

onderzocht.

Deel 1: gelijkspanningstabilisatie

Deel 2: wisselspanningstabilisatie.
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Deel 1. GELIJKSPANNIHGSTABILISATIE.

1.1. Inleiding.

Bij het voeden van elektrische apparaten heeft men dikwijls behoefte aan

gelijkspanningsbronnen. Qpdat deze apparatuur goed zou kunnen functioneren

is het soms vereisd dat de gelijkspanningsbron aan de nodige stabiliteit

en nauwkeurigheid voldoet. In het algemeen heeft men de beschikking over

de net spanning , daarom gaat men deze netwisselspanning gelijkrichten

en afvlakken. Deze gelijkgerichte wisselspanning zal echter niet constant

zijn. Zij zal veranderen bij:

a. netspanningvariaties.

b. bela6tingvariaties~

Hierbij kan men zowel een statisch als een dynamisch gedrag van het voe

dingsapparaat onderzoeken. Door middel van een stabilisatieschakeling

tracht men de bovengenoemde a!wijkingen te nivelleren. Het principe van de

gehele schakeling kunnen we alB voIgt voorstellen:

:.Jitg. ap.
f-----,-----.

]-{ef.op.+
------t~)C'-J-----.t Ve r s t e r k e+--__--.I

fig. 1.1.

Voor het stabiliseren worden vaak vacuumbuizen gebruikt. Zie hieromtrent

literatuurlijst pagina 91j nr. 1 en 2.

Het is de bedoe~ing dat de stabilisatie zonder electronenbuizen en/of

transistoren wordt verkregen. We benutten de eigenschappen van de mag

netische versterkers.
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1.2. Hagnetische versterkers.

Bij het onderzoek worden de mogelijkheden door het toepassen van roterende

magnetische versterkers uitdruY~elijk buiten beschouwing gelaten. We geven

slechta enige literatuur; zie voor rototrol (nr. 3) en (nr. 4) en voor

amplidyne (nr. 5).

1.2.1. In zijn eenvoudige vorm kunnen we de werking van een niet roterende

magnetische versterker met een vacuumbuis vergelijken.

----
e b r
~

l
a.

R I

.... \",

fig. 1.2.

E
+

De stroom I b (zie fig. 1.2.a) wordt door de positieve spanning A, de

belastingweerstand Rb, en de inwendige weerstand R
i

bepaald. De inwendige

weerstand van de vacuumbuis kan men veranderen door de aangelegde rooster

spanning e • Kleine veranderingen van e hebben een aanzienlijke veran-g . g
dering van de inwendige weerstand en dit heeft een redelijke verandering

van de stroom tot gevolg. Hierdoor heeft men een grote verandering in de

spanningsval over de belastingweerstand ~~ De analogie met de magnetiscbe

versterker kan men als volgt zien (zie fig. 1.2.b.). Men heeft bier een

wisselspanningsbron E, een belastingweerstand ~ en een spoel. Als de

stuurstroom I c: gelijk is aan nul dan i6 door bet gebruik van het

magnetische materiaal en de frequentie van de bron de situat;e zo, dat

we met een hoge inductieve belasting te maken hebben en daardoor blijft

de stroom I klein. Als men de stuurstroom I vergroot, wordt de inductie
c=

van de spoel kleiner en de stroom neemt toe. Men kan de magnetische

versterker zo construeren, dat een kleine verandering van I c= een grote

spanningsverandering geeft over de belastingweerstand Rb • Wordt deze

spanningsverandering zeer groot, dan kan men de transductor met een

schakelaar vergelijken. (Schakelaar open of dicht).
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De werking van de magnetische versterker is dus gebaseerd op het volgende:

c:;:

fig. 1.3.

C· bij de spoel geeft wikkelrichting aan).

fig. 1.4.a. toont de aangelegde wissel

spanning E.

fig. 1.4.b. en d. geven de spanning E1 en

E2 over de transductor resp. over de

belastingweerstand Rb, terwijl fig. 1.4.c.

het fluxverloop toont.

~. De kern van een magnetische verster_

ker heett speciale magnetische eigen

scnap~en. Zie stippellijn in fig. 1.6.

.,.,

.c.

t
a.

11:

~fLd
.....
Wt

J11:

~s wt.--

~ '_: .
'It-let wt

"'
I

.... ~

1l (; .
2n

'It-wt

fig. 1.4.

De versterking ontstaat door het effect dat de impedantie van de spoel

verandert, als hij verzadigd wordt. De stuurstroom I e= wordt door een

gelijkspanningsbron E verkregen. Czie figuur 1.3.)
c=

Is I c==0, dan is de spoel van de transduetor nabij de verzadiging ten

gevolge van E. Door de hoofdwikkeling vloeit de wisselstroom I. Als de

spoel niet verzadigd is, is zijn impedantie hoog vergeleken met die van

de belasting en zo goed als alle spanning blijft hierover staan

~zie figuur 1.4.b.), zodat I~O. Bij verzadigde vorm, na hoek C1 , zakt

z~Jn impedantie ineens en vrijwel de gehele spanning komt over de weerstand

Rb te staan (fig. 1.4.d.). De stroom I wordt dan slechts door deze weer

stand beperkt. De magnetisehe versterker werkt dus als een schakelaar

waarbij zijn impedantie plotseling bij iedere halve periode verandert.
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Ala een elektrisch signaal - in de stuurwikkeling - dat het schakel

moment bepaalt, ~leiner is dan het gemiddelde vermogen van de hoofd

wikkeling, dan ontstaat er versterking. 0pdat de geinduceerde stroom ten

gevolge van I in de arbeidswi;,;;keling door \~e st'J.urwi1rJi:eling laag zal

zijn is het hierbij nodig een vrij grote R op te ne~en. Door toepassen
c.

van twee hoofdwikkelingen (fig. 1.5.) kunnen we deze inductiestroom

opheffen. Als voorbeeld geven wij de serietransductor. De bysteresiskromme

wordt sterk geidealiseerd voorgesteld. De stuurwikkeling heeft een

verwaarloosbare weerstand. De werking is als voIgt: gedurende de periode

o tot ~ staat de volledige spanning § over de wikkelingen van de

transductor! evenredig verdeeld tussen de twee elementen. De flux neemt

in beide wikkelingen toe (fig. 1.8.b) tot hoek ~ ia bereikt, dan wordt

spoel 1 verzadigd. Hierdoor daalt de impedantie van spoel 1 en de stuur

wikkeling werkt nu als een kortgesloten secundaire wikkeling voor

spoel 2 (fig. 1.5.). De impedantie van spoel 2 wordt dan praktisch nul,

ondanka dat deze spoel niet verzadigd is. We zien dus dat de impedantie

van de transductor nu zeer klein is en de aangelegde spanning E tussen' ~

en ~ over de belastingweerstand R
b

komt te staan. De spanning over de

transductor en de weerstand Rb heeft dus dezelfde vorm als in fig. 1.4.b.

en d. werd getekend.

I :c::: E = 2 N II) <t •
max a.3

~ is beginpunt als spoel 1 verza

digd wordt. De maximale piekspan

ning die aan de transductor, zonder

dat deze verzadigd wordt, kan word~

toegevoegd is bij afwezigheid van

N
c

-I
c=

)-.'.11 lng

fig. 1.7.

~E-

\
\

1 te -E ltd- ! E sin wt dt = - J I cos II) t =
~~ ~~

-f [ -1 - cos~] = ! (1+cos~)
~ ~

c.

~t
I"'~
I I S
I I

j I
I I
I -,

H
I I, ,
I I

I

-~---
5

fig. 1.6.

wt a.
)n:

IRb =

b. =
1t

3~

'.I-0cl 2

i II---t

~I ~



- 5 -

~. ;ret fIuxverIoop van spoel 1 en 2 heeft dezeIfde vorm.

Sleehts het niveau is anders tengevolge van de geIijkstroom Yoor

magnetisatie (welke positief is voor spoel 1 en negatief voor spoel

2).

3tel I e= = 0, dan is het fIuxverloop van s~oel 1 en spoel 2 geheel geIijk

en dit wordt door de grootte van de aangeIegde wisselspanning E (zie

fig. 1.5.) bepaald:

~ t

-~
.3

fig. 1.t.d.

hrommen 1, 2 en 3 van fig. 1.8.d. behoren bij toenemende ~. waarbij voor

kromme 2 geldt E = E met E = 2 N w ~ •
max max a s

Voor beide spoelen geIdt:

1
E

'"t -
2N w!

a 0

dwt = ~ s - (- ~o) = ~ s + ~o

I
e=
~

5

zodat yoor E = E
max

voor het versehil van

= 0 et =It en ~o

en ~O als. I e= 10.

= ~ • Hier voIgt de berekening
s

3teI: I 1 0 en
c=

Fig. 1.7. geeft:

E = E •
N max

c
I N- = Ic= a

Fig.1.8.b.

met I = UR
b-

~

geeft: UR
b

1 It

= -! E
It m

Cl.

sin wt d(w-t) =
E

m
It

[1 + cos et] (3)

(4)

Bekend zijn: N , N I I I Rbi
c a c=

~ I I)) en E • Onbekend zijn: I, U ,'l. en ~O.s m Rb

VergeIijking (2), (3) en (4) -
N

I e =
C Na

E
m [1 +cosa.] ; zodat COS(1 bekend i5 •

lt Rb
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cos =

Vergelijking (1) geeft

E
-Tt~)TtI\

b
E

m
E
; w [1 - cos 'lJ = ~s + ~o;

a
is bekend.

~O = - ~s
1
~a

of ~ -~ =s a
Em
-~

a

lie behandelen nu nog summier enkele modificaties van ueze schakeling. Door

deze modofocaties worden de eigenschappen van de magnetische versterker

zo verbeterd, dat hun toepassing zinvol wordt.

A. Enkelkern self-saturating magnetische versterker.

B. Dubbelkern self-saturating magnetische versterker.

Onder self-saturating verstaan we de inwendige terugkoppeling door

middel Van een diode in de hoofdwikkeling.

A. Logan schakeling:

3 I

c

I~

fig. 1.9.

B. a. Doubler schakeling:

+

c

fig. 1.10a.
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b. Bridge schakeling:

fig.1.10b.

c. Center tap schakeling:

I ·

I
. 1

fig. 1.10c.

De Doubler schakeling geeft een wisselspanning terwijl de Bridge- en de

Center tap schakelingen gelijkspanning afgeven aan de belastingweerstand

Rb • ','Ie verklaren de werking van deze schakelingen aan de hand van de

Logan schakeling (fig. 1.9.). Evenals in de 6chakelingen zonder gelijk

richters, wordt de hoofdwiiCkeling hierbij door de wisselspanningsbron

E bekrachtigd. Het vermogen dat over de belastingweerstand komt te staan

wordt door de stuurwikkeling geregeld. Door de "blocking rectifier" B kan

er slechts in de positieve halve periode een stroom lopen in de hoofd

wikkeling. Gedurende de negatieve halve pe~iode is alleen de stuurwikkeling

werkzaam, die ervoor zorgt dat de spoel uit de verzadiging wordt genomen.

Doordat dan - negatieve periode wordt ook reset genoemd - de hoofdwikkeling

als het ware "open staat voor de bernvloeding" van ~ stuurwikke1 ing ,

heeft reeds een veel kleinere I al dezelfde invloed
c=
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op de arbeidswikkeling als bijvoorbeeld bij de gewone serietransductor

(zie bIz. 4) het geval was. Daar er slechta in de positieve halve periode

een stroolli I in de hoofdwikkeling kan vloeien, voIgt hieruit dat de spoel

tijdens deze h~lve periode in de verzadiging moet komen.

Om de overzichtelijkheid te vergroten geven wij nog de theoretische

figuren van de volgende vier spanningavormen van de Logan schakeling (fig.

1.9.)

U, is de spanning van de bron

U
2

is de spanning over de spoel

U., is de spanning over de belastingweerstand Rb:J
U4 i.s de spanning over de gelijkrichter B;

evenals het flux verloop ~ spoel.

Gt 1t

r----..I....-...L--_--t-----' ...l..----.J~ _,__---==. wt
41£

-, tI,
't

Ci.

b.

c •

a 1£

____ wt
d.

fig. 1."
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"~ie zien dat tot hoek :t de spanning over de spoel blijft staan. De belasting·

stroom I is dan nul. (klein). Na hoek a. met (,X < wt < n: is de spoel verza

digd en dit gedeelte van de spanning U
1

komt over de belastingweerstand

te staan. ,~ls n: < wt < n: + a. komt de spoel ui t de verzadiging. Bij

w t : n: + a. bereikt de spoel de waarde die door de stuurwikkeling wordt be

paald. De "blocking rectifier" B spert dan. Als n: <wt < n: + CL dan loopt

er nog een kleine magnetisatie stroom. Hebben we nu een stuurstroom I
c=

die de spoel tot - ~s terugdrijft, dan zal in de positieve periode de

spoel pas bij w t : n: = a. zijn verzadiging bereiken, m.a.w. er loopt

flux naar de

het mee terugneemt

Door een dubbelkern zelfverzadigende

schakeling toe te passen (fig. 1.10) ver

krijgt men in beide halve perioden een I.
vr:rloop
nf pOI~.Hieruit volgt dat de blocking gelijkrich-

~ode·ters niet voor Btroomgelijkrichting

worden gebruikt. Heeft men wel een gelijk

gerichte spanning(stroom) nodig, dan is

het noodzakelijk nog twee dioden in de

6chakeling op te nemen; de zogenaamde

complementaire gelijkrichters (zie C1 en

fig. 1.12

.,
erlooP i

s nei· *
p'oriode f I'lux
ng) tijd€

Ud.L.V€

0 - - -
B

dan nooit een belastingstroom I.

We zien dat de wisselspanning in de hoofdwi~eling de

verzadiging drijft, terwijl de stuurspanning (stroom)

in de negatieve halve periode. (fig. 1.12).
B

-.3
s

(:it uri
h c.: ve

_,'1 ux v
tijden

C2 in fig. 1.1Gb.)

Samenvattend kunnen we dUB stellen, dat de richting van de stroom I altijd

dezelfde blijft (in een enkelkern transductor) en deze is onafhankelijk van

de richting van I • Wel wordt de grootte van I zeer afhankelijk van de
c:=

richting van Ie:. Door het toepassen van de blocking gelijkrichters neemt

de versterkingsfaetor sterk toe. (zie hiervoor blz. 14).

Loopt nu een gelijkstroom I in de aangegeven richting (zie Logan schake-
c=

ling fig. 1.9) door de stuurwikkeling, dan zal de Y-as van de hysteresislus

als het ware verschoven worden. In werkelijkheid is het nl. zo, dat de

hysteresislus niet helemaal recht is, maar-altijd een positieve helling

bevat:
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Het remanentiepunt is door deze stuurstroom

verlegd, waardoor onder invloed van de

belastingstroom de kern afwisselend verza

digd en onverzadigd zal zijn. (fig.1.13)

Het verloop van de belastingstroom is nu als volgt:

It'
'\

'\

r

/'""1t
/

/
/

/ "-- E
/

d
e r

- ~)lt

fig. 1.14.

Bij het begin van de positieve periode zal de stroom toenemen van r tot h.

Aangezien hierbij geen flux verandering optreedt zal de stroom dus hier

snel toenemen. Van h tot d verandert de magnetische flux, door de

tegenwerkende zelfinductiespanning zal de stroom slechts langzaam

veranderen. Bij punt d is de verzadiging bereikt en wordt de stroom verder

alleen door de belastingweerstand beperkt. Bij punt e is de stroom weer zo

ver afgenomen dat de kern uit de.verzadiging komt, zodat de stroom lang

zaam afneemt tot r. Bij de volgende positieve periode herhaalt zich dit

verschijnsel.

N.B. De beinvloeding van de stuurstroomketen door geInduceerde wis8el

spanning vermijdt men door twee spoelen van de hoofdwikkeling parallel

te 6chakelen, terwijl de stuurwikkeling tegengesteld in aerie gescha

keld wordt.

De magnetiache versterker heeft verscheidene voordelen zoals:

1. Lang leven ("onbeperkt)

2. Goed dicht, dus weinig storende invloeden van de omgeving.

3. Geen gloeispanning, dus geen opwarmtijd.

4. Geen hoogspanning nodig; hierdoor,verkrijgt men een compactere bouw.

5. Vrij eenvoudig circuit; onmiddellijke aanpassing voor servomotoren

mogelijk.

6. Shockproof.

7. 1n- en uitgang galvanisch gescheiden.

8. Cok geschikt voor hoge spanningen.
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Hadelen di.e inherent zijn aan de werking:

1. Vrij langzaam door inductieve werldng. 400 Hz voeding beter dan 50 Hz.

uit geeft echter moeilijkheden voar het aanpassen bij apparatuur,

werkend bij 50 Hz.

~. Gebrek aan flexibiliteit, spoel en draad beperkt de mogelijkheden.

j. ~itgang6spanning niet zuiver sinusoidaal •

.... lemperatuurgebied is beperkt, daar anders eigenschappen van de

kern veranderen.
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1.3. Gelijkspanningstabilisatie met behulp van magnetische versterkers.

Er werd van de volgende principe schakeling uitgegaan:

I

stuurvlikkel i no

': ,:,,1' 2- ac .--'-------v----.....

fig. 1.15.

~oals men ziet is hier de Bridge schakeling (zie fig. 1.10b) gebruikt.

Daar hierbij de magnetische versterker (transductor) slechts dienst doet

als een onderdeel van het regelsysteem zal men zich slechts zover

het noodzakelijk is, in zijn specifieke kenmerken verdiepen.

Om enig inzicht in het regelsysteem te verkrijgen worden de volgende

metingen verricht:

Statische metingen:

- zonder terugkoppeling

- met terugkoppeling

Dynamische metingen:

- zonder terugkoppeling

- met terugkoppeling.

Uitgaande van de bovenstaande schakeling kunnen we nu eenvoudig een Logan

schakeling verkrijgen (fig. 1.9). Hierbij openen we schakelaar 1 (zie

fig. 1.15). De afvlakfilter wordt kortgesloten. De invloed Van diode 2 in

geleidende toestand wordt verwaarloosd. Er werden nu de ~olgende beelden

over een oscillograaf waargenomen:
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1. De spanning over de spoel (U
2

):

U,
I

{

U1 is de spanning
a.

van de bron.

U
2

b.

fig. 1.16.

zoals het is bij een zekere waarde van -I
c=

Bij verkleinen van -I daalt de horizontale flank (1) eerst tot
c=

nulniveau; daarna verschuift de vertikale lijn (2) naar links. Wordt de

stroom I positief dan verschuift lijn (2) nog verder. Er blijft
c

altijd een zekere minimale beginwaarde (zie fig. 1.16b).

Deze afwijking van de theoretisch verwachte kromme schrijven wij toe aan

de onvolmaaktheid van de dioden.

2. De stroom over de belasting: .

i I

.----- - - --
o

fig. 1.17

21t
--- lilt

Door I in negatieve zin groter te maken verschuift de linker flank naar
c

de rechter tot de stippellijn bereikt is. De hoogte van de stroompiek

is onderbroken getekend, daar op schaal het linker gedeelte niet is waar

te nemen (factor 100 kleiner).
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3. Over een blocking gelijkrichter verkrijgen we de volgende spanning:

1 wt-

fig. 1.18 •

.le zien dat deze beelden redelijk aan de theorie beantwoorden (zie f:i.g.

1.11).

~. Om de terugwerking van de arbeidswikkeling

onderdrukken moet men hier een grote extra

stuurwikkelipg opnemen.

op de stuurwikkeling

weerstand R in dec e

te

1.3.1.1.1. De schakeling van fig. 1.15 werd in zijn oorspronkelijke

vorm hersteld en de grafiek werd voor belastingvariaties opgenomen

(zie grafiek 1.3.1.A). We zien een vrijwel lineaire daling tengevolge

van de inwendige weeratand van de schakeling, bij verschillende spanningen.

Ook zien we dat R. een vrijwel constante waarde heeft. ~Vij wensen te
1.

weten hoe de uitgansspanning verandert door het veranderen van de belasting

Rb • Algemeen geldt voor eerl generator met klemspanning Ub , die een stroom

i levert voor een belastingweerstand Rb , het volgende:

6U = Rb 6i + i 6 Rbb
of

6U
b R

b i
6R

b met
6U

b R.
~i = + tli IT"" = 1.

bij

= - 815 - 4460 =
50.10-3i

waarbij R. de inwendige weerstand van de generator is, zoals op pagina
1.

31 wordt berekend, de inwendige weerstand R. = 815 Q • Nemen we bijv.
1.

I = 50 mA= dan hebben we bij Ub = 250V beginspanning een bijbehorende

Rb = 4460 Q • Grafiek 1e3.1 .A. laat namelijk zien, dat de beginspanning

50 mA belastingstroom tot 223.V is gezakt.
~Ub

t:i - Rb





- 16 -

-3 Y..
= 7.7. 10 Q

Hetgeen ook door de metingen wordt bevestigd 100 Q belasting verandering

bij bovengenoemde situatie geeft 0,7 V= spanningsverandering.

bij 100 mA is
=

Ter

6U
b
~

b
orientatie

neemt toe met afnemende belastingweerstand.
Ub V
R = 0,031 Q

b

1.3.1.1.2. Eveneens werd het verband tussen netvariaties bij verschillende

maar constante belastingen nagegaan. Zie hiervoor grafiek 1.3.1.0. Door

het verlagen van _E verlaagt zich de uitgangsspanning vrijwel lineair.

Zoals te verwachten is, gaan de lijnen naar hetzelfde punt bij kle1ner

wordende ingangsspanning.

Grafiek 1.3.1.B. geeft ons bij Rb = 15 k Q

6U.
375 - 300 75~

1,07KlJ = 290 - 220 = 70 =
of u

6U
u

0,9451J." =
~

+~

fig. 1.20.

+ S

T +1-~m m -

- ~s

-I

:T
'. - min

ofig. 1.19.

----_J _

1.3.1.1.3. Hierna werd de K-factor bepaald. Hieronder verstaat men het

getal, dat aangeeft hoe groot de invloed Van de stuurwikkeling op de

arbeidswikkeling is. Zoals uit de beschouwde theorie blijkt, ver~achten

we het volgende beeld:



1
J •

-~!~h----r-~-· ~--

t '

... --
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Hierbij gaan we uit van de volgende hysteresis kromme (fig. 1.20).

Om fig. 1.19 te kunnen begrijpen recapituleren wij kort de theorie.

Stel E <0; E is de bron in de stuurwLkkeling (fig. 1.15). In de eerate
c= c=

instantie gebeurt er niets, namelijk -1 eerat -I .N moet overschrijden.
N c= m

(N is de wikkelverhouding N = N
a ). Wordt -I >- I N dan veroorzaakt dec= m

in de negatievechalve periode een flux verandering van

is dus de eerder beschreven reset periode. De spoel

stuurstroom I
c=

+~ naar - ~. Dit
s 5

zal in de positieve

veroorzaakt is door

periode bij dat bepaalde flux niveau beginnen, dat

I • Derhalve is in het eerste stuk van de positievec-
periode de spoel onver~adigd en daarna verzadigd met I = ~ • Hoe groter

I c= in negatieve zin is des te langer wordt het onverzadigae deel in de

positieve periode. De kleinste waarde wordt bereikt als I de spoel, c=
juist in de negatieve verzadiging (- ~) brengt. (Daar L 1 nooit geheel

- 5 spoe
nul wordt, is U nooit geheel onafhankelijk van I )

= c=
We verkregen de volgende grafieken: 1.3.1. C; D; E.

Hieruit blijkt dat de verzadiging slechts bij vrij grote waarden van

+I c= bereikt wordt. Dit is er het gevolg van dat in werkelijkheid de

verticale flank van de hysteresis altijd een helling in de buurt van 900

bezit waarbij een helling van 90 0 ala limiet en ideale hysteresis geldt.

Hebben we een hysteresis als fig. 1.2.1., dan ziet men dat het remanentie

punt zich niet in het verzadigingsgebied doch ergens in het onverzadigde

deel van de lus bevindt.

, I

fig. 1.21.
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aet gevolg is dat de belastingstroom bij I = 0 niet zijn maximale waardec
zal hebben. Men kan hier eveneens door middel van een constante stroom,

die door een extra wikkeling loopt, een verlangde verschuiving van de

karakteristiek veroorzaken. De kwaliteit van de Ius echter is hierdoor

niet beinvloedbaar. Als gevolg van de kleinere helling verkrijgt men

eveneens een kleinere versterking. De versterkingsfactor wordt uit de

grafieken 1.3.1.D en 1.3.1.E. bepaald. Stel dat we de t-erugkoppelings

wiY~eling 13-14 met een ohmse weerstand van R=42 0 nemen. Heeft een

stroomverandering van 1mA een spanningsverandering van 30 V tengevolge,

dan is de versterkingsfactor :

K = 30 3 ~ 0,8.103 •
42.10-

Hogmaals W1JS ik ~r op dat de versterking bij grot ere positieve stroom

waarden door de verzadiging afneemt. Uit grafiek 1.3.1.E. ziet men

ook dat door dezelfde oorzaak K niet onafhankelijk is van de belasting

weerstand. In verband hiermee is het weer noodzakelijk dat men bij de

lagere stuurstroomwaarden blijft. Slechts op deze wijze verkrijgt men een

goede stabilisatie.

1 • .:5panningsterugkoppeling.

He zullen eerst de meer conventiele zuivere spanningsterugkoppeling benut

ten (zie fig. 1.15). Hierbij wordt verondersteld dat ae belastingweerstand

Rb <<. R 11 1· Allereerst werden er metingen verricht bij R -'1 1=55 kOpara e par~ e
waarbij de terugkoppelingsweerstand 250 resp. 100 0 was. De verkregen

resultaten zijn getekend in grafiek 1.;.1.A. We zien dat de werking

bij terugkoppelingsweerstand van 100Q wat de spanningstabilisatie betreft

ook nog verre van bevredigend is.

N.B. Nog grotere waarden van de terugkoppelingsweerstand hebbeo weinig .

effect, daar we hieraan parallel de terugkoppelingswikkeling hebben

staan met zijn ohmse weerstand van 42 Q •

fig .1.22.

25 1 1 = 42 I c

I ~ 1 mAc

100 11 = 42 I c

I ~ 2 mAc
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~en extra bezwaar van deze werkingswijze is, dat we steeds grote waarden

van de voedingsspanning nodig hebben. Uit de grafiek 1.3.1.D. zien

we wat voor gevolgen dit heeft. Hierdoor heeft het ook geen nut om de

stroom (ca. 3 mA) rechtstreeks door de spoel te laten vloe1en. Dan wordt

de hoofdwDU~eling zo goed als dichtgeknepen. Inherent voor deze werking is

dat er steeds stromen vloeien in de terugkoppeling. De absolute verandering

hiervan draagt zorg voor de regeling. Uit grafiek 1.3.1.A. kunnen we

aflezen dat de stroomverandering van 10 tot 100 mA van I zonder terug

koppeling een spanningsdaling van ruim 70V tot gevolg heeft. Grafiek

1.3.':.D. laat zien dat we daarvan een stuurstroomverandering van meer

dan 1 mA nodig hebben. Hiervoor zou ~en I hoog willen kiezen, maarc
dan moet E ook zeer hoog worden zoals reeds eerder werd gesteld.

De versterkingsfactor K.~ is in ons geval:

Uit grafiek 1.3.1.D. blijkt dat 1 mA stroomverandering van I 50Vc
spanningsverandering tot gevolg heeft.

42.10-3 V ----+ 50 V

100 Q

of K ~ 103 3
:: • :: 1,19.1042

4200

~
11+2 -3

::

55.103
:: 0,53.10

of

K~:: 0,63

Dat zo'n versterking niet groot genoeg is ligt voor de hand. Op de grootte

van de toelaatbare versterking zullen we nog terugkomen bij de beschrijving

van de dynamische eigenschappen (Bode diagrammen).

2. ~troomtegen~oppeling.

'.,'e kunnen de volgende terugkoppeling aanbrengen:

I

14"'-- ----J

Ro

fig. 1.24.
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v.r.8ar:l(~, i:. :r lO("ut r1'..l t:)cn br.:..t~)L~a:'d~ st.l~corn l~a()r R en R "-ord~ er een...- .... ' -"1 ? .... ,

belast:'nt; parallel :\i:ln R
1

a;::.n5'.'c;lot.,:n, 'lac neemt de stroom I toe en tege

lijk dr~iGt de waarde van de selij~5pa~ninG te dol en. De grootte van de

t00neemt, 3ullcn we een grotere 6pan~1~;~val over het terugkopp01~ede~lte

vall R:. ver.:.rijcr:r:. Eet G(:vol~' i"1 dat de "trO'):l1 I toeneeJ::~. Hierdoor
c

~ordt het st~ren mo£e:ijk cn de spbnnincsdalinc tegen5ewerkt. ir werden

~l~ GPvo]g v~n dezp str0omt('ru~kopp~lingkan ~en overcompensatie ~rijsen.

'Jitcc:vnde V~ir: de ..::riJ.fi.ek,,~n ~.".'1 •.~. '~n 1.~ .1 • .'.... ~~unnen we bovengenoeL1de

:..,rDfiel:. '!·":·~.larp~. 3ij de Vi\:'crsta,nisW,"nr ie V8.n :-,0 Q zien we eerst een

~.p:l.n!1inc·;to~mat:1C. T·;",. ~:et ::"n~;tcllen van de E:venwichtstoestand hE-bben we

~,ij CEll stroo!;;to!::n::'.1'1e von J v',m 25 tot 55 au; ee:l vrijwel lineaire

1~O :::: 3 k Q

':e Z~d~ ui ~ cr~'.fiel:. 1.~' .1. ~:. dat ':,ij een terugkoppelingstrooi11 van 3 rnA

cen Gp~nninGsvernn~erinsvan 50V optr~edt. In gr3fiek 1.301.~. zien we

d:.:t lijr. I e~n :;l,.:-,n'1ingsdaline,; V8,:1 c;OV (1'70V= ... 10nV_) bij I :: 58 rnA

ber,.'i}·t he~ ft. Dc:,e-r de slJ<dmlnzsda::"inc J. in-:air toeneemt 1 t~r;:Jijl bij

deze be last incSw'~er.3ta..'1d al vcr::adic;inb' 0lltreedt, kan de terugkoppeling

ecn vrijwel lineA.ire :,ocl""'Jl;e v,n de ,:p-i!1uir1g to.at een knikpunt kunnen

verwachten pn daarna ten~evolge v~n de bpreikte verzadi8in~ een dalinGo

£veneens t1()f:'t h,:t kr:.i}:punt Lij steecs t:r0ter:,orcende terugkoppelings

weeretanden 2t~0dR meer linkG - dus ~i= lag· re stroomwaarden van I ligG€n.

:;it hl=;<.:ft weer )1et g~volb dDt wij snA1.1er d,:; sr0tere stuurstroo!!lwaarden

bereikpn. ~.~ zien dBt doze VPTWRchtingpn vrij goed door de bovengenoemde

cr~fic1~en word0n bevestit:~. :Jit de [raf:i.~;:.en '::1; ijkt

to"n·''C' .... nde '7'e' l' ~'..-<"..,.., , .: T" (1 ~·O-l tot 7"01r -; ~"')+- 'r""" . t.u...... c...L.. ,,::-,."-.)1!c ..I1 ...... ··L "- -.' ::. ~ '. )".... '. \{ = I t. ...... ,.. 1,.6 '"'"

nog dat er bij

terugkoppelingsweer-
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Dit ontstaat doordat de hoofdwikkeli~g steeds meer in de verzadiging

kornt. Ter vergelijking voor numerieke waarden kunnen we de krommen in

de grafiek 1.3.1.E. vergelijken. Tenslotte wordt nog opgemerkt dat

de werking het beste verloopt bij een gelijkspanning van ca. 300 V ,

daar dan de opgezet te wisselspanning E in de buurt van 380 V is :

Voor deze wisselspanningswaarde is deze magnetische versterker gedimen

sioneerd. Beschouwen we deze stroomtegenkoppeling wat nader, dan bIijkt

dat we met "Storgrossenaufschaltung" te maken hebben. :'le kunnen de

schakeling in blokvorm als voIgt opvatten:

~ _ .......+"!JC)()\:}-__.-t-' h. ",
'9'

+

variaties.

fig. 1.25.

','Ie beschouwen nu aIleen het stoorsignaal 8 tengevolge van de belasting
sb

8 i = ingangsspanning

K1 geeft invloed filter + gelijkrichter aan

K2 wordt opgebouwd uit: 1. hagnetische versterker (versterkingsfactor K)

2. Extra weerstand in stuurwikkeling = ~

3. Grootte terugkoppelingsweerstand = ~2

Aldus:
1 K

1+'tOS·~1·~2

(zie hiervoor beschrijving dynamische eigenschappen).

Zo verkrijgen we:

e
u

= 8
i

K
1

+ 8
sb

+ K
1

K
2

8
sb

Voor K1K2 = -1 geldt dat we de invloed van deze storing genivelleerd

hebben. (Het min teken bepaalt de polariteit voor de aansluiting)

Voor het statische geval (w= 0) geIdt:

Heschouwen we de uitgang nog eens, dan zien we de volgende terugkoppeling:
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TJ.
l

JL-e

R
c 1T·u

R
c

R +R
c ce

fig. 1.26.

Bt(R +R )c ee
Ht+R +Rc ce
Rt(R +R )

+ c ce
.kt+R +Rc ce

Rb(Rt+R +R )+Rt(R +R )c ce c ce

dan verkrijgen we voor Rt :

~e kiezen voor de extra weerstand in de stuurwikkeling R = 10000ce

R = 42 0c
13

_
14

R
b

= 15 K C
max

~e beschouwen nu het geval dat bij een gelijkspanning van 150V de stroom

Van 10 mA tot 50 rnA toeneemt. De belastingweerstand daal t dus tot 3 k 0 •

Uit gr;\.fiek '.;,.1.E. kromme bij U = 150 V bepalen we de bijpassende
u

ver;;,;terKingsfactor. Bij deze straomverandering verkrijgt men een spannings-

dalinb' van 32,6v (R. = 815 0 ), bij afwezigheid van de terugkoppeling •
l

Uitbaande van de beginwaarde voor I = 0,5 mA blijkt dat voor deze
c

spanningsverandering Ie = 2,5 rnA stroom in de stuurwikkeling nodig is om

de oorsproru<elijke spanning te herstellen. De gemiddelde waarde voor

de v~rsterking is dan:

Eet behulp van deze gegevens kan men de grootte van de terugkoppelings

weerstand op twee manieren berekenen:

- Zoals we zagen, geldt, dat K. 13, • 132 = 1.

Substitueren we de bovengeuoemde waarden,
42R

388 t = ,
30UO Rt+1050 +1050.Rt

- ,je kunnen dit resultaat oak op een andere w~Jze verkrijgen; zoals

reeds werd opgemerkt moeten we vaor stroomverandering van 10 tot 50 rnA

een spanningsdaling van 32,6 V verhelpen, dus geldt:
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I .• til] = tlU. of voor K = 388
tlU 0,084 Vu ~ } =

tlU. 32,6 V u=
~

of
42 Rt0,084 .32,6= 3UOO(Rt+1050)+Rt·1050

Zo verkrijgen we voor Rt i Rt = 247 Q •

We zien dat beide berekeningen goed overeenstemmen.

Door goede keuze van de terugkoppelingsweerstand kan men dus hier voor

een bepaald gebied een lineaire werking verkrijgen. Voor stroomwaarden

over de 55 rnA is het nodig een tweede apparaat met de hoofdwikkelingen

parallel en met de stuurwikkelingen in serie te schakelen.

bi 1 If
.

C

.,.
1; "'" .. .~

--- - "

~ 13
r

~ sin w

fig. 1.27.

~ie hebben voor het gebied van 150 - 300V= en 10 - 110 mA een regeling

van 1;; nauWkeurig bereiAt. Deze regeling heeft verscheidene nadelen.

1. Maximale stroomwaarde wordt snel bereikt.

2. Cirootte terugkoppelingsweerstand zeer kritisch.

3. Voor netspanningvariaties werkt het systeem niet. (zie grafiek 1.3.1.G)

Voor netspanningstabilisatie moet men een andere wikkeling gebruiken,

zo houdt men de circuits galvanisch gescheiden.

fig. 1.28.

In de schakeling werd een zenerdiode opgenomen voor gevoelige regeling.

De werking was hier eveneens zeer kritisch en niet voldoende

nauwkeurig.
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N.B. Het hier beschouwde systeem zou ook voor stroomstabilisatie bruik

baar zijn. In dat geval verwisselt men de polariteit van de teruc

koppelingswikkeling. De werking is dan als voIgt: Stel dat door

belastingvariaties de stroom zou toenemen. Door de terugkoppeling

verlaagt men de spanning. 3ierdoor daalt de stroom in de hoofd-

wil:keling.

dI
c

dt+ 2 Ne

d~g.w.
dI ' .

c

geeft het exponentiele verloop van de stroom aan nl.:
-t

e 't'

= I Re e

vergelijking
E

e
Ie = R (1 

e

Jeze

Het principe van de werking van de transduetor werd reeds in hoofdstuk

1.2. behandeld. \Ie benutten nu de daar besproken werking van de serie

transductor met een lage ingangsweerstand. Voor het verklaren van de

dynamisehe eigensc happen , is het noodzakelijk dat wij de tijdconstante

kunnen berekenen. Tengevolge van de impedantie van de stuurwiY~eling

zal een tijdsverschil zijn tUGsen de verandering van de spanning van

de stuurwikkeling en wanneer de transduetor zijn eindwaarde bereikt.

Het verloop bij een stapfunetie E wordt op fig. 1.29 gerllustreerd.Het ex-
e

ponentieel verloop vindt men in fig.1. 29b, die van de stuurstroom in fig. 1. 2ge.

De hoek waarbij de verzadiging optreedt verschuift sueeessievelijk

bij ieder halve periode. De belastingstroom heeft tengevolge hiervan

een corresponderende vorm. Doordat de perioden van de verzadiging

toenemen, neemt de gemiddelde fluxwaarde ook toe (zie fig. 1.29f.)

De gemiddelde flux is positief in de ene en negatief in de andere spoel.

Daar de stuurstroom tegengesteld werkt op beide spoelen, moeten we de

gemiddelde fluxveranderingen ~ optellen. Bezien wij fig. 1.29b.g.w.
dan geldt: (waar ~ = gem. fluxwaarde)g.w.

d~
g~w. = I R + 2N
d~ e e e

waarbij de tijdconstante van de stuurwi~~eling wordt gegeven door:
2N d~

c .......Ai!.
't' =T(dI)

c c d~

Voor de bepaling van 't' moet dUB d I· W
• bepaald worden.

e
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Het gemiddelde fluxverloop bepalen wij uit figuur 1.:. Daaruit voIgt voor

spoel 1:

(a)

-~o wordt bereikt door spoel 1 uit zijn verzadiging te brengen door de

0panning tE sin t gedurende de periode van R tot R +~ •
3

Daarom is dus:
d1>

1
Na dt :: i E.sin Wt

en omdut L :: 2N w~ t wordt
a s

~o

! d~::
1

(Jt -tl'l )/w

! W ~ sin wt dts
R/w

en du.s - ~ :: ~ cos ~o s

Terwijl UR• b
:: loR, :: 4 f N ~ (1+cos~) t volgens de formule van p.4o a s

(a), (b) en (c) 1
0'fi:"

a

di t in 't t dan:
d(U

R
IN )

b a1
't :: T+f d(E IN )

c c

In geval van parallelschakeling zoals bij de brugschakeling het geval

...3ubstitueren wij

is, verkrijgen we voor

1
f = 2f

dUR IN
b a

dE INc c

waarbij
d(RbI)
d(R I) de versterkingsfactor is.

c c

Hierbij werden enkele veronderstellingen gemaakt over de hysteresislus

zie fig. 1.6. en de olunse weerstandswaarde van de hoofdwikkeling die ten

opzichte van R
b

werd verwaarloosd. De belangrijkste conclusie uit boven

staande beschouwingen is, dat door verhogen van R het systeem sneller
c

wordt. Echter de versterking gaat dan weer achteruit. De wet: "versterking

x bandbreedte is constant II blijft gehandhaafd.
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1
We kunnen de verkregen tij dconstante L = -.

c'f
'fIe g;;t:.n weer uit 'Ian de brugschakelint::.

1 d(RbI)
N d(I~ I ) als voIgt omvormen.

c c

c- " ,) )-
~;

~~~F ~ f' )

~B 4~

C-;) ~

~

c---r

~

Bij wt = 0 de fluxwaarde in spoel 1

is gelijk aan ~1. Op dat moment loopt

er geen stroom in de hoofdwikkeling,

dus ~ is aIleen een functie van de

stuurstroom, dus:

.r
, .:..D

A
~ =).L -I N

1 1 c c

if,:; F --~ A = dwarsdoorsnede van het magnetische
,61' ,

(m2 )\ materiaal

\ 1 = hoofdlengte van de magnetische
1'1:+'1.

1'1: • 11: weg (m)- -+-
wt permiabiliteit de spoel voordatll= van

deze verzadigd is.

.--

wt

fig. 1.31.

In de periode van 0 tot ~ verandert de flux in spoel 1 van ~1 tot ~s.

~ - ~
s 1 = E

.N
a

(1- cos'!)
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Bij afwezigheid van de stuurstroom vinden we dat

E = N w ~
a s

zo verkrijgen we voor
~.l
s

I c Hc =l1A cos a.

_.e gemiddelde spanning over '{b is de integr':ial over

1 1t=Ttl E sin wt d(wt) =; (1+cos:t)
ex

1
1t

x
H

a

d(1+cos'l) u.A. E ~ N d(1+cosct)
d cos CL T:l =1t 1':;; a w d cos a. =

s

E
1t

1

d(r n ) 
c e 2

11 AN a w
x =

de reactantie in onverzadigde toestand van een van de hoofdwikkelingen.

Hieruit vinden we dus:

d(Il\a) 1

dO N ) ::;: 1t
C C

zodat dU
R

/'H
1 b a 1 x 1

't = 2£ dI R /jJ = ""if ) 1t
C c l

C N'-
a

N
2

L
c 1 C

= c: -R R
c c

met L =e 1

.e zien dus dat de tijdconstante van de transductor juist de helft is

van de normale tijdconstante, ~ie bij afwezigheid van de wisselstroom

oagnetisatie zou optreden •
. L cDaar 't = -i -R wordt het dus mogelijk de tijdconstante te bepalen uit de

. C
gegevens van de stuurwi~keling. ~eze gegevens vindt men in de appendix.

Hemen we voor

N ::;: 1700 windingenc
2A = 1,67 em

1 = c.(),4 cm

l1(,Orthonol) = 40.000 - 80.000 gaus~ d
oers e

2.:.!l. Deze 11 waarden van urthonol zijn te vinden in lit. nr. 6, p. 37,

terwiJl voor het rationale eenhedenstelsel geldt:

iieber 4
1 2 = 10 gauss

m

1 A • .', •
m

= ~1t. 10- 3 oersted
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A = doorsnede van een der arbeid31dkkelingen.

1 = semiddelde lengte van het geGloten magnetische circuit.

Lp deze wijze vinden we voor T afhankelijk van~:

~ , 7~ T ~ 3,3 sec.

of voor de kni\~frequentie fO: 'J,048 ~fO ~O,096 Hz.

1 •.7 .;:'.1.1. Het opnemen van het ~odediagram bij sinusvormige 3troomverande--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
ri!lge::l in d .. ,"tuur\IL~l-:eling.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.~

Lm de bovenstaande berekeningen aan de praKtijk te toetsen werden er

verscheidene Bodediagrammen opgenomen ••:e zien dat de metingen uit grafiek

.3.~'.A. voor het knikpunt f = 0,08 Hz opleveren (behorende bij

R = °Q ), zodat deze bi nnen de te verwachten waarde val t.
Cextra

>iog duidelijker blijkt di t uit grafiek 1.z.~) .B. Hierbij ziet men

uitsluitend het knikpunt van de magnetische versterker. Uit bovenstaande

foraule zien we eveneens dat door het opnemen van een extra weerstand

in de stuurwik~elinG het knikpunt naar hogere frequenties zou verschuiven.

Dit zien we eveneens bij grafiek 1.;.~.~. Dat deze verschuiving van het

knikpunt niet lineair verloopt komt omdat er andere knikpunten zijn

tengevolge van de laagdoorlaatfllter en de belastingweerstand.

1.: . .2.1.2. 30dediagram bi; sinusvormig-e veranderingen bij de netsnannin".-._._._._._._.K._._._._._.W._._._._._._._._._._._._._ .•. _._.w
Di t l'nikpunt werd gemeten door het wegleten van de terugkoppelings

wii~eling en met behulp van een servomotor die de netspanning sinusvormig

om zijn ingestelde ~aarde laat oscilleren. (zie hiervoor grafiek 1.3.2.G.)

l~P u8ze wijze bereiken we dat zonder dat er verandering wordt aangebracht

in de schakeling de knD:punten, die van de magnetische versterker

uitgezonderd, kunnen worden gemeten.

De principeschakeling ziet er als voIgt uit:

l,..•~
I 0 z;.

,
I"ot or ~ I ')t C," I I ,Jot III I

1
1 ~.~ • .1.

I

1_:h;:tr.1
i .cc 11. :::.. t- I V(' r:j t '.~rl:.e~

f' ~1C vClor
. .. . +

Hand inDtel1er
,,:;:,~ C ~,ani BC h)

fi~. 1.3.~.
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1.3.2. C.

- Rb = IS-'-J).
- - Rb ,: 2. Ot.A.

O'
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8
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/) - • _i-_C-

" H ,j-- '" ... fl -1- t H- + -t
6

-- •--t "t-+ :fH I .; . '1 +--!-- t I. t 1
5 5
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De brubschakeling voor de potentiometers in werkelijkheid is:

• '< l

n:otor

'::cn van. de pennen werd verbonden met de ui tgang van de magnetische

versterker, terwijl de andere pen rechtstreekG over de aan de motor

gCkoppelde extra potentiometer (20000 Q en eveneens 4 V voeding) staat.

De beiie pennen WAr .. en onafhankelijk van elkaar.

~'erekening van de overig~' knH::punten.

~m dit knikpuntlen) t~ kunncn verklaren gaan w~ uit van de volgende

schakeling:

1
~.J 1

i

('

. 1 U
1.1

i = i
1 + i" 1-

,....,

(. 'J

U.=
( . W" R \. 1

i
1\J L

1 + 1':- +
j Ul':; 1J.

U =
u

1
jwC ')

'-

0) en (4)

:'2 :: j wC2U2

TJ
i

3
u= R
3

,'e hebben
Uu:~odat

Ui

vier vcrgelijKingen met vijf onbekenden (U.; U i i" i )
J. U ' 1,2,3

is hicruit te bepalen.

1
i

1 ( jwL2 R.,) (i
2

i
3

) 1 i,ill) C = + + +
jwC ? <"-

u 1 L

1 i
1 (jw L , 'R ..) ( 1 ) 1

jwC
1

= + 1 1-
jwG 2R3

L) + i')
(- jwC ") L

L
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"~ ""'1
i

1
{[(jtIJ)' L G JwR,C, J [1 • J+ } i;;: + +

JW~ ,R ..
.-,.2 '1 ")

'- , '-' -,
.:..~ ") ,'.

'ler~:cJrlozen we jtIJL1 tegenover R" d~~r 1 1 in verzadigde toestand zeer

,:l,-in is, dan:

of

IJ .',

(v·~rgdijking A)

Je gcbruikte groothed~n zijn:

a13 volet ~epaald:die \·,ordtR.
:LllW

, --+
;;: 'v ;;: 10 F

.:.
,-

~.
!{

,;;: 70 Q

_. 1 :',000 Q

R' J
L

C
1

L.

,'::'.:J.fic:': 1.~· .1. r ...... R, '" 1') k Q
,~

200 'oJ - 1 ~)O V 2ll s 1:: mA -75 m.A.

u
i -

;00 '[ - :~5i) '-

=- 015 Q

R. ;;: (;,20 Q
1

R. = 790 Q
1
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u
u 1

i:r."= . -:." -'1 2r -4 1
1 ( JW ) ./ • L.. , "I • 1v - + ( j W ) 0.7. 10 + j W 1, 7 • 10- + 1

. 3, -'5. 2, -4,
(Jf,f) • ..:,4.10 - +(Jw) .:;,7.10 +Jw.O,17 + 1 =- 0

4 3 3 2 4 5
2, P + 7p + 1,7.10 P + 10 = 0

( 1 + jW~ ) (1 + jW Iw ) (1 + jW~ ) = 0
0 1 °2 0 3

of
(W 0 + p) (wo + p) (W

O
+ p) = 0

1 2, 3

Len derde graads vergelijking is exact te berekenen, maar we "~ien"

het direct dat wO~ 6 ~:: aan de vergelijking voldoet. Door delen

verkrijgen we:

~ 2 4 5 ~ 4
2,4p'+87p +1,7.10 p+10 /p+6\ 2,4p~+72,6p+1,7.10

Deze tweedegraads vergelijking heert twee co~plexe wortelc:

-72 , 6: I 72. 6
2

- 1 (, , 3 • 10
4
= c:; • 83

P12= -1../,1~J.
, 4,3

Uit vel'gelijking A voIgt eveneens dat er een verschuiving van het knikpunt

optreedt naar rechts als R
b

Kleiner wordt. bijvoorbeeld voor R
b

= 1 kQ

W
01

> 1CJ ~:~ • 'Joor het pool-nulpunten diagram bij verschillende belasting

weerstanden Rb • zie fig. 1.35 •
..~ - '::.3-
"'1f""'" "-'I - - - - - - -',
I 01

1

I I

I

- 'j ,!) J

, I

~ .~,
1 k~ ~,~ 15 1-: Q.,

,;rafiek 1.5.~.C. (amplitude- en faseiiagrar:;)

toont het Bodediagram. ',Je zien dat de reele

pool bij lagere fre:uentie optreedt, terwijl

de complexe polen naar hogere frequentie

verschuiven (bij 8 Hz hebben we pas een

fasedraaiing van 1300
voor ~= 15 kQ). 5ij

de bovenstaande berekening hebben we enkele

vereenvoudigingen ingevoerd Ri=R,=constant

en zuivere ohmse weerstand. ~e moeten er

eveneens op bedacht zijn dat in de schn~e

ling ook dioden aanwezig zijn, waardoor de

regeling minder lineair verloopt.
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Met behulp Van grafiek 1.3.2.C. is het mogelijk de extra knikpunten uit

grafiek 1.j.2.A. te elimineren; zo ontst~at dan grafiek ,.~.?3., het

knikpunt van de magnetische versterker.

Conclusie:

Bet gehele systeem- uitgaande van een ohmse weerstand - heeft vier

knikpunten t waarvan twee reeel en twee complex zijn. In het door ons

gebruikte werkingsgebied (R
c

klein t.o.v. B
b

) zijn de reele polen het

belangrijkste.

',Ie beschouwen nu de volgende schakeling:

I

EcC--------f7'l-·_c_e ----J

Hierb:'j gaan we uit van de situatie, dat E .;;: E
b

R == 0 Q en I = OIDA
c= == Cextra C

Door storende invloeden - in belastingweerstand en/of netspanning -

caat er een I lopen waardoor de storing tegengewerkt wordt. De boven-c
staande schakeling gaat oscillcren met een frequentie van :3t.~ Hz

(R
b

== 15 kQ). Bij deze frequentie meten we een fasedraaiing van ca 160
0

voor een open systeem. Deze meting wordt als voIgt verricht:

De oscillator wordt rechtotreeks op de

stuurwikkeling gezet. De schrijver- om

de pen van de 100 Hz signaal te ontlasten

wordt via een condensator aangesloten.

(zie fib. 1.38). De tweede pen staat over

de belastingweerstand R
b

•

draaiing E.-U
R

gernteresseerd zijn.
1 b

,;e met~n dus een fasedraaiing tussen D en DR I terwijlwe in de fase-
c b



c,
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--~-----rl-::::::-----~

Ie hebben nu hetvolsende:
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Door deze eenvoudige schets blijkt dat de

gevraagde fasedraaiing groter is dan wat

er gemeten werd met de fasedraaiing

U. - U •
~ C

R
s

H
1

u .)
L.

u
1

~= ,""";rr.Q

. ":;.1':<.' v(; r

fig. 1.40a.

=
JwCR +1

.~

n

f i. • > (,t •

= -j4>e

Substitueren wij de bovengenoemde waarden, dan:

tan ,n =') "7 .... 1( -6). 103 0 J 1..... c:1t ••
'
,..:..) .,.,.. = ,'+

of
)1 504> = ~. ,

',Ie zien dus dat er inderdaad een tot:'l.le fasedraaiing van "It optreedt.

Vit is in overeenstemminc ~et de te verwachten fasedraaiing door de

lh~oreti6che bcschouwingen.

Jeschouwen we nu kromme 1 (R = OQ) van grafiek 1.3 •• ~. dan blijkt dat
, . c e

we bij ),2 Hz een versterh~nGsfactor van 5 hebben hetgeen er op wijst dat

er oscillaties IDoeten optreden.

~r zijn nu twee manieren om de o~cillaties te stoppen:

1 .

fig- 1.41.
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',;e hebben dus kromme 1 van fig. 1.41.

Kramme (a) wordt verkregen door het verhagen 'fan de extra weerstand Rc e
in de stuurwikkeling.

Kro(;~e (b) v~n figuur 1.41. ontstaat door het verhagen van de demping

van de hoofdwD0celin6 door het aanbrengen van een extra wiKk~ling.

a. Ue regeling R > 0 heeft verJcheidene gevolgen:
c extra

1. ',/e krijgen een andere Bode-diagram door de beschreven verschuiv:i.ng

v~n het knikpunt.

2. De statische verster~ingsfactorwordt evenredig kleiner.

3. Tengevolge hiervan wordt de eindfout grater.

Door de verschuiving van het eerste knil<.punt naar hogere fre'luent.ie

verschuift de oscillatiefrequentie eveneens naar hosere waarden

U, 2. -+ 6 Hz enz • )

OIll de

datopen ius metingen. [it grafiek blijkt name~ijk,

Bij metingen blijkt. dat 1900 Q nodig is voor de waarde R
c

osciJ.laties te laten stoppen. Hierdoor daalt het Bode-diad~futr~ij (; Hz
1 '1)0'42 = 45 en de oorspronkelijke verster,d.ng wordt

grafiek 1.3.2.A. zien we dat doze metingen goed overeen-

I::let een factor
1200 2' 'J' t4b::' ,c. l~

ster.unen f:let de

10
2

= K
1

.a
IIIax 'max

Dit geldt natuurlijk ook voar

kleinere fasemarges.

,

-

deze factor juist voldoende is, zodat bij een fasedra'd.ing van 1t I de

ver;:;terl.int; kleiner dan 1 wordt.

D. "ler"noog de dempinG van de krin[.

Indi~n we het eerste br0ekpcnt v0ldoende - die van de magnetische ver

sterj~cr - naar lagere frequenti'l konden verschuiven, was het mogelijk

de oorGpro~;elijke versterkingsfactor te handhaven.

~ij handhaven van de 45° criterium

fig. 1.42

Hiervoor kunnen we een extra dempingswikkeling aanbrengen.

Dan hcbbcn we het volgende (zie :ig. 1.43):
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V,:)or volledige koppeling k ::: 1

1'1 ::: VLcLd

.lie vergelijkingen zijn dan als volgt:

rl du.
1.. I +R Nl d E

dt
~ + dt

:::
c C c c c

d
Ldld+Rdl d+

d ;;r 0- :::
dt dt c

met

en

~d tl t~_--.r---v= -t

. A wi< ..

',~+I ~
\)

b.

c •

c.

De invloed van de dempingswilc~elinb

1: d ')
::: L (-T )<:..

C l~
c

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

1]
u

1 • h'~

Hierdoor vinden we:
~., "1\ 'l".u l'~

C C

Rc

1

DU6 de nicuwe tijdcQn~tante is de sao van de tijdconstanten van de aparte

,:e zien uu.:,;, d:3.t in lh:t geval (a) - extra demping in stuun,ilUeling - we cie

schakeling wel hunnE:!: stabiliseren •.iierv,)or is echter een vri~ Grote

weeratand nodig, zod~t de regeling onnauwkeuriger wordt. Hierbij moeten

we nog bedenken, dat de n~uwkcurigheid door de grootte van de stuurstroom

nog op e~n andere manier bernvloed wordt; in fig. 1.:7. zien we dat

tengevolge Van de stroo/:l in de stuurwit..Aeling een spanning.sverlies over

Rc .ontstaat. De polari t cit van deze spanning is afhankelijk van de strooru

riShting in de 5tuurwi}~.eling en des te grater naarmate de stuurstroorr.groter

wordt.
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Hierdoor wordt de schijnbare grootte van E veranderd, waardoor de af-
c:

wijking tU5sen de gewenste en verkregen spanning groter wordt. Dit zal van

weinig belang zijn indien Rce ~O Q werd. Zoals echter zal blijken is dit in

verband tlet de snelheid van de regeling niet raogelijk. D~arom zal

en eveneens door de op tlz.?2 genoemde reden getracht worden de stuurstroom

klein te houden.

}Iet behulp Van de extra dE:mpingswilckeling - het geval (b) - kunnen we

de schw~eling voor iedere waQrde van R stabiliseren, ook voor Re = 0 Q
c", e

Doer het verschuiven echtL'r van het breekpunt naar lagere frequentie wordt

de schakelinG trager. Doordat we een extra weerstand Rde in de dempingswik

keling opnenen, beperken we de grootte van de dempingsstroom. Hierdoor

l~unnen we de invloed van de dempingswir.keling regelen. Uit de beschouwing

over ode invloed van de dempingsVJLd~elingblijkt dat deze slechts de

dynamische eigenschappen bernvloedt. Het andere woorden: heeft men een

schakeling wanrbij Rc zo groot is dat de regeling voor aIle waarden
e

van I stabiel is (zie fig. 1.37) en schakelt men in dit geval een

dempingswik.keling "parallel", dan verandert aileen de tijd die voor het

bereiken van de evenwichtstoestand nodig is. De eindfout die een gevolg is

van de extra weerstand Van de 6tuurwi1J.~eling \'for. t niet beInvloed.

Op deze wijze kunnen we de dempingswikkeling benutten om kleinere Rce 

dus grotere versterking = kleinere afwijking - te kunnen realiseren.

t zie hiervoor grafiek 1.~.~.~.)

Grafieken 1.; •• JjE illustreren de invloed van de grootte van de stuur3troom

bij dezelfde extra weerstandswaarden, zoals het hierboven beschreven werd.

H.P. De grafieken h~bben verschillende schaalwaarden. Terwijl in grafiek

1.). '.J. de stuurstroom bij 120 rnA belastingstroom een waarde van

6,0 rnA berei.Lt is deze voor grafiek .• : •• ~,. slechta 1,65 mh.. Het

ver:.>chil van 4,35 1M. eeeft bij R
Ce

=: 1000 Q bijvoorbeeld 4,35 V

afwijking, hetgeen eveneens uit deze grafieken blijkt.

Met behulp van Rce en Rde kunnen we dUB een campromis bereiken,

waarbij het systeem binnen een gestelde nauwkeurigheid oak een r~delij

ke snelheid bereikt.
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Nadere beschouwing va.n de schak.eling fib' 1.37.

8I------oo-----.-----ou

Hiervoor geldt het volgende blokschema:

8_
8 +"'1.
i o------;-{.;~----__()()._--__l

+

K-,
;,;

fig. 1.4;.

is reftorentie spannirog 8 = 8 (:::'e L.g. '1.: ':.)
8 2 sb

is de stoorspaoning tengevolge van netspanning variatics

is de '1 I' " belasting "

K 1 -
1 (zie page 42)

R
c

K2 = R +R
C c e

- Zoals we zagen kunnen we 't, t en t..,. bernvloeden door verandering aan te
12 ....

brengen bij de grootheden op figuur 1.34.

K~ kunnen we varieren door de weerstand R~ in de GtuurwiY~eling te
~ 'Je

varieren.

- K, de versterkingsf~ctor van de magnetische versterker, is afhankelijk

van verschillende grootheden. Maar voor een bepaalde belastingstroom

stuurstroom enz. is deze weinig beinvloedbaar. 'to kunnen we varieren door

Rc en eventu~el met behulp van de dempingswikkeling.
e

£:=t. _8
c u

8
u

'::e zien dus dat in dit geval zowel de storing uit de net a.ls door de

belastingvariaties onderdrukt wordt.
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Net behalp van de op de vorige bladzijden beschreven schakelingen is het

mogelijk de definitieve opstelling te maken. Bnerzijds handhaven we

de schakeling,op fisuur 1.37 getekend, anderzijds gaan we daze uitbreiden

met de op bIz. 23 (fi • 1.,24) bchandelde stroomtegenkoppeL.ng.

:,Ie 7..ien dus dat deze extra terugkoppeling tegelijkertijd als een demping6

wikkeling werkt.

ve volledige sch~eling ziet er dan als volgt uit:

T

R......

I,
-'--

fiG. 1.46.

~fhanKelijk Van de gestelde eisen voor de werking kunnen de bovengetekende

weerstanden worden incestcld. Duar we de stroomtegenkoppeling onveranderd

laten bij de ver::;chillende spanningen, watuovoor de opstelling gebruikt wordt,

di~nt Rt niet te groot worden gekozen. Zoals reeds gezegd is, kan de nauw

keurighcid worden opgevoerd ten koste Van de snelheid en omgekeerd.

I'I.:: .1 .ie kunnen de tcrugkoppelingswikkeling vo~r de laagdoorlaatfil ter

aansluiten. Dit geval is gestippeld getekend. (dan is schakelaar 2

dus open en schakelaar 1 dieht). In dit gC'Ial is er geen instabili

teit mogelijk, daar nu aIleen het breekpunt van de mag~etische V0r

sterker van b~lan~ is. D~ verliezen die na deze terugkoppeling (in

filter) ontstaan, IDoeten dan met behulp van de stroomtegenKoppeling

worden weggeregeld. Bet nadeel is d~t R
t

nu grater moet worden ge

kozen, waardoor de regeling toch cinder nauwkeurig werkt.

1'1.0" .::. 3"ij al deze schakelingen wordt E ideaal verondersteld. De onvolmaa}:t.
e

heid van E dat buiten het interesse van de r2geltechniek valt cn de
e

hieruit voortvloeiende afwijkingen norden dUB buiten beschouwing

gelaten.
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Deel .:.::. .:TS.~EL"::PAI;;;Il'GSTABILIJATIE.

2.1. Inleiding.

~venals in deel 1 reeds genoemd ~5, is het vaak een eis voor het goed

functioneren van de elektrische apparaten, dat de voedingsspanningen aan

de nodige stabili t eit en nauwkeurigheid voldoen •.; er:::chillende apparl1ten

worden met wisselspanning gevoed. De voeding is dan de netdpanning. Ooordat

de netspanning door v~rscheidene oorzaken niet constant blijKt te zijn,

is het vaak noodzakelijk deze wissel spanning te stabiliseren. ~venals bij

de gelijkspanningsvoeding schakelt men dan een stabiliGator tUBsen het

net en de tc voeden apparatuur.

2.1.1. '.. isselsnanningstabilisatie.------_._-----------------
Een eenvoudige en oak va~~ toegepaste c0thode voar wisselspunningstabilisa

tie is:

"
I

,.
u ...

fig. 2.1.

~e loper die over de weerst3nd loopt wordt door een servonotor gestuurd

zodat het uitgangssignaal in overeentitemming gebr~cht worut met de

gewenste.

Hoewel dit systeem na~st enkele nadelen, op het gebied van snelheid en

gevoeligheid, ook bepaalde voordelen biedt, h~bben ~ij voer het onder~oek

een andere weg geko=en.

Voor wisselspanning~tabilisatiekunnen we eveneens de niet-roterende

magneti&che versterkers benutten •. Ie zullen ons weer tot dit type van

stabilisatie b~perk~n.

Jiervoor bestaan twee principi~le wegen die gpkozen kunnen worden:

a. Upcn kring stabilisatje.

b. uesloten f~inb stabilisatie.
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Ben e0nvoudig v0o~beeld voor net toepasscn van open k~ing Jtabilisatie:

TT
'.' ..

~- .• ~; .. .L ... , ..

Vf::rz

Dc ir;rpedantie van de ver/;adigde s:,oel varieert met de stroom in het

eire ui t. Grafisch ktmner: we de '.'iBrking ala voIgt voor ~;t (:1 ler.:

-!~,.v.

t! ;: 1-- .'

.,J

Voor het Gesloten sy:',teem kan f:len de volger.de schakeling :oepassen:

n
'..J •

.l.

f Joe::. ~.'. LJ •



Dit apparaat is:i.::. de literatl;.:.tr Ond€T de na:'U1! -'.jt;;;.bilj.stcr ll bekend.

Cpmerkl':lijk is de dubbele t3.a~~ van de LC-t,):--., die V(iCT 50 Hz ~lOofdza}~e;iji:_

eapacitief is en voor de stabiliserende stuurstroom zorgt, terwijl

hij bij 150 Hz resoneert en hiermee de Jerde harmonise he uitfiltert.
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1

Bij het onderzoek werd oak de manier van d~ gesloten krin~ ut ,b~:i~atie

gekozen. Er werd na~r ~en opstelling gez0cht, waarbij ~i~ 7an de op b~z. 6

reeds genoemde Doubler t)chakeling gebruik Konden IJakel .•

De Doubl~r schakeling ici als voIgt:
I~ _

fig. 2.;.

-\'iij Zi~ll dU:3 clll L er .st~eds Hn van de hoofd-Ni:t.kelingE:ll geleidt, ter·.·.·ijl

de anJere gesperd i~.

ilierdoor wordt ll"t mogelijk door gelijlL5trool~1-.3turingbeide ~oofdwiE~elireen

op dcz<.:lfcie v;ijze te b(::::lVloeden.

2.~.1. T~eoreti5che beschou~in~en.

-----------------------~--
'/oord,,,t vlij ons in de stabilise:'ende werkinlS van de gehele schakcling

zullen gaan veru::'epcn, bckijken we de Doubler schakeling wat nader.

3egripshalve i5 het interessant de hierboven reeds gescheti.:.>te hoofci

wiKKeling op een andere wijze nogma~ls te tekenen •
.~ IJ ....1

'T
o •

'T.. 1
Hierbij hebten we dus de zelfverzadi

b~"de schakeling door ext erne
.... =- ..

o terugkoppeling verva~gen.

"'b Deze t'xterne terLtg':oppeli.:-lg ::.oq;t r.\l

voor de ::.elfverzadig~ng.

Dat GC:l dcze scho.iccling (fib. 2.,;;.) niet toepast kOl:lt cloor het nadeel van

de srotere oh.!:,~(: wecrntand van de spoelen. (I~operverliezen).



:J0e cl,,' werkinS[i\"lijz.e 'Inn de Doubler .schakeli::'lS is kUl1r.en we verklaren n:et

de volgende fi~uren:

ver-

va" spael 1 ne('nt dan ook steeds

tOe. ~e spoel vo~dt in

dLts nag geen tee;enspanning

over de Gelijkrichter.

spoel 1 is dan niet meer ver~E

digd. Er lo6pt dan een kleine

spanning van richting om er:

Alb W t '" Tt keert de aan~.:;elegde

zadigd. De spanninti staat dau

over de belastingweerstand ( - en

over de ohmse wef:rstand v;:tn de

Gedurende de per-lode v~n 0 tot

.:1 staat de gehele spannine;

OVEr spoel 1. De totale flux

,-i •

\, .

c.spoel).

e. magnetisatie stroam, er ~taat

.....

,
{ ,

J c:>.>
'2Tt ~ 1t(; Cl Tt\

T

u

•

-"'i)t~n~j--r~G avel" R
1
'J

c:pan:,ing over
r,oofdw::..:... 02linC
(;:;;'loe}. ~)

r::>pann.i~1G OVl.:r

2~ b ~.: 1 i ~ la1 c h 1: e r

,,:}pa,r1l.•. inc;; Q'r.!er

Li~bchol'<:nde

t.:;e :::ij ;c· ic h t cr-

-)truo~l door
hOI,.):r d';, i~: ..·. ~1 :1.1i.£

fi:;.

In deze ?eriode &taat gelij:crichter 2 ook in de doorlaat rich~ing hier

door- 3taan de beile spoelen para:lel. 3ij Tt+:l. wordt spoel 2 verzacigd

zodat dan weer de a:.ngelegde ~;panning over de belastLlg weerstand komt

te sta~n. De magnetisatie stroom van epoel 1 wordt dan nul en nu ontst~at

ee~ tegcnspanuing over de be~ijkrichter 1. Deze tegenspanning is slechtz

dat gedeelte van de aangelegde spanning dut door ohmse vE·rl~.ezen over

spoel 2 blijft staan. Daar de lek6troom over de dioden de gevoeligheid

van de transductor verkleint ici het een vQordeel van deze schakeling

dat er slechts kleine tegenspanningen ontstaan over de CelijkrichterL;.

;Ie veronderstellen dat bij wt =. D de flux van spoel 1 gelijk is aan ~..,
I

(zie fig. 2.7f.) Er loapt dan geen stroom, ~1 is dUB ~lleen het gevolg

van de stuurwiY~eling:

~=llAIN
1 1 c c



c:;~

...... 1

Gedurende de per:iode 0 tot (]. wordt spopl 1 verzadigd tl. j. 'II.

G.
~

;1,
n

TT

"T
w }r ~

n

~
1

U
T

sin wt

;.. :l<;l:lte~ windinGen
hoofdwikke;'ing.

~tellen we dat de toegavoerde spanning U. slechts een K-de deel van de
"

maximum G}lanninG is, waa.rbij de maxim'...Un spanning nog net geen verzadiging

Uit daze drie bovenstaande verGelijJ:in(;cn voIgt voor de .stu~rwik~~elinb:

- ,
..L ~;

c c
.j

-
ll. • "

{ ~ . (" . }l-i\., I-coca) (1 ) - a~,n tal winciinger.
c

Gtuurwikr~eling

Je uitdraU~inG voor de gemiddclde spanning verkrijgen ~e door inte~ratie

tussen d~ :;r~;lzen ~ en 1t :

-r

g.w. = R,':c 0 hmse we erst and
n

rloofdwikkeling

ilit vergelijking (1) en (2) voIgt dat

waal'uit

:] '.r
g."l • 1

d( I IJ ) .. 11:
C C

x is de reRctan~i~

van [~n onv~rzadigdc

hoo f dwiY..ke ling
'.. r? !\

W 'li .r.. ll.
X ---~-I

, 'I 'r \
a.~ b"'l:) 1
~7T , \ =
""" ,..L ..', 1t

C C

x

JerGelij~dnb (3) laat het eenvoudige vcrband tUBsen stroonversterkingd-

factor enerzijds reactantie en belastingweerstand andcrzijds zien.

Uit bevo~nGtaande ver~Alijkingcn voIgt eveneens dat d~ uitgangsspanning

ell ::;tU1..~r6troom Y.aral'_t,,~riGtiek rechte Jijnen gever.. Vergroting van TT
u.

J.

heeft (,£>:Yl ver3c;1Uivinc va.n de lijn tot Gt volf>

Zoals uit v~rgclijking U) bJ..i~;';'t, :i."-~ de Iklling onafha~ke:iijk van l:~,...
(zie fi,;. Eo~ de theori'~ tietd.c wer}celijkheid overeenstemt is te

zien bij grafiek ~ •• 1.~. ~aar U in Vol~ ~n in db werd uitgezet tij
u

~~n vaste bel;,':.;tins\';,eerstand en variabele stuurstroo:.1.
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_.; t :) - 'J 0 -Theoretische ~; -I kar3.~deristiek van de JO'lbler Gchakeling.
u c

f' . '1 0
:...~g. c...'~'.

z.ien, d~t tegen de verwachtingen in de kromme vee: grater U waarden
u

bereikt bij I ::: 0 rnA. Hoe l:unner. we d::i t ver;-t1aren ?
c

Op pagina 55 hebhen ,Ie reeds getoand dat de z~1fverz~digende schakeling

met zijn interne terugkoppeling vervangen kan w0rden door ext erne terug

kappeling waarbij de werking dezelfde blijft. Er bestaat cen publicatie

van de aut~ur".. A. Geyger "j';Qgnetic Amplifip.r::. with Orthono1 Tape Cores" t

Pro,::eeJinfjs of th.? Nt'.tional ~lectI';)r.ic.s Conf""rence, :01 ••, p. ~';: e.v.,

1950. De schrijver pubJiceert de vole~nde grafiek:

1 F 0 %

2 F ::: 90%
·z F ::: 95%-"

4 F = 97,5%

5 F ::: 98, T'~

6 F = 99,3;:6

600

:';'00

L.uo

o
fig. .) )

,-:. .,,, . 1T
v.'

---
i!l. V
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De "quiescent current I " is de stroom I als I :: 0 mA. F is de terug-
q c

koppelingsfactor in procenten.

De zelfverzadigende schakeling heeft een volledige terugkoppeling, die

slechts door de onvolmaaktheid Van de gelijY~ichters van F :: 100% afwijkt.

~it bovenstaande figuur zien wij dat hoe groter de terugkoppelings-

factor F, des te groter de procentuele verandering van I
Q

is, die

correspondeert met €len zekere verandering van de aangelegde spanning u.•
l.

De verklaring hiervoor is, dat bij I :: 0 mA de overgebleven stroom in de
c

hoofdwikkeling een gelijkstroom doet ontstaan in de externe terugkoppeling~

wikkeling en deze resulteert daarin dat de stroom over de belasting aan-

zienlijk groter is dan datdeze bij afwezigheid van de externe terug

koppelingswikkeling zou zijn. Hieruit voIgt eveneens dat hoe groter de

terugkoPI)elingsfactor F is, hoe belangrijker deze invloeden worden.

Ter vergelijking van eiben metingen geven wij grafiek 2.:'.1.B. Je zien

dat bij de terugkoppelingsfactor F :: 0 3e verzadiging in de buurt van

U. :: 400 V begint op te treden. Eveneens zien wij dat onze Doubler
J.. ....

scha.1~eling verb~lijkbaar met F :: 99,)) kan worden voorgesteld.

Uitgaande van de gegevens over de magnetische versterker, (zie Appendix)

kunnen we de grootte van de stuurst~oom berekenen, die de spoel in

::I N
c c

de verzadiLing brengt. ~ls

~l
s

moet de spoel verzadigd zijn.

N :: 1700c
~

webers
1, 1

A = ..,
m

1 = J')i-, mI~~

In de literatuur vinden we voor lLCrthonol

geen eend~idige waarde; nemen we voor

" de gemijdelde waarde van
r- Ort honol
60 kilogauss • dan vinden we voor

oersted

I :::' ,5 r:l.\.
c

Deze waarde stemt vrij goed overeen met die van de gemeten.

,~.2.-:. Productie van de hO~'f:re harmonischen.-------------------&_---------------
Ter or~~ntatie werd grafiek :.~ •.:.~. opgenomen. Deze grafiek toont de

grootte van de hogere har~onische~. ten opzichte van de grondgolf (50 Hz).

De grond~olf wordt steeds U db gesteld. De even harmonischen die ontstaan

door de, aanwezigheid van de dioden zijn te Y~ein om storende invloed

uit te oefenen en worJen in de hierna komende beschouwingen verwaarloosd.

Grafiek 2.2.2.~. comp:~te~rt het beeld. Deze toont eveneens de grootte van

de hogere haroonischen ten opzichte van de grondgolf, m~ar nu vloeit
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in de tcrubkoppelwi~eling een stuurstroom, die later het gesloten

circuit zal vormen. Deze rnetingen werden bij drie verschillende

spanningen en bij drie verschillende stuurstromen verricht, bij een con

stante belastingwecrstand van R
b

= 5 k Q • Men ziet dan de verwachte

veranderingen tengevolge van de stuur3troom. Bij afwezigheid van de

stuurstroom komt de Doubler schakeling (zie hoofdstuk 2.~.1.) in de

verzadiging. ~e invloed van de hogere har~oDischen is dus relatief

klein. ~:et behu:p van een positieve ~tuurstroom kunnen we de Doubler

schake ling nog meer in zijn verzadiging brengen, waartij de magnetische

versterker vrijwel als een kortsluiting zal fungeren. Belangrijker is

echter de invloed van een negatieve stuurstroom. In dlt g8val zorgen

we ervoor dat cen Groter of Y~einer gedeelte van de aansclegde wissel

spanning U. (zie fig. 2.7.) nodig is om rie transductor te verzadigen en
~

pas dan, na hoek C1 , wordt de Doubler schakeling een "kortsluiting". Uit

de metingen kUlmen we e,onvoudig berekenen

wanr hoek ex. lii;t.

Hoek ex. geeft het punt aan waar de ver

zadiging optreedt.
ex.

fib. 2.10 U. = 250 V =354 V piekwaarde.
~ eff.waarde

a. Bij een stuurGtroom van -1, () mA was U = 178 v.
c;er.l.waarde'J.

b. Bij cen stuur:.troom van - ',,0 m.A vias U = 102 V. gern.waardeu

'It

! sin x dx =
ex.

'It
[-COS X]'1

-----=
'It

1 + COS'l
'It

met O<C1<1t

:.ierui t voIgt:

a. Voor I = -1,0 ma
c b. Voor I = -~,O rnA

C

o
== 55

178
354 ;)54
--- + C06~? = 102

'It - 11:

Q c, ,,0<1z = --,..I

men evcneenG de distorsiefacto~ bepalen:
') ,

+ A':. + •••• + A~" n
c'

metingen bm

J '.L
A

2
d =

~e zien dus dat hoek'l groter wordt bij toenemende negatieve stuurstroom,

m.~.w. de gemiddelde waarde van de grondgolf neemt af.

Eveneens ~al het duidelijk zijn dat hierdcor het percentage van de hogere

harmonischt:n sterker wordt. Het behulp van de stuurstroom nan men de

verhouJing grondiSolf - hogere harmonischen eenvoudig vastleggen.

Uit de
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waarhij A1 , .fI.
2

, A
3

•••• , An de amplituden van de eerste, tweede en hogere

harmonisehen zijn. Door vergroting v~ de negatieve stuurGtroom wordt de

distorsiefactor oak steeds groter. Voar de Fourier-analyse zie Appendix

3rafiek 2 0 2.2.C. 5eeft het verband van in en uitgangssparwing van de

grondgolf bij ver.3cllillende belastingweerstr>.nden aan. 1)e .;;etingen ;',erden

verricht bij kortgeslaten .stuurNi~;:~eling.

Grafiek 2.2.2.D. laat de invloed van de belastingvariatic3 zien bij

constante netspanning • Hierbij werden drie ver3chillende stuurstromen

gebruikt nl. Ie: = 0,0; -1,0; -1,5 ~.•

Eveneens toont deze grafiek het relatieve versehil tussen de eerste en

derde harmonische bij afwezigheid van de stuurstroom. Ve zien dan dat

toenem~nde belastingstroom I
b

het aandeel van de hogere harmonisehen

toeneemt. Dit is analoog met een negatieve stuurstroom en het gevolg

Van de Gernduee~rde spanning in de stuurwi~keling dut tencevolge van de

kortsluiting in een stroam tot uiting komt. Van grate betekenis voor de

:3turinc zijn: de reeds eerder genoemde regelkarakteristiek, grafiek 2. ~. 1 •.".

voor de eerste harmonisehe, wa~rbij tussen de derde (grafiek 2.2.1.~.) en

de vi~fde (crafiek 2.:.1.D.) harmonise hen eveneens opgenomen werden.

De metingen werden eveneens bij drie verschillende uitgangsspanning

Ui verricht. De belasting Rb werd constant gehouden. Ondanks dat de

Grondeolf vanaf I=-+ 2,O·mJ,. stuurstroom 'steeds afneemt zien we zowelc-::

voor de derde - als voor de vijfde harmonisehe niet aIleen een relatieve

maar ook een absolute toename. Afhacl~elijk van de ingangsspanning hebhen

we een maximum die biJ" toenemende U. bil grotere U en hi; kleinere
~ u u u

(toeneoende negatieve) stuurstroom wordt bereikt. Om een indruk te geven

van de werkelijke grootte aan de spanning werden op iedere grafiek ver

scheidene db waarden eveneens in volts uitgedrukt. Deze waarnemingen

komen overeen met de verwaehtingen, namelijk dat de grootte van de
oharmonischen steeds zll:l.len toenemen tot et = 90 , m.a.w. als de verzadiging

juist op het maximum van de sinus wordt bereikt. Dit punt wordt bij toene

mende ingangsspanning later bereikt.

o et= 1t 1t
'2"

fig. ,2.11.

Bij et wordt de magnetische versterker verzadigd.
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Hierdoor zou men verwactten dat de maxima van de derde en de vijfde

harmonischen bij dezelfde stuurstroom I zouden optreden. Deze blijken
c

echter enigszins verschoven te zijn. ','Ie moeten ni.et vergeten, dat er in

werkelijkheid veri3cheirlene storende invloeden optreden. De magnetische

vErsterker wordt in Gterk verzadiede toestand nag geen gesloten schakelaar

met R = 0 Q ; er treden inc:uctie spa.nningen op in de stuurwikkeling die de

regeling b~invloedc:n; dt} verzadii.;'inc; treedt niet zo abrupt op als men

zou verwBchten. Deze 13ffecten hangen Gamen en gezamenlijL verstoren zij het

theoretiGch verwachte beeld. Hun invloed it3 echter niet te groot zodat we

de theoretische beschouwingen macen handhaven.

2.~).;:. :!vereenkomst geli i;~_ en wisselnna:min", st[~bilisi1t:i.e.
_____________ 5 ¥ ~ ~ _

Na deze beschouv:inbcn wordt de aandacht cevestigd op de werkwijze van de

door ons toegepaste ge1ijk- en wisselspanningstabilisatie, die analogi~n

vertonen. Bij de gelijkspaaningstabilisatie gingen wij uit V;in de Bridge

schakelinil en indien wij het opnieuw tekenen dan zien wij het volgende:

Bij fiCo 1.15. zagen wij:

~ I ... J '... ___5 Rb

I' ) Y
....

I~

TT,

- '----1.
1 ~ .,.

c= ..... ...
(.;

fig. 2.12.

~ekencn wij :ii". 2.12. op andere ~ijze, dan wordt de overeenkomst a1

J.UiC1l.::ijk.

.- ..1.
- C

U
J.

---J'
Rt"

t--v--------

fig. 2. 13.
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Laat ~en nu de tweede en de derde gelijkrichtcel weg en plaatst ~eu de

bela~jtinb R
b

in de hoofdketer., dan v()rhrij/:St men de Doubler cichak.t::lil'b.

Het z8.1 ons niet v8rwo~lderen d:1t de hierboven beschreven b::afieken veer Je

Doubler ~chakeling geed met die van de Bridge ~chakeling overeenst~~en.

In verband hier:liet:; ver"'iij;:;en wiJ, ·..:at de i~'namit;che t;igen:.;chappen zonder

t,.rugl\.oppeling betref: I r'.aar hoo:dt3tv.k 1 •. '. _.1. (L::"z.. 50).
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11et behulp van de sturing wordt het mogelijk de uitgangsspannig bi~nen e~n

bepaald gebi~d o~afha~.elijk van de ~ctcipanni~b- en belastinsvariaties

te maken.

Er werden twee schakelingen gebruikt:

1. E~ntrap5regeling, waartij men slechts ~~n magneti~che ver~terker gebrui;~t

2. TNeetrapsreg~line•

..., 7. 1 ,,' ~ teo' '. -1'; .,l"-. ~. • .....J< •• :l ran...,TE:e;t=.L-.f'__ b.-----_ ..---------
Het principeschema ;',iet er dan alB voIgt uit:

U.
l

Indion wij nu de terugkop~eling aanbrenge~, zo~ls het get~kend is op

fib. 2.14., dan treden er enkele bijzond~rheden Ope ,:0 mOt'ten bedenken

dat wij niet met gelijk:otroo~ sturen, maar met een dubbelzijdig

gelijl~ericht signaal. DaarI:aast di~nt men de invlced van de verzadigdc

spoel t~ onderzoeken. De karakteristiek van de verzadigde spoel L werd

gttekend in grafiek l,~.'- •." Hierbij wCJrdt 118 t a,anloopsebied op vergrote

schaal weergegcven ..:e zion dat de verz0uising boven 80 Volt ingangs.'5pan

ning g3at optreden. Grafiek ~.:.5. toont de invloed van de niet afgevlakte

stuurstroom. 'I/e zien weer een kleine toename Lij de positieve stuurstrooz::,

bij ncgatieve stuurstroorr. treedt echter cen 1r.leinere hi:lling op dan bij

grafiek 2.2.1.~. De hcllinb ~ordt weer steiler bij hogere wa~rden van

de stULtl', troom I • .0i t lumnen we ver}~arcn ::let behulp van een tekening.
c
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'J
t

~; .:3. !"Ien bedenke dat de stuurstroom steeds dezelfde richting houdt, :daar

door speciale ~ir~elingsmethodc werkt de stuurstroom op deze wijze.

\:ij kunne n verwachtE'l1 d.:l.t in niet geleidende toestand de hoofdwikl-;::eling

in gelij:";::e mate door de gelijkgericht~ w1sselstroolll als door de gelijk

stroom wordt b~rnvloed. (gemiddelde waarde gelijk;.

In geleidende toestand echter zien wij dat de gemiddclde waarde van de

stuurstroom I over h~t gebied waar de magnetische versterker nog nietc
verzadigd is gemiddeld kleiner is, dan de waarde van de afgevla~te g(~lijk-

stroom zou zijn. Hierdoor komt de magnetische verstcrker eerder in de

verzadicing, rn.a.~. het werkt alsof de negatieve stuurstroom kleiner was.

Bij kleine waarde v~n I is d~ invloed kleir., de hellingen van afgevlfu~te
c

en puls~rende gelijkstromen verschi2le~ slechts weinig. Bij grotere nega-

tieve stuurstromen moet de helling ~ecr steiler worden hetgeen eveneens

met de metingen ovprcenstemt.

In werkulijkheid vinden we het volgende voer de uitgangs'bpanning p •u •
U
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y

t

_t

fig. 2.16.

De vorm is afhankelijk van de stuarstroom Ie' bij de aaneetrachte terug

koppe1ine, zoals ~etekend op fig. ~.14., hij 10 dus een fUDetie Van de

a3ngelegde spanning U .• De sinusvorm wordt des ta meer benaderd als U.
~ ~

niet v~el van U
u

afwijkt, met andere woorden: hoe meer de sehakeling

als stabilisator moet werken, Jes te meer wordt de sinu6vor~ verstoord.

Dit is inh~rent ban de werkin~ van dp magnetische versterker, indien men

een betere sinusvorm wenst is er maar ~~n mogelijkheid over: men moet

Ga.:..tn filteren. Is de spanninb 6vo:;:-m van sccundair belang dan is de

~~gnetiGche verstcrker bijzondcr geGchi~t om bijvoorbeeld relatief zeer

Grote spanningvariaties (: 40;0) op te var"ge~ cn betre;~~cli.jk snel (zie

hoordGt~: 2.;.1.1.) te compen3ere~.

::/0 beschouwen Gerst de stuurwikkeling verbonden met de verzadigde Gpoel.

De vcrzadiGde spoel wcrkt 316 0CC wecr3tand R en ge~ft geen tijdvertragin~.

Stellen '..;e het werkpunt bij 110 ·1.... cian geeft de spoe::" :~,? mA door.

Bij 1,"20 V,.., 7.0U dit 4,1+ rnA zijnj cus 610 '1- 6 1";"1;",.

Dit i::> llequivalent aan :: ,9 k Q •

De tij dconstante Vi'lrl de wil-:keling 1>-1 4 is 2 sec. (zit.' p. 34,35) zoals

reeds in heofdstuk 1.~._. beschreven werd. Eveneens zagen ~ij da2r dat vear

"t' geld.t:
L

1 C
met R 4/ Q"t' = ~ R =cc

Aangezien we nu een extra weerstand van 7. ,) kQ in de tt;ru:::;ko?s)elwil-U.eJ ine;

hebben, verkrijgen we voer "t'2:

y}OO = 29 In s~c •
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Dit kcmt overeen met ca. 1,;' periode.

Hierbij komt nog de vertr<\g;ende invloed van de tweede "jtut~rwikkeling be

stuurd door een P.,~.,.. ',!eliswaar is de invloed v&.n de wi2c,keling 1:-1~

kleiner dan die v",n wiLkeling 1,-11.. De extra weerstand in deze wikkeling

~'iillen we niet te Croot maken met het nog op de moc;elijkhi:'id deze wikkelins

ook voer de terugkoppeling te £eb~uiken. In dat ieval zou de benodigde

stuurstroom ook van de uitgan~ von de stabilisator afgenomen worden.

~r werden metincen verricht waarbij. de schrijver de spror.gresponsie

vast: ecde. D<.;-r de 5chrijver hier a1,,:; een laagdoC'rlaatfilter werkt

(ni ..!t gevoelis voor 3e hnrn:onische) ver}crijc;t fnen een sinusvormig signaa:i.

Er v:erden zowel spannillb- als belai.3ting::>toten ac.ngebrC1cnt. Deze methode

i8 niet ze r nauwkeurig.

Bezwaren voor nf'tspanningstoten zijn:

1. ~;chakela8.r· cli8 veor de Dtoot zorgt heeft een eind::'ge schakeltijd.

~. Als schakeluar in tU;3senstand is, dan maakt hij geen cont'ict, m.a.w.

op dat moment is er geen voedingsspanning. Stoot iG dus steeds groter.

dan oen wenst te geven. Er is tevens sprake van een du~bele stoat.

3. 3rootte stoot is hierdoor afhankelijk van fase.

4. Grootte sprong is relatief kl~i~, h~t aflezen is onnau~keurig.

Ret 2
e

en 3e bezwaar is niet aanwezig bij belastingstoten. Daar is de

relatieve sllrong echter nag Y.leiner.

Bij het opnenen van de responsie blijkt de h~r~teltijd hij toenemende

b~lastinGstrocm oak toe te nemen. Deze storende invloed is wear terui t~

voeren op de b~rnvloeding van de st.urwik~elin~. 0ndanks de bovengencemde

onnauwkeurigh~den kunnen we stAllen dat uit de metingen blijkt dat de stoat
1

ook bij onsunstigc gevallen in ~ : u per~oden tot ~ cereduceerd i~.
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~oOr h~t invoeren v~n een t~c0de V(~Gterkertr~p verkrijgen we een grotere

v8rsterl~nc. TenscvolCc hiervan worden de storingen nag betFr onderdrukt.

de moeten er nu echter rekening ).lec h<)udpI1, da.t d~ stuur ,troom van de cer

ste rnagnetische veraterker niet meer een dUbbelgelijkgerichte spanning
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Reeds bij d~ ~~ntrap6veraterker hebben we gezien dat de vEr6t~rking

niet const;.;.nt wac. De v8rst-:r:;.ing werc. toen V00r e8n bepaald punt ui te;c-

rokenJ. ·;:e kunner: dat <)ok op et:;n a~dere rna-nier doen, e;ebrui:cnakend van de

erafie~en ~._.~.~. en
., ,

i-. • :.' • ~ •• 1. • regelfactor R ala vo~g~;

R _ a~~ij~inG uet
- a.f~vij}.:.i;1b z,onder

t-2ru,;i-:o;pd:i. nb
te rLlb:~vppeli::l.g

~tel: 200~ U., 320, dan geldt voar
~

de tr;eetrcJ.l!pen .:ordt 6 U - 1 .:.
u

J.•• <':'t X

de enkel 1.rap:6 U - 8 V en voaru.
t~aX

60 v0rkrijgen we voor:

R = ~~,O?1
e

e - enkcltrap~rege:ing

1. = t~eetrapsr~geling

aan: H = 1 met V oreliik aan
1 + '1 -

1 2 en V
t

~ 111. ~e~en we een grater

D2..aT de :::-egelfactor :2 t~vellS g(;lijk

de rondgaande vcrster~-:ing, wordt V 0_

e
regelgebied bijvoorbeeld 150< U

i
<320 Volt, dan wordt de rondgaande

ver.,terking ook ~<~einer•..at de dynami3che eigenEcr;clppen betreft, blijkt

het systceo snel10r te zijn dan die van de enkeltrapsregcling. De

verkl~ring hiervoor ligt in het fe~~, dat wij nu de dubbele versterking

niet geheel benutten, w.3 .... door cer kleinere versterking (per trap)

toe te laten, neemt de bandbre..:dte ·~oe. De hiervoor benodigde tijd is

.5 a 4 perioden.

De voor- en nadelen van de tweetrap~regel~nb tegenuver de elli~eltrap hunnen

we als voIgt samenvE.1.tten:

1. Grot~r rcgcl6~bied 1. Tll';CW ii<".i:el der

2. Leer stuu.rmo,:;elijkhl'den t:... ::eer v€orvorming

~. Grotere snelheid ;. Duurder.

~e hierboven cenoewde ;rafiek • • _ • .ol. vercelijkt de stabiliserende

wer~:inG van de enl-:c:L- en dubbel trap. Hierbij vlOrdt voor de dubbel trap

de ;:;chaAelinG al::; 0:;:> fit.; •.:.17. geteLenc.. toegepast. Het behulp Van de

dubbele sturing van de honfd macnetische ver~terker bereikten wij deze

karaktcri,:;;tiek. _Joor deze extra ~)tnring[;[~ogelijkheidverlr..rijgen wij bij

200 V ~ U. ~.520 V - 11 J~ V '::;U ~ 115 V
~ u

en 150 V ~ lJ. ~320 V - 110 V <u ~ 115 V, tvrwijl de
~ .... u

snelhcid van het reGelen niet ~1erkbaar v·:;randert.

Hierbij U =i
U _.

u

ingangsspanning

uitgangsspanning Van de grondharmonische.
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2.3.~. Vervan~in~sschema'6.

------~--~---------
Voor de enke1- (~n dubbel-) trap kan men eveneens het vervangings6che:na

tekenen.

e
+

G
1

a + +
.: o----WX r-----...;x.)------l
~ + L.-_--'

+ + a
u

n+ .,
c

fig.

is netspanningsstoring K :> is de genor~eerde functie v~n ~c

v~rzadigde spOOL en net is 1i
neair te beschouwen.

as is belastingsstoring
2

K
3

is magnetische versterker
(tweede trap)

K
1

inwendige weerstand +
filter (indien nanwezig)

K4 is magnetinche versterker (~l

tijd aanwezig)

Schakelaar 1 is gefJloten (2 open) (,entr3.psrege1ing

:~ch;:..ke1aar 1 is open (2 gesloten) t·Neetrapsregeling.

Voor de ~entrapsregeling geldt aldus:

c =- U - K ..,a
c .:. U

a
u

Indien er geen filter wordt toecepast, dan is de inv10ed van K
1

• die alE

E'en zuivere weersL:;.nd opgevat kan 'Norden, van \veinig b<:lang,

e
u

e
u

Dit reau1taat. ~at in de buurt van de ingeste1de wanrde ge1dt. laat zien

dat beiJe storingen onderdrukt ~orden.
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Lm een i~Jruk tc gev~n van de onderdruL~ing van de s~or~n[en is het

nodig dqt wij de rondg~~nje v~rst~rking kpnne •• Jit is geen constante maar

in de buurt va~ de ineeGtelde waarde is de variatie niet Rtorend op de

werking van de stabilis&tor •

.,1s voorbeeld geven WJ.J:

Voor bet instelpunt werd 11U 'I gek()~l,~n.

SIP1 dat er een 6Fannin~sdaling optresdt van ./ V~ 6V ~

'I '1,---. IT '> t:; mh1\_ , '- •v-'

le5 ' , ... :r-; II• '-, .--

-~ ~ r, .

claliq;

"1u6 \r"..,_

,;en bijp~53ende spanning van

of

6 8. _ 'YJ- 68 .- + 76 V
u

68

6e~ =1~,:2,



De magnetische v,:r.cit erker., ,woal s ui t; de voorgaande blijkt, 'bieden [uede

~0geli~kh~den vaor speciale toepasainsen. Hun cebruik fluctuierde ~terk

door de jaren hee:l. De r"ac;~etische ver"ter~:er:3 .,aren al bekend V'oc,rdatie

vacuumlJuizen ontdcl:.t waren. Door de bui~en werden ze later vrijwel

geheel verdronge~. Tijden3 de tweede wereldoorlog werdAn ze als het ware

op~icuw ontde~t. Door hun rohuuste bouw en betrouwbare werking werden ~e

'Teel in de milit8.ire sector t08s;epu3t. \)0;" n8. de oorlog e:i.ng het onderzoek

verder, door toepaJsen van d0 ceLijkrichters werd een gunsticer werkinb

7erkrecen. Joor de ontdekking \J ,n de thyristor w.::rd de beli).ngstel:;"ing vuor

Je m;-.i.i:r:etischl~ verI3ter:-:ers klei:ler. :)oor de riieuwe rekenmaclline-techni.;>ken

komen ze de laatste tijd weer in de be:angstelling. De publicati~stroa~

over ~e magneti&che versterker is ste2ds aanzienlijk.

Het door ons beschreven onder~oek be!lelst spanningstabili3atie met beh~lp

van magnetische ver5terker~t met a~dere woorden het gaclt niet ov~r de

transQuctor alc zuivcr wetenschappe:ijk object maar ovor qe~ van zijn

toepns3ingen. Het is verder nodig geweest een keuze te doen uit de

mogelijkhecien. Het is mogplijk dat door andere weG~n te bewandelen even

goede of betere resultaten te ver~;:rijgen zijr,. Hierbij noemen wij in het

bijzonder de "open loop" systemen (zie fic:;. '.2.). Joor hun zeer

eenvouJige en over~ichtclijk schema bieden ze oak bepa&lde voord~len.

D<l,<"";1,r~l~\cist ~est~;,t er nog de J:1oge1i jkhtid Van de wL"el stroomsturin6 • Deze

we~ kv/ijze v~r;:,indert het n.:mt':ll sc:' :.jl,:r:;'chter,;. :.k wisse15troo4\f5turing

b '~tre};t naa.st de ar;1~:)lit udeie :f n.sevor sc huiving C.;ij ie1ijke frequentie)

tUGsen arbeid::;- en sLcwr"likkelinc. ':::"2n:-:lotte noem'~n we nos de uitbreiding

vuor de drie fase-c:::ste:"1en. l:o':::I'Jel deze niE'L::VI8 mogelijkheden ook nieuwe

vler1-G;>ethoden met uitgebreide th,'ori<; hezittcl, b:l.ijft het hoofdprincip-:

van de ~azneti5che verstcr~er - zoals beschreven is in dit verslag 

g'~lden, waarop in t'",n verder cnder::.oek: gcbOllWd zou 1.ur~nen worden,.
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~e eigenschappe~ van de magnetische versterker worden zowel door het

~ern~ateriaal als door zijn geonctrische varn bepaald. In het algemeen

kunnen \'Ie c;tellen, hoe meer de kern de iueale B/H karaktt:ristiek benadert,

zoals reeds eerder is b2sproken, des t~ gunstiger is de werking van de

tranc'~luctor. E~n gebrui}:el i~ke parar.wt er voor het ui tdru;;.ken Van de

r c, re:.l'1n0ntie

5 = vcrza~i~ing (van magnetische inductie)

Hier~it concluderen we dUG dat:

a: I~ c:.root

k = co~rcitief (veld)

onze ideale voorstelling benadert • .=:r werden ver.;:;ch,~iden€ ji1ateriale'1

gebruikte m.3.gnetLsche versterker ontbr3hcn geheel. :Joer een:.iantal

wiiti~~ling8n aver, de kern te leggen h~bb0n we -door de indu~tie te x~ten -

het d~~t3l ~indin~eL bepaald. !!~erbij werd de k0ppelfactor k ~ 1 ~e6teld.

n = '17::';0 Nindingen

!: - ')00 v;indingen

jiit'rue- ',icrJ de hysterE:,siskrorr;me upcser,o;nen. iJac.trvoor gebruiktcr, we dt

r:iL.c~.inb 1:-,-': 11"3.1;:; stl'ouovv(;rendc Ni::r..ke:"ir:g tel' tH~palinb van het ma(!;:.e-

:.Iot:or:. '/~'X; de r..a6netische inJuctie .! v:erd. ut.:uut. Eet principe van d.e

mctincen bestuat hierin, dnt wij door middel van een bepaalde 3traom I

cloor ,;:i.Lr~elinG 1, -14 cen ~)eb.lllde r:aardl:: vax. het n:agnetische veldsterktl:: ..

:~unncn in.;te:llen en ~'.&.n de uiteindcn Vitn lie extr:>. "'ii.~~'-:::'ing de overee!1

:~onl(;n(~c indue tiev,,:::anclcrinbe;l kUnIhln r.let~r..

~:ier''''Gor v;crd cen fluXI!,eter gcbruikt. Joor lle :nctinb' werd er zorg voor 6E:-

Jr:,gel', dat de :.ld,6netL.;;che vel' ~terl:( r gehecl ontmagnetisct'rd zal zij n.

vp deze \'ii,jze vcrlaeg,::n wij grC1fie:~ !'t.,-,.

1[.:rgeJ.ijken wc Jeze e;rafiek met d(~ 'u·_'l~end-.;tc typen kernma.terialen, dan

tlijkt or een vri~ [;oede overc2nkor:J3t met Crthonol te bestd.<.:.n (]O :Ii-:;O Fe)

!).i t m", teri:::..;.:.:' :lCI.;:ft t~;ee voorr:cursrichtinger. voor magnetisatie waardoor

het in verschcidenrO' t;,tampvorrn:oor lcu::el:e:l bestaat. L!oc\'.el dit materia.:;;.l

niet goedkoop is, heeft 0.), t h::t voorde e:'.. de ideale von. baed te benaJcrer:

B
s
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Jit grafiek
I

'-f. ... \. • z::i.en we uchter d~t de verh8~~ing

.. e moeten er op wijzen dat zclfs biJ ~Ln toroidal~ vorm van de kern de

Yicrkelijke 3/H kror.une minder "mooi" is als dat de :naterie.len karat~teristiej.~

zou docn vermoeden. Jit vindt zijn oorzaaL in

1. Gco",etrie.

c. 0verGangen in lucht.

j. '::';ffectievc oppervlaL.

I
.--- ,-I. eff •

'" .
~

1- _

A

A = dvmr..>doorsnede

A
eff

= effectieve wiY~:f;lings

oppervlak

Doordat r, I r
Z

is magn. v~ld ~ nipt uniform.

Al deze effecten verslec ht eren de vorlO va:l de kcl.rak t eristiek, waardoor de

verticale flank een kleinere hel1ing krijgt dd.n .!. II) en B blijft onver-
2 .:, S

anderd. Bij de door ons gebruiktc ~agneti5che versterker ~erd een

kern Met schcrpe hocken gebruikt. Hierd00r ont;;taan 1,1' nog extra :5trooi-

en le}~velden. D" rr:.:.ee kunnen we de 11(-11in6 van gri.~fi~;, :t •..• verklarcL.

J"t:rondersti211en we dr,t de ::;poel zeer stra.c b~wik.-\.eld L~t dus

de overear.t in luc~tA ~.~ en date 1.

hO(lf dl ,~nc:te in ijzer Cl,) dan
l1

(1)
("
o

en
_" = ..0..1_,1'
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1 = Zi
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_,;or

'.J

= "3, f
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lL o
lLo
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zeer klei:-:

,"e zien ous dat een zeer >:lein~ overg;:tng j n lucht reed seen 5rote invloed

heeft op de (,,-Ii karakt""ristiek en e~n ver9,:echterins er van Vi?rOorz. liL t.

OC', de idenle karakt eris t. ie:<:. bet er t", be naderen wf:rd er Sj> cif1.1e l&::.r:leri nc<:;-

methode to~gepa6t. Up de hoeken is Je ijzer Jichtheid veel grater

er is da8r eon volledige ":l11in:~, terwijl elders de ij3(~r slechts 1/3 of

,2/3 je,:J. van -:le tot'lle inho:..:d b<::vat.
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.'Ie zien, dat de even harmoni ... chen wee,vallen, terwijl de uneven har:l1onischen

sterk van de verzadigingshoek ~ afhankelijk zijn. ~o verKrijgen we voor de

derde harmonische bijvoorbeeld:

1 3 cos 4J. 1 sin 4 J.
[- - + 2 +cos 21X "as 3x + - r 2 - sin 2 Cl ] sin 3x2 Tt 2 J- 21t L
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