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Samenvatting

In dit verslag zijn een aantal dynamische modellen voor simulatie van een synchrone machine
in normale en bijzondere bedrijfstoestanden beschreven. Met de modellen kan men
verschijnselen in het subtransiente, het transiente en het stationaire gebied simuleren.
Aan de hand van een aantal veronderstellingen zijn de vergelijkingen voor de synchrone
machine afgeleid. Na invoering van een per-unit systeem zijn de machinevergelijkingen
omgeschreven tot een generatormodel (zonder regelingen). Vervolgens zijn de verschillende
onderdelen van het generatormodel in Simulink geiinplementeerd. Met het generatormodel zijn
de volgende bedrijfstoestanden gesimuleerd:

• nullast;
• een drie fase kortsluiting vanuit nullast;
• een twee fase kortsluiting vanuit nullast;
• een een fase kortsluiting vanuit nullast.
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Na toevoeging van een model van de bekrachtiging aan het generatormodel zijn modellen
ontwikkeld voor simulatie van:

• het in- en afschakelen van de belasting;
• het in- en afschakelen van een deel van de belasting;
• een stap op het instelpunt van de bekrachtigingsspanning van de generator;
• een drie fase kortsluiting van een voorbelaste generator;
• een twee fase kortsluiting van een voorbelaste generator;
• een em fase kortsluiting naar aarde van een voorbelaste generator.

Er is een dynamisch model afgeleid van de asynchrone machine voor simulatie van het starten
van een asynchrone machine op een in eilandbedrijfwerkende generator.

AIle simulatiemodellen geven aannemelijke resultaten. Bij de simulaties is gebruik gemaakt van
een realistische verzameling parameters voor de generator, de bekrachtigingsregeling en de
belastingen. Om het gebruik van de modellen eenvoudiger te maken is in Matlab een grafische
user-interface opgezet.



Gebruikte parameters

Gebruikte parameters

Spanningen en stromen:

ua, Ub, Ue

Ufd, UId, UIq, U2q

Ua,nUllast

Uta,O

Uf
Udip

Us,b

Usa, Usb, Use

Ura, Urb, Ure

Bed

e, E
Vr

Vrer
aVref

V t

ia,~,ic
.. .. .. ..
ltd, lId, Ilq, 12q

Ie
ls,b

icd,b, iId,b, iIq,b, hq,b

isa, ~b, isc
lra,lrb, Ire

Fluxen:

'Vs,b

'Vfd,b, 'VId,b, 'VIq,b, 'V2q,b

: statorspanningen van de generator
: spanningen van respeetievelijk de veldwikkeling, de eerste

demperwikkeling op de d-as en de eerste en tweede
demperwikkeling op de q-as van de generator

: topwaarde van fasespanning U a in nullast
: de bekrachtigingsspanning in nullast
: momentane topwaarde1 van de fasespanning
: de minimale fasespanning bij inschakelen van de belasting
: de basiswaarde van de spanning
: statorspanningen van de asynchrone machine
: rotorspanningen van de asynchrone machine
: de aan de stator gereferreerde bekrachtigingsspanning in

pu
: een willekeurige gemduceerde spanning in een fase
: uitgangsspanning van de spanningsregelaar
: instelpunt van de spanningsregeling
: een stap op het setpoint van de spanningsregeling
: momentane topwaarde van de klemspanning
: statorstromen van de generator
: stromen in respeetievelijk de veldwikkeling, de eerste

demperwikkeling op de d-as en de eerste en tweede
demperwikkeling op de q-as van de generator

: momentane topwaarde van de fasestroom
: basiswaarde van de statorstroom
: basiswaarden van de stromen in respeetievelijk de

veldwikkeling, de eerste demperwikkeling op de d-as
en de eerste en tweede demperwikkeling op de q-as

: statorstromen van de asynchrone machine
: rotorstromen van de asynchrone machine

: de met de statorwikkelingen gekoppelde fluxen in de
generator

: de met de statorwikkelingen van de generator gekoppelde
fluxen in dqO-stelsel

: de met de rotorwikkelingen van de generator gekoppelde
fluxen

: basiswaarde van de statorflux
: basiswaarden van de rotorfluxen

1 Bij de keuze Varl symbolen is niet in aIle gevaIlen de lEe-norm aangehouden.



Gebruikte parameters

'Vra, 'Vrb, 'Vrc

'Vsd, 'Vsq, 'Vrd, 'Vrq

: de met de statorwikkelingen van de asynchrone machine
gekoppelde fluxen

: de met de rotorwikkelingen van de asynchrone machine
gekoppelde fluxen

: de met de statorwikkelingen van de asynchrone machine
gekoppelde fluxen in dqO-stelsel

Inductanties, reactanties, weerstanden en impedanties

Laa(8)Lbb(8)Lcc(8)
Lab(8), Lba(8), Lbc(8), Lcb(8),
Lac(8), Lca(8)

Lafd(8), 4-da(8), Lbfd(8),4-db(8),
Lcfd(8), 4-dc(8), La1d(8), L1da(8),
Lb1d(8), L1db(8), Lcld(8), L1dc(8),
La1q(8), L1qa(8), Lb1q(8), L1qb(8),
Lc1q(8), L1qc(8), La2q(8), ~qa(8),

Lb2q(8), L2qb(8), Lc2q(8), ~qc(8)

: zelfinductanties van de statorfasen van de generator

: mutuele inductanties van de statorfasen van de
generator

: mutuele inductanties van de stator- en rotorfasen
van de generator

: velVangende zelfinductanties van de rotorwikkelingen van
het dqO-generatormodel

: mutuele inductanties van de statorfasen van de
asynchrone machine

Lsara(82), Lrasa(82), Lsaro(82),
Lrbsa(82), Lsarc(82), Lrcsa(82),
Lsbra(82), Lrasb(82),Ls!,rb(82),

Lsasb(82), Lsbsa(82), Lsbsc(82),
Lscsb(82), Lsasc(82), Lscsa(82)

L1

Lsasa(82), Lsbsb(82), Lscsc(82)

Ltold, L1dfd, 4-dlq, L1qfd,4-d2q, ~qfd,
L1d1q, L1q1d, L1d2q, ~qld, L1q2q, L2q1q : mutuele inductanties van de rotorfasen van de

generator
: constant deel van de zelfinductantie van fase a van de

generator
: topwaarde van het niet constante deel van de

zelfinductantie van fase a van de generator
: constant deel van mutuele inductantie van fase a en

fase b van de generator
: basiswaarde van de stator-inductanties van de generator
: stator-inductanties van de generator uitgedrukt in het

dqO-stelsel
: mutuele inductanties van de wikkelingen in respec

tievelijk de d- en q-as van de generator in per-unit
: lekinductantie van de generator in per-unit
: zelfinductanties van de statorwikkelingen van de

asynchrone machine
: zelfinductanties van de rotorwikkelingen van de

asynchrone machine

LabO



Gebruikte parameters

Lrosb(82), L.brc(82), Lrcsb(82),
L.cra(82), Lrasc(82), L.crb(82),
Lrosc(82), L.crc(82), Lrcsc(82)

Lrarb(82), Lrora(82), Lrbrc(82),
Lrcrb(82),Lrarc(82),Lrcm(82)

Lmsr

Xd
Xq

Xo
X'd
X"d
X'q

X"q

Xad, Xaq

XI
Xfd, XId, XIq, X2q
Xfdfd, XIdId, XIqIq, X2q2q
X2

Xbel

r s

rr
rfd, rId, rIq, r2q
r2
rd
Rt,el

Zs,b
Zbel

Mechanica parameters:

: mutuele inductanties van de stator- en rotorfasen van de
asynchrone machine

: mutuele inductanties van de rotOlfasen van de
asynchrone machine

: mutuele inductantie van de asynchrone machine in het

dqO-stelsel
: statorzelfinductantie in het statorstelsel van de

asynchrone machine
: rotorzelfinductantie in het rotorstelsel van de

asynchrone machine
: statorzelfinductantie in het dqO-stelsel van de asynchrone

machine
: rotorzelfinductantie in het dqO-stelsel van de asynchrone

machine
: mutuele inductantie van de stator- en rotorwikkelingen

van de asynchrone machine in dqO-stelsel
: synchrone d-as reactantie in per-unit
: synchrone q-as reactantie in per-unit
: homopolaire reactantie in per-unit
: transiente d-as reactantie
: subtransiente d-as reactantie
: transiente q-as reactantie
: subtransiente q-as reactantie
: mutuele reactanties van de wikkelingen in

respectievelijk de d- en q-as in per-unit
: lekreactantie in per-unit
: zelf-reactanties van de rotorwikkelingen in per-unit
: totale reactanties van de rotorwikkelingen in per-unit
: negative sequence reactantie in per-unit
: belastingsreactantie in per-unit
: statolWeerstand
: rotolWeerstand van de asynchrone machine
: weerstanden van de rotorwikkelingen van de generator
: negative sequence weerstand
: effectieve d-as weerstand, gezien vanaf de stator
: belastingsweerstand in per-unit
: basiswaarde van de statorimpedantie
: belastingsimpedantie in per-unit

: elektromagnetisch koppel
: basiswaarde van het koppel
: nominale waarde van het koppel
: aandrijvend koppel (bijv. van turbine)
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Jmotor

Jbelasting

n
p

Vermogen:

Soom

Sb
p(t)

Gebruikte parameters

: askoppel van de generator
: massatraagheidsmomenten van respectievelijk de turbine,

de tandwielkast en de generator
: massatraagheidsmoment van de asynchrone machine
: massatraagheidsmoment van de belasting van de

asynchrone machine
: massatraagheidsmoment belasting en asynchrone machine

samen
: basiswaarde voor het massatraagheidsmoment
: stij:fheidsfactoren van de koppelingen en assen tussen de

turbine en de tandwielkast, en tussen de tandwielkast en
de generator

: basiswaarde voor de stij:fheidsfactoren
: dempingsfactoren van de koppelingen en assen tussen de

turbine en de tandwielkast, en tussen de tandwielkast en
de generator

: basiswaarde voor de dempingsfactoren
: toerental van de generator
: poolpaartal

: nominaal schijnbare vermogen
: basiswaarde van het vermogen
: tijd-afhankelijk vermogen

Hoeken en hoeksnelheden:

e

ffioom

: hoek tussen de d-as en fase a van de generator in
elektrische graden

: hoek tussen de d-as en fase a van de generator op t = 0
seconden in elektrische graden

: hoek tussen rotorfase a en de d-as van de asynchrone
machine

: hoek tussen statorfase a en rotorfase a van de asynchrone
machine

: hoek tussen de statorspanning en de stroom van de
generator

: hoeken van de massatraagheidsmomenten JI, J 2 en J 3

ten opzichte van het referentiestelsel
: hoeksnelheid van de d- en q-as van asynchrone machine
: mechanische hoeksnelheid van de rotor van de generator
: mechanische hoeksnelheid van de statorspanningsfasoren
: basiswaarde voor de hoeksnelheid
: hoeksnelheden van de massatraagheidsmomenten J1, J2 en

J3



tiB Gebruikte parameters

Versterkingsfactoren en tijdconstanten:

Ka
Kr
Ke
Tr

Ta
Tn
Tf2
Te

T'dO
T" dO
T'd
T"d
T'qo
T" qO

T'q
T"q

Overige parameters:

: versterkingsfactor van de AVR
: versterkingsfactor van de stabilisatielus van de AVR
: versterkingsfactor van de opwekker
: tijdconstante van het ingangsfilter van de AVR
: tijdconstante van de AVR
: eerste tijdconstante van de stabilisatielus van de AVR
: tweede tijdconstante van de stabilisatielus van de AVR
: tijdconstante van de opwekker
: open circuit transiente d-as tijdconstante
: open circuit subtransiente d-as tijdconstante
: transiente d-as kortsluit-tijdconstante
: subtransiente d-as kortsluit-tijdconstante
: open circuit transiente q-as tijdconstante
: open circuit subtransiente q-as tijdconstante
: transiente q-as kortsluit-tijdconstante
: subtransiente q-as kortsluit-tijdconstante

: hulpvariabele d-as model
:hulpvariabcle~asmodcl

: Laplace-operator
: strooifactor
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Inleiding

Inleiding

Bij aanschafvan generatoren wordt door klanten steeds vaker geeist dat fabrikanten aantonen
dat de door hen te leveren generatoren geen aanleiding geven tot instabiliteiten in de daarmee
te voeden netten. Om daarop in te kunnen gaan heeft HOLEC behoefte aan een
simulatieprogramma ter zake. Verder is er behoefte aan een pallet waarmee tijdens de
ontwerpfase in een simulatie elektrische, mechanische en regeltechnische parameters bepaald
kunnen worden. Om bovengenoemde redenen is de hieronder beschreven afstudeeropdracht
opgesteld.
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De opdracht

Inleiding

In de afstudeeropdracht wordt gevraagd in Matlab®l en Simulink2 onder Microsoft Windows®
genormaliseerde (pu-)simulatiemodellen te verklaren en te implementeren, van:

• een synchrone generator met elektromagnetische bekrachtiging;

• een opwekker;
• een bekrachtigingsregeling;

• de belasting.

Bierbij dienen de voor de verschillende modellen gebruikte per-unit systemen goed op elkaar
afgestemd te worden.

Met de modellen dienen de volgende bedrijfssituaties, transienten en storingen gesimuleerd te
worden:

• het symmetrisch en asymmetrisch kortsluiten van de generatorklemmen;
• het geheel ofgedeeltelijk afschakelen van belasting;
• een stap op de referentiewaarde van de bekrachtigingsspanning;
• het inschakelen van een relatiefgrote asynchrone machine.

Er mag daarbij worden verondersteld dat de betreffende generator als enige in het betrokken
net aanwezig is.

De simulatiemodellen dienen gebruiksvriendelijk geordend te worden, zodat de gebruiker niet
veel kennis van het simulatiepakket nodig heeft om goed met de modellen overweg te kunnen.

Opbouw van bet verslag

In hoofdstuk 1 worden uit een aantal veronderstellingen en een schematische voorstelling van
de synchrone machine de benodigde machinevergelijkingen afgeleid. Vervolgens wordt een
per-unit systeem ingevoerd, en worden de machinevergelijkingen naar het per-unit systeem
omgewerkt.

Hoofdstuk 2 bevat de afleiding van het simulatiemodel van de synchrone machine. Eerst
worden een aantal parameterdefinities ingevoerd. Vervolgens worden de benodigde
vergelijkingen een voor een afgeleid.

Het generatormodel is opgebouwd uit meerdere deelmodellen. De opzet van deze
deelmodellen in Simulink wordt in hoofdstuk 3 beschreven. In dit hoofdstuk wordt ook nog
een aantal hulpmodellen opgesteld.

Hoofdstuk 4 beschrijft de Simulink-modellen waarmee de verschillende normale en bijzondere
bedrijfssituaties vanuit nullast gesimuleerd kunnen worden. Bij elk model wordt tevens een

1 Matlab, High-pelformance nwneric computation software, The MathWorks Inc., Natick Mass.
2 Simulink, Dynamic system simulation software, The MathWorks Inc., Natick Mass.

11



tlB Inleiding

aantal simuIatieresultaten gepresenteerd. De meeste resultaten worden gecontrolleerd aan de
hand van benaderingsformules uit de literatuur.

In hoofdstuk 5 zijn de Simulink-modellen beschreven, waarmee de verschillende normale en
bijzondere bedrijfssituaties vanuit voorbelast bedrijfgesimuleerd kunnen worden. Waar nodig
wordt een aantal simuIatieresultaten gepresenteerd.

De afleiding van het per-unit model van de asynchrone motor is in hoofdstuk 6 opgenomen.
nit hoofdstuk bevat ook simulatieresultaten van het aanlopen van de asynchrone machine
aangesloten op een oneindig sterk net, het aanlopen van de asynchrone machine aangesloten op
een onbelaste generator, en het aanlopen van de asynchrone machine op een voorbelaste
generator.

Hoofdstuk 7 beschrijft de opbouw en werking van het menuprogramma CIat rond de
simulatiemodellen is opgesteld.

iii



tiB De vergelijkingen van de synchrone generator

1
De vergelijkingen van de synchrone generator

InIeiding

Dit hoofdstuk beschrijft de afleiding van de dynamische vergelijkingen van een synchrone
generator. Uitgangspunt voor de afleiding is een aantal vereenvoudigende veronderstellingen.

Na beschrijving van de veronderstellingen worden de machinevergelijkingen voor de stator- en
de rotorwikkelingen afgeleid, beide in hun eigen coordinatenstelsel Vervolgens worden de
statorvergelijkingen naar het dqO-stelsel getransformeerd.

De laatste stap in de afleiding is de invoering van het zogenaamde Lad-base per-unit systeem,
waardoor de gebruikte grootheden genormaliseerd worden, en het model geschikt wordt voor
simulatie. De normalisatie wordt ingevoerd om numerieke problemen bij het simuleren te
voorkomen. Verder levert het per-unit systeem voordelen op bij het invoeren van machine
parameters. Dit laatste zal in een later stadium toegelicht worden.

1



De vergelijkingen van de synchrone generator

1.1 Uitgangspunten voor bet modelleren van de syncbrone machine

Bij de modelvorming van de synchrone machine dient een aantal veronderstellingen gemaakt te
worden, waarop de verdere wiskundige afleiding gebaseerd is. Deze veronderstellingen zorgen
voor een vereenvoudigde voorstelling van de synchrone machine. De nauwkeurigheid van het
simulatiemodel wordt voomamelijk door deze veronderstellingen bepaald.

Onderstaande figuur geeft een schematisch overzicht van de synchrone generator. In deze
figuur zijn de aangenomen polariteiten en stroomrichtingen en de definitie van de assen
weergegeven.

/

/

d-os

;
' "~l ."'""/

v V
draa; "" I
richting ~

/1 ""

Fa.sp 0

q-05

Figuur 1.1: Schematische voorstelling van een synchrone generator met p = 1.

Veronderstellingen

• De te modelleren synchrone generator is een driefasige machine.
• De statorwindingen zijn sinusvormig verdeeld langs de omtrek van de stator van de

generator.
• Het effect van de statorgleuven op de variatie van de rotorinduetantie's met de

draaiingshoek van de rotor wordt verwaarloosd.
• Voor de afleiding van de poortrelaties van de statorwikkeling wordt uitgegaan van

generatorconventie.
• In eerste instantie wordt de magnetische verzadiging in de machine niet in rekening

gebracht. In een later stadium zal deze weI in het model opgenomen worden.
• De rotor is uitgevoerd met demperstaven in de rotor.
• Het magnetische circuit van de rotor is symmetrisch ten opzichte van de loodrecht op elkaar

staande d- en q-as.
• Voor de afleiding van de poortrelaties van de rotorwikkeling wordt uitgegaan van

motorconventie.
• De ijzerverliezen in de stator en de ventilatieverliezen in de machine worden verwaarloosd.
• De magnetische geleidbaarheid in de richting van de d-as is groter dan die in de richting van

de q-as (dit geldt alleen voor elektromagnetische bekrachtiging).
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De vergelijkingen van de synchrone generator

Poolpaartal

Figuur 1.1 is een schematische weergave van een tweepolige synchrone machine. Willen we
een machine met een poolpaartal groter dan em, dan dienen we de stators van twee 2-polige
machines als het ware op het zelfde punt open te knippen, en deze samen te voegen op de
hieronder weergegeven manier. De wikkeltakken kunnen dan zowel in serle a1s parallel
geschakeld worden.

o.
e b'

o.
e b'

b'

e

e ~

0'
o.' o.'

o.'

c' b' ~

~
b

c

b c b' e
b' e o.o.

o.

Figuur 1.2: Constructie van een 4-polige machine uit twee 2-polige machines.

Bij een 2-polige machine zijn de drie statorwikkelingen 120° ten opzichte van elkaar
verschoven. Bij een 4-polige machine zijn de statorwikkelingen mechanisch gezien slechts 60°
ten opzichte van elkaar verschoven. Het is echter gebruikelijk de hoeken tussen de wikkelingen
uit te drukken in elektrlsche graden.

1.1

Hierin is p het poolpaartal van de machine.

Hieruit voIgt dat de elektrlsche hoek tussen de wikkelingen bij een 2-polige en een 4-polige
machine met verandert. Voor elke generator met een willekeurig poolpaartal kan men het
principeschema herleiden tot een 2-polige machine.
Naarmate het poolpaartal van de machine toeneemt zal de mechanische hoeksnelheid van de
machine omgekeerd evenredig afuemen. Turbogeneratoren hebben vaak slechts twee ofvier
polen. Het toerental van de turbogenerator is meestal3000 of 1500 toeren per minuut. Ten
gevolge van de hoge snelheid en de grote middelpunt vliedende kracht wordt de rotor van een
turbogenerator opgebouwd uit I cilindrisch smeedstuk. Synchrone machines met een lager
toerental hebben meer polen en worden met uitgebouwde polen uitgevoerd daar dit
constructief eenvoudiger en daarom goedkoper is.
Het model dient machines met verschillende poolpaartallen te kunnen simuleren.

De demperwikkelingen.

Zoals eerder vermeld, gaan we uit van een synchrone machine met kortgesloten demperstaven
aan het oppervlak van de poolschoenen in de rotor. Er wordt verondersteld dat de
demperstaven door middel van een kortsluitring volledig kortgesloten zijn. Deze demperstaven

3



t~ De vergelijkingen van de synchrone generator

dragen bij aan de stabiliteit van de machine daar er in de demperstaven stromen gaan lopen als
de rotor Diet meer volledig synchroon met het opgewekte draaiveld meedraait. Deze stromen
wekken samen een veld op, dat de versnelling ofvertraging van de rotor tegenwerkt. Een
andere functie van de kortgesloten demperstaven is het starten van de synchrone machine als
asynchrone (kooianker) machine. HielVoor moet de kooi meestal speciaal geconstrueerd
worden. Ook zorgen de demperwikkelingen voor het reduceren van overspanningen en het
reduceren van spanningsharmoDischen bij kortsluiting.
Voor het modelleren van de met elkaar kortgesloten demperstaven die in de rotor van de
machine zijn opgenomen, dienen we weer een vereenvoudiging te maken. In principe is elke
demperwikkeling met alleen elektromagnetisch gekoppeld met de statorwikkelingen en de
veldwikkeling maar ook met alle andere demperwikkelingen in de rotor. nit leidt tot een groot
aantal differentiaalvergelijkingen, waardoor het machinemodel te complex wordt. Om het
machinemodel Diet onnodig ingewikkeld te maken, modelleren we de demperstaven door een
kortgesloten rotorcircuit in de d-as van de machine (ld), en twee kortgesloten rotorcircuits in
de q-as van de machine (lq en 2q). Hierdoor ontstaat zowel in de d-as als in de q-as een
tweede orde systeem als benadering van de in werkelijkheid aanwezige rotorcircuits.

1.2 Afleiding spannings- en fluxvergelijkingen

We hebben nu in totaal dus te maken met zeven wikkelingen, te weten drie statorwikkelingen
en vier rotorwikkelingen. Zoals eerder vermeld gaan we uit van generatorconventie. In figuur
1.3 is de gekozen tekenafspraak weergegeven. Ongeacht de gekozen conventie geldt dat

e =- ctP . Uit figuur 1.1, de wet van Faraday en figuur 1.3 kunnen we de spanningsverge
dt

lijkingen van de synchrone machine opstellen.

u
x

Figuur 1.3: Generatorconventie.

Voor de statorwikkelingen voIgt:

tfP a .u =----r 1
a dt s a

4
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tLB De vergelijkingen van de synchrone generator

d'¥b .
U =----rl

b dt s b

d'¥ C .u =----r I
C dt S C

De vergelijking voor de veldwikkeling wordt:

Voor de demperwikkelingen voIgt

d'¥ld . 0
Uld =--+rid lid =

dt

d'¥ Iq .
U lq =--+rlq Ilq =0

dt

d'¥ 2q .u2q =--+r2q 12q =0
dt

waarin geIdt:

Un is de geinduceerde spanning over wikkeling n
'Pn is de totale met wikkeling n gekoppeide flux
rn is de weerstand van wikkeling n
in is de stroom door wikkeling n

met n = a, b, c, fd, Id, lq, 2q

De vergelijkingen voor de gekoppeide fluxen zijn:

f
'P al,fLaa(O) L",,(O) Lac(O) L'!fAo) La,Ao) La,q(O) La2q(0)
'P b 4)0) 4b(0) Lbc(O) LbfAo) 41Ao) 4Iq(0) Lb2q(0)

I 'P c Lca(O) LdJ(O) Lcc(O) LifAo) Lc,Ao) Lc'q(O) Lc2q(0)

I
'P fd = Lfda (0 )Lfdb (0) Lfdc (0) Lf4fA 0) Lfd,A0)Lfdlq (0) Lfd2q (0) ifd
'P Id ILlda(O) Lldb(O) LldC(O) L,4fAo) L,d,Ao) Lldlq(O) Lld2q(0) ildlT " j lLlqa(O) L,qb(O) L,qc(O) L,qfAo) L,q,Ao) L,q,q(O) L,q2q(O) ilq
'P 2q L2qa(0) L2qb (0) L2qC(0) L2qfA0) L2q,A0) L2qlq (0) L2q2q (0) i 2q

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Omdat aangenomen is dat de wikkelingen sinusvormig verdeeid zijn, en omdat de verzadiging
verwaarIoosd wordt, kunnen de inductanties ais voIgt bepaald worden:

5



tw De vergelijkingen van de synchrone generator

Laa(O) = LaaO + Laa cos2(0)

Lbb(O) =LaaO + Laa cos2(0-1200)

Lcc(O) = LaaO + Laa cos2(0- 240°)

1.10

1.11

1.12

Hierin is de hoek e de hoek tussen de as van statorfase a en de d-as, varierend met de
draaiingshoek van de rotor. Een gedeelte van de statorzelfinductanties varieert dus periodiek
met de rotorpositie.

De mutuele inductanties tussen de statorfasen varieren eveneens periodiek als functie van de
draaiingshoek van de rotor. Vit de symmetrie in de machine voIgt dat de mutuele inductantie
tussen bijvoorbeeld fase a en been (negatieve) rninirnale waarde aanneemt als de pool-as zich
midden tussen de twee statorfasen bevindt. De (negatief) maximale waarde treedt op als de
pool-as zich op 30° voor fase a bevindt, ofals de pool-as zich op 30° na fase b bevindt.
Aangetoond kan worden [2] dat het variabele gedeelte van de mutuele inductanties even groot
is a1s die van de zelfinductanties. Omdat Xd groter dan Xq verondersteld is, kunnen we
schrijven

Lab (0) =4a(0) =-(Labo + Laa cos2(0 + 300))

LbC(O) = Lcb(O) = -(Labo + Laa cos2(0- 900))

Lca(O) = Lac(O) =-(Laao +Laa cos2(0+1500))

1.13

1.14

1.15

De rotor-zelfinductanties Lfdfd, L 1d1d, L 1q1q en ~q2q zijn onafhankelijk van de rotorpositie, en
dus constant. Oorzaak mervan is dat de invloed van statorgleuven en verzadiging van
statortanden en jukken verwaarloosd wordt. De mutuele inductanties tussen wikkelingen op de
directe as en op de quadratuur as zijn nul omdat de hoek tussen de d-as en q-as 90° is en
omdat de verzadiging verwaarloosd is. De mutuele inductantie tussen twee op een zelfde as
liggende rotorwikkelingen is constant, daar de hoek constant ( en gelijk aan 0°) is en omdat de
verzadiging verwaarloosd is. Er geldt dus

Lmlq = L1qfd = 0; Lrd2q = ~qfd =0; L 1d1q = L 1q1d =0; L 1d2q= ~qld = 0

Lmld = L 1dfd = constant, L 1q2q = ~qlq = constant.

1.16

1.17

Als laatste moeten de mutuele inductanties tussen de stator en rotorcircuits vastgelegd worden.
Ook deze inductanties varieren als functie van de draaiingshoek van de rotor. Omdat we
uitgaan van sinusvormig verdeelde wikkelingen in de stator, zal alleen de grondharmonische
van de rotorinductie een spanning in de stator kunnen induceren. Het verloop van de mutuele
induc-tanties zal daarom sinusvormig zijn. De maximale waarde van de inductantie tussen
bijvoor-beeld de veldwikkeling en statorfase a treedt op als de as van de veldwikkeling in lijn
ligt met de as van de wikkeling van statorfase a. Voor de koppeling tussen de
statorwikkelingen en de veldwikkeling geldt:

LqfAO) =Lfda(O) =Lqfd cos(O)

LbfAO) = Lf",(O) =Lqfd cos(0-1200)

Lcjd(0) =Lfdc (0) =Lqfd cos(O - 240°)

6
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tli1 De vergelijkingen van de synchrone generator

Het eerste deel van het rechter lid van vergelijk:ing 1.31 vraagt om vereenvoudiging. We
definieren de stromen i<t en iq. Dit gebeurt als voigt:

[
id ] [cos(O) cos(0-1200) cos(0-2400) ][~a]
iq =K· -sin(O)-sin(O-1200)-sin(O-2400) ::

1.32

Waarin K willekeurig gekozen kan worden. De stromen i<t en iq zijn proportionee1 aan de
componenten van de fluxen in de d- en q-as, welke geproduceerd worden door de stromen ia, it,
en ie. Voor gebalanceerde fasestromen met een willekeurige gegeven maximale amplitude
kunnen de stromen i<t en iq dezelfde maximale amplitude hebben. Als de fasestromen in balans

zijn is de amplitude van elke fasestroom gelijk aan ~(i~ +i:) .Om dit te bewerkstelligen dient

K de waarde t te hebben.

Daar we niet drie stromen naar twee stromen kunnen omzetten dienen we nog een nieuwe
variabele te introduceren. Hiervoor nemen we io, de homopolaire component van de stroom uit
de symmetrische componenten theorie (zie [1] biz. 147 en verder). Voor io geldt:

1.33

Uit de vergelijk:ingen 1.32 en 1.33 kunnen we de Blondel-transformatie afleiden. Deze
transformatie zorgt voor een drastische vereenvoudiging van de fluxvergelijk:ingen omdat een
aantal termen wegvalt en de zelfinductanties onathankelijk van eworden. Door deze
transformatie komen alle fluxvergelijk:ingen in het zogenaamde dqO-ste1sel te staan, dit wi!
zeggen dat de grootheden in de fluxvergelijk:ingen omgezet worden in nieuwe grootheden,
gerelateerd aan de d- en q-as (zie figuur 1.1). De Blondel-transformatie is te schrijven als

[
Ad] [fCOSO tcos(O-1200) fcos(O-2400) 1[Aa ]

Aq = -fsinO -fsin(O-1200) -fsin(O-2400) Az,

Ao 1/ 3 1/ 3 1/ 3 Ac
~

De inverse Blondel-transformatie wordt dan

Hierin is An een willekeurige grootheid zoals bijvoorbeeld een flux, stroom of spanning.
Voor de componenten van de stroom voigt met behulp van de Blondel-transformatie

id =Hia cosO + iz, cos(O - 120°) +i c cos(O - 2400))

iq =- f (ia sin 0 + iz, sin(0 -120°) + i c sin(0 - 2400))

i o =Hia +iz, +iJ

8
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tlB De vergelijkingen van de synchrone generator

Voor de koppeling tussen de statorwikkelingen en de demperwikkeling Id geldt:

LaIAO) = LIda(O) = LaId CO!(O)

LbIAO) = LItI>(O) = LaId cos(0-1200)

LCIAO) =LIdc(O) = LaId COs(O- 240°)

Voor de koppeling tussen de statorwikkelingen en de demperwikkeling lq geldt:

LaIq(O) = LIqa(O) = -LaIq sin(O)

LbIq(O) = LIqb(O) = -LaIq sin(0-1200)

Lclq(O) =LIqC(O) =-LaIq sin(0-2400)

Voor de koppeling tussen de statorwikkelingen en de demperwikkeling 2q geldt:

La2q (0) =L2qa (0) =-La2q sin(O)

Lb2q (0) =L2qb (0) =- La2q sin(0-120°)
Lc2q (O) =L2qC(0) = -La2q sin(O- 240°)

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

Om bovenstaande tluxvergelijkingen te vereenvoudigen substitueren we de vergelijkingen 1.10
tot en met 1.29 in de vergelijkingen 1.30. De rotortluxvergelijkingen kunnen nu als voIgt
worden genoteerd:

LqfdCOs(O) LqfdCOs(0-1200) LqfdCOs(0-2400) .

= LaId COs(0) LaId cos(O - 120°) LaId cos(O - 2400) [,.a] +
- LaIq sin(0) - LaIq cos(O -120°) - LaIq sin(0 - 2400) ~b

I
- La2q sin(0) - La2q cos(O - 120°) - La2q sin(0 - 240°) c

o
o

1.31

7
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Voor de fluxen in de d- en q-as kunnen we in het dqo-stelsel schrijven

'I' d= t('I' aCosO + 'I' hCOs(0-1200) + 'I'c cos(O- 2400))

'I' q=-t('I' asin 0 + 'I' hSin(O-1200)+'I' c sin(O-2400))

'I' o=t('I' a+'I' h+'I'J

Na transformatie voIgt voor de fluxvergelijkingen in het dqO-stelsel

1.39

lAO

1.41

'I'd (Laao + La,o + f Laa ) 0 0 Lqfd Laid 0 0 id
'I'q 0 (Laao + La,o - f Laa ) 0 0 0 La1q La2q iq

'I'o 0 0 (Laao - 2La,o) 0 0 0 0 io

'I'fd = fLqfd 0 0 Lft!fd Lfdld 0 0 ifd

'I'ld fLald 0 0 L1t!fd L1d1d 0 0 i1d

'I'lq 0 fLald 0 0 0 L1q1q L1q2q i1q

'I'2q 0 fLa2d 0 0 0 L2q1q L2q2q i2q

1.42
Voor de d-component van de klemspanning voIgt uit de Blondel-transformatie:

1.43

Voor het transformeren van de spanningsvergelijkingen dienen we dus de tijd-afgeleiden van de
fluxen in het abc-stelse1 te bepalen. Met behulp van de kettingregel kunnen we voor de d
component van de flux het volgende schrijven:

hieruit voIgt dat

2 (cfP a 0 cfP h s(o 0) cfP c s( o)~ cfP d dO- --cos +--co -120 +--co 0 + 120 = -- - 'I' -
3 dt dt dt dt qdt

Substitueren we 1045 en 1.36 in vergelijking 1.43 dan voIgt

1.44

1045

9
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t:fP d dB.
u = ---+'11 --rz

d dt q dt s d

Voor de q- en de O-component verloopt de afleiding op een zelfde manier. Er voIgt:

t:fP q dB.
u =----'11 --rl

q dt ddt s q

t:fP 0 •u =----rl
o dt sO

1.46

1.47

1.48

De spanningsvergelijk.ingen voor de rotor hoeven met herschreven te worden, daar deze al in
rotor dqO-coordinaten geschreven zijn.

Het momentane vermogen van de generator kan geschreven worden als

1.49

In het dqO-stelsel kan men hiervoor schrijven

1.50

Substitutie van de spanningsvergelijk.ingen in bovenstaande formule geeft

1.51

Het rechter lid van bovenstaande vergelijk.ing kunnen we als voIgt interpreteren:

• Het eerste deel beschrijft de mate van afuame van de magnetische energie in de stator;
• Het tweede deel beschrijft het vermogen dat elektromagnetisch over de luchtspleet

getransporteerd wordt;
• Het derde deel beschrijft het in de stator gedissipeerde vermogen;

Door het tweede deel van het rechter lid van vergelijk.ing 1.51 te delen door de mechanische
rotorfrequentie verkrijgen we het momentane elektromagnetisch koppel:

1.52

Voor de overzichtelijkheid voIgt hieronder een resume van de machinevergelijk.ingen in het
dq0-stelsel.

spanningsvergelijkingen

t:fP d dB .
u = ---+'11 --rld dt q dt s d
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d¥ q dB
u =----\}� --ri

q dt ddt sq

d¥ 0 .
u =----rl

o dt sO

jluxvergelijkingen

1.54

1.55

\}Id (Laao +Ld>O +fLaa)O 0 Ltjd Laid 0 0 id

\}Iq 0 (Laao + Ld>O - f Laa)O 0 0 L a1q L a2q iq

\}Io 0 0 (Laao - 2Ld>o) 0 0 0 0 io

\}Ifd = fLtjd 0 0 L fdfd L fd1d 0 0 ifd

\}lId fLald 0 0 L 1dfd L 1d1d 0 0 i1d

\}Ilq 0 fLald 0 0 0 L 1q1q L 1q2q i1q

\}I2q 0 fLa2d 0 0 0 L 2q1q L 2q2q i2q

1.56
momentaan vermogen

elektromagnetisch koppel

1.3 Invoering van het per-unit systeem

1.57

1.58

Bij computersimulaties is het, om numerieke problemen te voorkomen, gewenst dat alle
grootheden ongeveer in de zelfde orde van grootte liggen. Hiertoe dienen de machine
vergelijkingen omgezet te worden naar een per-unit systeem In een per-unit systeem worden
alle grootheden gedeeid door hun basiswaarde, waardoor dimensieloze grootheden ontstaan,
die allen in de zelfde orde van grootte liggen.

Een deel van de basiswaarden is willekeurig te kiezen, waama de rest van de basiswaarden uit
de standaard elektriciteitswetten voIgt. Voor de afleiding van het door ons te gebruiken model
maken we gebruik van het Lad-base per-unit systeem Dit systeem heeft als uitgangspunten het
nominale schijnbare vermogen en de statorfrequentie.

De nominale statorfrequentie is

1.59

Deze waarde wordt als basiswaarde voor het per-unit systeem aangehouden:

11
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1.60

De basiswaarden voor de statorspanning en statorstroom zijn als voIgt gedefinieerd

1.61

en

1.62

waarin Vfuse en Irase respectievelijk de effectieve waarde van de nominale fasespanning en de
nominale fasestroom zijn. Het drie fase nominale schijnbare vermogen van de machine is dan

1.63

In bovenstaande betrekkingen geeft de index s aan dat het gaat om een statorgrootheid. De
index b geeft aan dat het een basisgrootheid betreft.
Als het momentane schijnbare vermogen op een bepaald tijdtip de waarde S heeft, berekenen
we het per-unit schijnbare vermogen als voIgt

S
S =-

J1l' Sb
1.64

Bij nominaal bedrijfzal de generator een per-unit vermogen van 1 pu leveren.
Op de zelfde wijze kunnen we de per-unit waarde van de andere grootheden berekenen.
Willen we een per-unit waarde omzetten naar zijn echte waarde, dan dienen we deze slechts
met zijn basisgrootheid te vermenigvuldigen. De in vergelijking 1.61 en 1.62 vastgelegde
definities vormen het uitgangspunt voor de berekening van alle andere aan de stator
gerelateerde basisgrootheden.

De basiswaarde voor de impedanties is

Voor de inductanties geldt als basis

Zs,b
L --

s,b - OJ b

De basiswaarde voor de gekoppelde flux in de stator is

12
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Hiennee zijn de basiswaarden voor de statorgrootheden vastgeIegd, en kunnen de
machinevergelijkingen naar het per-unit systeem getransformeerd worden. Er treedt echter een
probleem op bij de transformatie van de rotorflux vergelijkingen. Er is niet voIdaan aan de
reciprociteitsvoorwaarde voor de mutuele inductanties tussen stator en rotor. Dit is echter weI
vereist om een elektrisch vervangingsschema op te kunnen stellen. nit probleem wordt
opgelost door eenjuiste keuze van de basiswaarden voor de rotorgrootheden.
We definieren:

3 isp
1.68

ifdp
1.69Lfda,pu ="2 Lqfd~ Lqfd.pu = Lqfd~

fdp sp

_1. ~ ildp
1.71Llda,PU - 2 LaId 'I' 1.70 Lald.pu = LaId~

ldp sp

3 isp ilqp
1.73Llqa,pu = "2 L alq~ 1.72 L -L-

alq,pu - alq 'I'
lqp sp

3 isp i2qp
1.75L 2qa.pu = "2 L a2q~ 1.74 L a2q.pu = L a2q~

2qp sp

i ldp
1.76

ifdp
1.77L fdld,pu = L fdld~ Lldfd.PU = ~dfd~

fdp ldp

i2qp
1.78

ilQp
1.79L lq2q,PU = L lq2q~ ~Qlq.pu = L 2qlq~

lqp 2qp

Verder voeren we een nieuw stel inductanties in, te weten Ld, Lq, 1.0, Lad, Laq en LI,
gedefinieerd door:

L d = L aaO + LobO +t L aa

L q =L aaO +LobO - t L aa

L o = L aaO - 2LobO

1.80

1.81

1.82

We veronderstellen dat Ld en Lq opgesplitst kunnen worden in een mutuele inductantie en een
Iekinductantie. Hieruit voIgt:

L d =Lad +L,

L q =Laq+L,

1.83
1.84

Ld, Lq, 1.0, Lad, Laq en L1worden naar het per-unit systeem getransfonneerd door ze te delen
door de statorbasis voor inductanties Ls,b.

De per-unit rotor zelfinductanties splitsen we eveneens op in een mutuele en een
Iekinductantie. We schrijven

Lfdfd,pu = Lad,pu + Lfd.PU

Lldld,pu =Lad,pu + Lld,pu

Llqlq,PU = Laq,pu + Llq,pu

L 2q2q,PU =Laq,pu + L 2q ,pu

1.85

1.86

1.87

1.88
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De per-unit mutuele inductanties tussen de rotorcircuits kunnen we op een zelfde manier
splitsen, echter de waarde van het gedeelte lekinductantie is zo klein ten opzichte van de
andere inductanties, dat we deze kunnen verwaarlozen (zie [I] biz. 92). We stellen de per-unit
mutuele inductanties tussen de rotorcircuits gelijk aan de per-unit inductantie Lad.

L - T -Ljdld,pu - ~d.fd,pu - ad,pu

T - T -L
~q2q,pu - ~qlq.pu - "'l,pU

1.89

1.90

Omdat de basiswaarden voor stromen in de rotorcircuits willekeurig gekozen kunnen worden,
proberen we deze zo te kiezen dat alle mutuele inductanties tussen de stator- en de
rotorcircuits gelijk worden aan Lad. Vandaar de naam Lad-base per-unit systeem Vit deze wens
voigt voor de bases van de rotorstromen

1.91

1.92

1.93

1.94

Hierin zijn de inductantiewaarden de echte waarden, uitgedrukt in Henry. Met deze keuzes
voigt voor de mutuele inductanties tussen stator- en rotorcircuits:

L -L -Lad,pu - qfd,pu - ald,pu

L"'l,pu =La1q,pu =L a2q.pu

1.95

1.96

Door gebruik van het per-unit systeem en omdat we er vanuit gaan dat de statorfrequentie van
de machine bij benadering constant is, is er geen onderscheid meer tussen inductanties en
reactanties. Er geldt namelijk X = cosL. Omdat de per-unit waarde van de statorfrequentie in
ons geval altijd gelijk is aan een voIgt dat X gelijk is aan L.

NB. In de rest van dit verslag zal voor het beschrijven van een inductantiewaarde
gebruik gemaakt worden van het symbool X. Verder wordt, tenzij anders vermeld,
gebruik gemaakt van per-unit grootheden. De in het voorgaande gebruikte index pu
komt te vervallen.

Hiermee is voor alle grootheden de transformatie naar het per-unit systeem gedefinieerd en
kunnen we de per-unit machinevergelijkingen opstellen.

De fluxvergelijkingen

De fluxvergelijkingen voor de stator en de rotor worden

14



De vergelijkingen van de synchrone generator

1.97

Bovenstaande vergelijkingen laten zien hoe de tluxen van de stator en de rotor met elkaar
gekoppeld zijn. Het veldbeeld, dat met behulp van de vergelijkingen 1.97 bepaald wordt,
kunnen we vertalen in een elektrisch vervangingsschema.

In de tluxvergelijkingen voor de d-as is te zien dat de statortlux mutueel gekoppeld is met
beide rotorwikkelingen en dat de rotorcircuits onderling ook een mutuele tluxkoppeling
hebben. Aangezien de inductanties van aIle drie de circuits gesplitst kunnen worden in een stuk
mutuele inductantie Xad en een gedeelte lekinductantie XI zijn we in staat onderstaand
vervangingsschema op te stellen.

+ +

Figuur 1.4: Het d-as vervangingsschema.

Voor de q-as wordt het vervangingsschema op gelijke wijze afgeleid.

0f----------------'-----'---------'

Figuur 1.4: Het q-as vervangingsschema.
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tCi3 De vergelijkingen van de synchrone generator

De spanningsvergelijkingen

De spanningsvergelijkingen in het dqO-ste1sel kunnen we naar het per-unit systeem omschrijven
door het linker en rechter lid te de1en door Us,b. Hierbij gebruiken we de vo1gende gelijkheden

1.98

De1en we Ud door Us,b, en passen we betrekking 1.98 toe dan voIgt

1.99

Voor de andere spanningsvergelijkingen passen we dezelfde transformatie toe.
In principe kunnen we de tijd ook in per-unit zetten door deze te vermenigwldigen met COb.

Daar we geihteresseerd zijn in de echte waarde van de tijd 1aten we deze in de eenheid

seconden staan. Hierdoor houden we een factor _1_ in de spanningsvergelijkingen. In
mb

onderstaande vergelijkingen zijn alle grootheden, de tijd uitgezonderd, uitgedrukt in per-unit
waarden.

1 ctP d 'P q dB .
ud =----+-----rldm

b
dt m

b
dt S

1 ctP q 'P d dB .
U =----------rl

q m dt m dt sq
b b

1 ctP 0 .
U =-----rl

o m
b

dt sO

1 ctP fd .
ufd =---+rfd 'fd

mb dt
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tCi3 De vergelijkingen van de synchrone generator

Bet momentane vermogen

De eerder beschreven uitdrukking voor het momentane vermogen wordt in per-unit notatie

1.107

Bet elektromagnetisch koppel

In het per-unit systeem voIgt voor de koppeluitdrukking

1.108

Bij het berekenen van de echte koppelwaarde uit de per-unit koppelwaarde dienen we in acht
te nemen dat de basiswaarde voor het koppel niet gelijk is aan het nominale koppel. Voor het
koppel geldt

Te TeT =-=--cosrp
e,pu T T

e,b nom

Hierin is cos «) de arbeidsfactor van de machine.

1.4 Resume

1.109

In dit hoofdstuk zijn de wiskundige vergelijkingen ter beschrijving van het gedrag van de
synchrone machine afgeleid. De vergelijkingen zijn omgezet in het Lad-base per-unit systeem

Met de verkregen resultaten zal in het volgende hoofdstuk een voor simulatie bruikbaar
machinemodel afgeleid worden. Het uitgangspunt voor de afleiding zijn de vergelijkingen 1.97
en 1.100 tot en met 1.108.
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Model van de synchrone generator

2
Model van de synchrone generator

InIeiding

Dit hoofdstuk beschrijft de afleiding van een dynamisch model van de synchrone generator. We
kunnen met spreken van het model van de synchrone machine daar er oneindig veel
verschillende modellen afte leiden zijn. Deze varianten komen onder andere voort uit de soort
synchrone generator die bestudeerd wordt, welke verschijnselen van de machine men wi!
bestuderen en de gewenste nauwkeurigheid waarmee men het gedrag van de generator wi!
bepalen.

Het voor deze studie benodigde model dient algemeen toepasbaar te zijn. Dit wi! zeggen dat
zowel machines met uitgebouwde polen als turbogeneratoren -met gladde rotoren- met dit
model gesimuleerd moeten kunnen worden. Tevens moet het model zowel in staat zijn in het
milliseconden-bereik als het seconden-bereik nauwkeurig te functioneren.

18



Model van de synchrone generator

2.1 Keuze van bet generatormodel

Bij aanvang van dit onderzoek was reeds besloten dat er gebruik gemaakt wordt van het d- en
q-as georienteerde generatormodel (zie figuur 2.1) dat besproken wordt in [1]. Tijdens het aan
deze studie voorafgaande literatuuronderzoek is gebleken dat dit model voor het eerst in de
literatuur besproken wordt in een IEEE-publicatie uit 1975 [3].
Vit een eerste onderzoek naar de juistheid van het model blijkt dat de vergelijkingen die bij het
model opgenomen zijn, niet overeen komen met de vergelijkingen die voor de opbouw van het
model gebruikt zijn. Dit maakt het noodzakelijk het generatormode1 te controleren door het in
zijn geheel opnieuw afte leiden.

Sarma [1] heeft het modelletterlijk uit bovengenoemde publicatie overgenomen, en heeft de
afwijkingen tussen de vergelijkingen en het model niet opgemerkt. Tevens komt het model in
[1] met overeen met de in de rest van het boek gebruikte uitdrukkingen. Bij veel afleidingen
verwaarloost men de demperwikkelingen waardoor een groot deel van de in het boek verme1de
uitdrukkingen met op het model van toepassing zijn.

In dit hoofdstuk wordt het in [1] besproken generatormodel vanuit de in hoofdstuk 1 bepaalde
per-unit dqO-georienteerde machinevergelijkingen afgeleid en op juistheid gecontroleerd.
Omdat we in tegenstelling tot de schrijver van [1] en vele andere auteurs, uitgegaan zijn van de
wet van Faraday (e = - d\jJ/dt) zullen er tussen de hier afgeleide en de in [1] beschreven
vergelijkingen tekenverschillen optreden.

2.2 Bescbrijving van bet af te leiden generatormodel

Figuur 2.1 toont de opbouw van het d- en q-as georienteerde generatormodel. Het model is
opgebouwd uit een mechanicamodel, drie fluxmodellen en een model voor de
spanningsvergelijkingen. '

Mecho.niCo. f-----------~
Model

dG
dt

q-o.s
flux
Model

hOMOpolo.ir
iO flux

Model

Model

f--------;,jsp o.n nin9 5
vergelijkingen

Figuur 2.1: Globale weergave van het generatormodel.

De ingangen van het generatormodel zijn het mechanische koppel en de dqO-stroomcompo
nenten. De uitgangen zijn de dqO-spanningscomponenten.
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Model van de synchrone generator

In de figuren 2.2 en 2.3 zijn de fluxmodellen voor de d- en de q-as weergegeven. Het d-as
model ziet er als voIgt uit:

E' q

+

+

(X'd -X'd )(>tJ -X'd)

(X'd -XI )2

}---~'!'d

(X'~-XI)(Xd-X'd)

(X'd -XI)
IE-----------'---~«-------; d

Figuur 2. 2:Het d-as model ter bepaling van flux 'Fd uit de bekrachtigingsspaning Efd en de
d-as component van de statorstroom id.

Bijbehorende betrekkingen, rechtstreeks afgeleid uit het blokschema van het d-as model zijn:

2.1

2.2

2.3

2.4

Sarma [1] stelt dat op de plaats van het symbool ~ een uitdrukking voor de verzadiging
gesubstitueerd kan worden. In dit onderzoek is niet nader onderzocht ofdit een
gerechtvaardigde manier is om de verzadiging in rekening te brengen. In een later stadium van
de ontwikkeling van het generatormodel zal bekeken worden ofde verzadiging op deze wijze
ingevoerd kan worden en welke uitdrukking voor de verzadiging ingevoerd kan worden.
Zolang de verzadiging verwaarloosd wordt, dient voor ~ de waarde 1 ingevuld te worden.

Het q-as model ziet er als voIgt uit:
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Model van de synchrone generator

J(X'q-X1)I
/1 ex'q - Xl) 1

~
+

E'
J 1 I \jJ1q JX'q-X'q~ ~d

"- "
+ 'I 1+ T'qoSI 'I ex 'q - Xl) I +

+ +

X"q

ex' -X" )(><q-X' ) r"q q q
1+

(X'q-XI )2 I(X' -X) L
1 q I I'

- + (X' -X" )e><q -X' )q q q
r--

(X' -X)2
+ q l

(X" -X )(X -X' )q l q q

(X'q -Xl)

\jJq

;q

Figuur 2.3:Het q-as model ter bepaling vanflux tFq uit de q-as component van de
statorstroom iq-

Bijbehorende betrekkingen, rechtstreeks afgeleid uit het blokschema van het q-as model zijn

'¥ =(X
11

q -X1)EI +(Xlq -Xllq ),¥ + X" i 2.6
q Xl _ X d X' _X lq q q

q 1 q 1

De vergelijkingen 2.4 en 2.7 verschillen van de in [1] beschreven vergelijkingen doordat de
termen (X'd-X,)it in het d-as model en (X'q-X,)iq in het q-as model hier weI opgenomen zijn in
de vergelijkingen (zie vergelijking 2.4 en 2.7). Doordat gebruik gemaakt is van de wet van
Faraday wisselen de d- en q-componenten van de statorstroom in de vergelijkingen van teken.

2.3 Definitie van gebruikte parameters

De blokschema's in de figuren 2.2 en 2.3 maken gebruik van parameters die in de praktijk te
bepalen zijn. Daar in de machinevergelijkingen in hoofdstuk 1 gebruik gemaakt is van andere
parameters dienen we eerst de relatie tussen de beide parametersets te definieren. Verder
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Model van de synchrone generator

wordt een aantal voor de synchrone machine gebruikelijke tijdconstantes gedefinieerd. Ook zal
een aantal termen die vaak in de afleiding voorkomen beschreven worden.

De namen van de verschillende parameters zijn in de lijst van gebruikte parameters terug te
vinden.

2.8

2.10

Xq = Xaq +X,

X 2

XI=X- aq
q q X +Xaq 2q

2.9

2.11

(Xad + X1d)(Xad + X fd )
--------'-----'-- - 1

X 2
ad

2.12

De tijdconstantes zijn als voIgt gedefinieerd:

XII =X-
q q

(Xaq +X1q)(Xaq +X2q )
--'----------"----'-----'--- - 1

X2
aq

213

X ad +Xfd
1" dO =--------'

rfd

XI
1"d=1"do-_d

Xd

X"1"1 -1"1 __d
d - dO XI

d

2.14

2.16

2.18

2.20

Xaq +X2q1"qO =_-O.--_-=-
r2q

X 2

Xaq +X1q - aq
Xaq + X 2q1" I = ~_ __=2.-

qO

XI
1"q= 1"qo --

q

Xq

X"
1'" =1"1 --q

q qO XI
q

2.15

2.17

2.19

2.21

De reactanties en weerstanden van de rotorwikkelingen zijn gedefinieerd als:

2.22

2.24

2.26

2.28

2.23

2.25

2.27

2.29
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t~ Model van de synchrone generator

Voor een machine met uitgebouwde polen geldt:

2.30

2.32

X 2

X"=X- aq
q q (Xaq +X

1q
)

X"
1'" = 1'" -q-

q qO X'
q

2.31

2.33

Een aantal termen dat vaak in de afleiding gebruikt wordt, zijn hieronder weergegeven.

Xafd _ (Xd - X'd)

X fdfd - (X'd-XI)

X;dld (X'd-XIYX ---=--;----'--:-
Idld X (XI -X" )

fdfd d d

2.34

2.36

2.35

2.37

2.4 Bewijs van de vergelijkingen van de d- en q-as fluxmodel

vergelijking 2.1

Zoals gezegd zijn de per-unit machinevergelijkingen uit hoofdstuk 1 het uitgangspunt.
Het uitgangspunt voor de afleiding van vergelijking 2.1 is vergelijking 1.103, deze is hieronder
nogmaals weergegeven.

1 d¥ fd .
ufd = --d+rfd Ifd

OJb t
2.38

Erd in het blokschema van het d-as model is de aan het statorcircuit gerefereerde
bekrachtigingsspanning. In stationaire toestand bij open statorldemmen is de veldspanning
gelijk aan Urd = rCdit'd (zie de spanningsvergelijking voor de veldwikkeling). De veldflux die een
spanning in de statorwikkelingen induceert bedraagt dan Xadit'd. Omdat in per-unit X gelijk is
aan L kan Eta gezien worden als de aan de stator gerefereerde veldspanning. Deze waarde
definieren we als Eta, en kunnen we uitdrukken als fimctie van de spanning die aan de
bekrachtigingswikkeling aangeboden wordt door

Xad •
Efd =-ufd (Zle [1] vgl. 6.3.4)

rfd

Verder introduceren we de grootheid E'q, een hulpgrootheid die proportioneel is met de
veldflux volgens

X
E l

q = X afd '¥ fd (zie [1] vgl. 2.1.31)
fdfd

2.39

2.40
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tw Model van de synchrone generator

Het gebruik van hoofdletters voor Erd en E'q komen voort uit de modellen in de literatuur. Erd

en E'q dienen zuiver als rekengrootheid beschouwd te worden, en zijn dus op geen enkele
wijze in de praktijk te meten. Het per-unit systeem zorgt ervoor dat we deze grootheden
zonder meer kunnen gebruiken.
Na omwerken van bovenstaande vergelijkingen en substitutie van de verkregen resultaten in
vergelijking 2.38 voIgt

X ad X j4fd 1 dE'q .-------=E jd - Xad' jd
rjd Xqfd aJ b dt

In hoofdstuk 1 is bepaald dat Xad in per-unit gelijk is aan Xafd, en in per-unit geldt

X j4fd .
T dO = T dO aJ b= -- (Zle[4], biz 61)

,pu r jd

T'dO is uitgedrukt in seconden. Hierdoor wordt vergelijking 2.41 gelijk aan

In het Laplace-domein kunnen we hiervoor schrijven

Hiermee is vergelijking 2.1 bewezen.

vergelijking 2.2

2.41

2.42

2.43

2.44

Uitgangspunt voor de afleiding van vergelijking 2.2 is vergelijking 1.97. Hieruit kunnen we
halen dat:

qt jd= Xadid +Xad(ijd +ild ) +Xjijd

qt Id= Xadid+ X ad(ijd +ild ) + Xldild .

2.45

2.46

In deze afleiding wordt de stroom i1d geelimineerd. In de vergelijkingen 2.45 en 2.46 worden
respeetievelijk de stromen ita en i1d als functie van de fluxen qtCd en qt Id geschreven. Vervolgens
wordt de uitdrukking voor ita in de uitdrukking voor i1d gesubstitueerd. Er ontstaat nu een
uitdrukking voor itd die afhankelijk is van flux qt Id, qtCd en ~.

(XI _XII) (X - X' )(XI -XI' ) (XI -XI' ). d d d d d d d d.
'id = ( )2 qt Id- ( )2 ( ) qt jd- ( ) 'dX'd-X, X'd-X, X d - X, X'd-X,

2.47

Substitueren we uitdrukking 2.47 in uitdrukking 2.45, en lossen we deze op voor ita, dan voIgt:
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2.48

Voor vergelijking 2.40 kunnen we schrijven

2.49

Vermenigwldiging van 2.48 met Xad en substitutie van 2.49 geeft

2.50

Volgens Sarma [1] kan in de eerste term van het rechter lid van vergelijking 2.50 de
verzadiging van de machine verwerkt worden door E'q te vervangen door een uitdrukking voor
E'q als functie van de veldstroom bij verzadiging. In deze studie wordt de verzadiging
verwaarloosd, en zal dus van vergelijking 2.50 gebruik gemaakt worden.
Vergelijking 2.2 is hiermee bewezen.

vergelijkingen 2.3 en 2.6

Uitgangspunt voor het bewijs van vergelijking 2.3 is vergelijking 1.97. Hieruit voIgt:

2.51

Hierin substitueren we de bij het bewijs van vergelijking 2.2 gevonden uitdrukkingen voor hd
en ird (vergelijkingen 2.47 en 2.48). Xad is te schrijven als (Xd - XI) (zie [4] biz. 61).Vergelijking
2.51 wordt hiermee

Deze uitdrukking is te vereenvoudigen tot
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Na substitutie van vergelijking 2.49 voIgt

Hiermee is vergelijking 2.3 bewezen.

De afleiding van vergelijking 2.6 is gelijk aan de afleiding van vergelijking 2.3. Er voIgt:

2.53

2.54

2.55

Tabel2.1 toont de uitgangspunten, de hulpvergelijkingen en de eindresultaten van de afleiding.
Voor de afleiding van vergelijking 2.6 worden net als voor de afleiding van vergelijking 2.3
twee fluxvergelijkingen gebruikt, en wordt er een nieuwe parameter ingevoerd. Uit de
fluxvergelijkingen van de q-as bepalen we uitdrukkingen voor i1q en hq:

(X' -X" ) (X -X' )(X' -X") (XI -X" ). q q q q q q q q.
11q =( )2'¥lq-( )2( )'¥2q-( )lq

X'q-XI X'q-XI Xq- XI X'q-XI

en

2.56

2.57

Net als voor de d-as introduceren we voor de q-as een hulpgrootheid E'd. Dit is een grootheid
evenredig met de flux in demperwikkeling 2q. E'd is niet in de literatuur teruggevonden, maar
blijkt voor de afleiding noodzakelijk en wordt bier op dezelfde wijze gedefinieerd als E'q die
weI in [1] terug te vinden is.

Doordat het bier slechts een hulpgrootheid betreft die er alleen voor zorgt dat het model iets
eenvoudiger wordt mag deze definitie zonder meer gemaakt worden.

X (X -X' )
E' =~ '¥ = q q '¥

d X 2q (X _ X ) 2q2q2q q I
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Model van de synchrone generator

Tabel 2.1: Analo ~e afleidinK verKeli;kinK 2.3 en 2.6.
VergeliikinK 2.3 VerKeli;kinK 2.6

Uitgangspunt: '¥ d= (Xad + X,)id+ Xad(ifd +ild ) '¥ q= (Xaq + X,)iq+ Xaq(ilq +i2q )

1.97/2.51 1.97
Hulp- Vgl2.47/2.48/2.49 Vgl2.56/2.57/2.58
verKeli;kinKen:
Resultaat (X" -X) (X' -X" ) (X" X) (XI X'')'¥ d / E' d d '¥ X". '¥ = q- , E' + q- q '¥ + X" j
afleiding: d= (I ) q+ (I ) Id+ didXd-X/ Xd-~ q (X'q-X,) d (Xlq-X,) 1q q q

2.54 2.55

vergelijkingen 2.4 en 2.7

Het bewijs van vergelijking 2.4 gaat uit van vergelijking 1.104 die hieronder nogmaals is
weergegeven.

Per detIDitie geldt in per-unit (zie [4], bIz 61)

X 2
ad

Xldld-X
f4fd

TldO,pu = T'dO OJ b= ----

rid

T"dO is hier uitgedrukt in seconde. Door substitutie van 2.60 in 2.59 voigt:

X2

X ldld - X ad
_dP_I_d = ---=fi:....::.'4fi_iJ i

dt T I Id
dO

2.59

2.60

2.61

De teller van het quotient in het rechterlid van vergelijking 2.61 is met behulp van de definities
in [4], bIz 61 te schrijven als

X 2 (X' _X)2
X _~= d ,

Idld X (XI _XII ). f4fd d d

Vergelijking 2.61 wordt hiermee

Door substitutie van vergelijking 2.47 in vergelijking 2.63 ontstaat

2.62

2.63

21



Model van de synchrone generator

met vergelijking 2.49 voigt

cf¥ ld =__1_(\}' _E' _( XI _ X)i )
dt T' ld q d / ddO

Oit is te schrijven als

Transformatie naar het Laplace-domein geeft

Hiennee is vergelijking 2.4 bewezen. Voor het bewijs van vergelijking 2.7 geldt dezelfde
werkwijze. Er voigt:

2.64

2.65

2.66

2.67

2.68

Daarom wordt deze afleiding hier Diet beschreven. Onderstaande tabel toont de analogie in de
afleiding van de vergelijkingen 2.4 en 2.7.

Tabel 2.2: Analof{ie qfleidinf{ verf{eli;kinf{ 2.4 en 2.7.
Vergelijking 2.4 Vergelijking 2. 7

Uitgangspunt: 1 cf¥ld . 1 cf¥ lq .
U1d = w" di+ r1d lId =0 U1q =w" di+ r1q llq =0

1.104/2.59 1.105
Hulp- X 2 X 2

ad X -~vergelijking: X1d1d-X llq X
T' -TI

-

Nfd Til Til 22q
dO,pu - dO OJ b- qO,!", = qO to b=

'iqrId
2.16/2.60 2.17

Resultaat 'l'ld=l~' (E'q+(X'd-X/)id) 'l'lq=l+~' S(E'd+(X'q-X/)iq)afleiding: + dO S qO
2.67 2.68

vergelijking 2.5

Uitgangspunt voor het bewijs van vergelijking 2.5 is vergelijking 1.106 die hieronder nogmaals
IS weergegeven.
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2.69

Met behulp van vergelijking 2.58 kunnen we schrijven

2.70

Voor T'qO,pu geldt per definitie (zie [4], blz. 61)

zodat we voor 2.70 kunnen schrijven

dE'd __ X a2q . __ Xaq .
dt - T' ~q - T ~q

qO qO

InvuIlen van vergelijking 2.57 geeft

Door vereenvoudiging, en met behulp van vergelijking 2.58 voIgt

2.71

2.72

2.73

Door omschrijven naar het Laplace-domein ontstaat vergelijking 2.5.

1 ( (X X')( X' X") (X XI
)( X" X) J

E'd =---y;-;lE',+ ,-(.. F,(E',-'I' ,,) - ,-( .. -X ( I i, 2.75
qO Xq-X, Xq ,

Vit bovenstaande afleiding blijkt dat de blokschema's van figuur 2.2 en 2.3 juist zijn. Hieruit
voIgt dat de in [1] beschreven vergelijkingen onjuist zijn.
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2.5 De overige machinevergelijkingen

Voor bepaling van de homopolaire component van de flux geldt vergelijking 2.76.

2.76

De dqO-spanningsvergelijkingen veranderen Diet ten opzichte van de in hoofdstuk 1 gegeven
spanningsvergelijkingen.

1 d¥ d '¥ q dB .
u =----+---rz

d ~ dt (Ob dt sd

1 d¥ 0 .u =-----rz
o ~ dt sO

2.77

2.78

2.79

Het Lad-base per-unit systeem geeft het generatormodel de volgende eigenschap: een
bekrachtigingsspanning Eta van 1 pu geeft in nullast nominale gekoppelde flux en nominale
klemspanning, beide ter grootte van 1 pu.

2.6 Resume

In dit hoofdstuk is een model voor de synchrone generator afgeleid. Bij het ontwerp van het
model zijn we er vanuit gegaan dat de statorfrequentie bij benadering constant is.

Door een andere definitie van positieve flux-richting zijn er tekenverschillen tussen het model
in de literatuur, en het in dit hoofdstuk afgeleide model.

De vergelijkingen 2.1 tot en met 2.7 en 2.76 tot en met 2.79 vormen samen het totale model
van de synchrone generator. Dit model wordt in de volgende hoofdstukken gebruikt voor
simulaties.

In nu1last geeft 1 pu bekrachtigingsspanning Efd een nominale gekoppelde flux en nominale
klemspanning, beide ter grootte van 1 pu.
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3

Onderdelen generatormodel in Simulink

InIeiding

Met het afgeleide generatormodel wordt in dit hoofdstuk. een aantal simulaties uitgevoerd. Aan
de hand van deze simulaties wordt beoordeeld ofhet model aannemelijke resultaten
produceert. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een realistische verzameling gegevens van
een synchrone generator.

Ook wordt in dit hoofdstuk. de opzet van een aantal hulpmodellen zoals die voor de (inverse-)
Blondeltransformatie beschreven.

De simulaties worden uitgevoerd met behulp van Matlab voor Windows, en bijbehorend
simulatiepakket Simulink. Deze programma's zijn door hun modulaire opbouw geschikt voor
het uitvoeren van de bovengenoemde simulaties.
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3.1 Generatorgegevens.

Om simulaties met het model uit te kunnen voeren dienen we over een realistische set
generatorgegevens te beschikken. In ons geval is gekozen voor een 4-polige 24.35 MVNIIkV
generator met uitgebouwde polen. Alle voor de simulaties benodigde gegevens zijn
opgenomen in bijlage 1. De in dit hoofdstuk besproken simulaties zullen aan de hand van deze
gegevens uitgevoerd worden.

3.2 Bet d-as fluxmodel

Het in hoofdstuk 2 bepaalde d-as model bezit twee ingangen en een uitgang. De ingangen zijn
de aan de stator gerefereerde veldspanning Bed en de d-component van de statorstroom~.De
uitgang van het model is qtd, de d-as component van de gekoppelde flux in de machine.
Het blokschema van het d-as model in Simulink is hieronder weergegeven.

,---------.1 0.•2 :>-----------,

(X'd-X1)/(Xd-X1)

l---------<O.139 14---+-----,

(Xd-X1)

-K- (1+(Xd-X"d)(Xd-X'd)/(Xd-X1)-'2)

+1+--------'

•• (Xd-)c"d)(Xd-X'd)/(Xd-X1)-'2

'------< 0.762 14------6------'----1 2

Id
(X'd-X1)(Xd-X'd)/(Xd-X1)

Figuur 3.1: Het blokschema van het d-as model (zie ookfiguur 2.2).

Figuur 3.2laat het resultaat zien van een stap ter grootte van I pu op de bekrachtigings
spanning van de generator in nullast (id = 0 pu) op t = I seconde. Hieruit voIgt dat de
generator ongeveer 50 seconden nodig heeft om de nominale flux van I pu op te bouwen.
We willen dat voor simulaties vanuit de nullast-situatie de flux onmiddellijk op zijn eindwaarde
is. Hiertoe dienen we de beginwaarden van de gebruikte integratoren in te stellen. De
benodigde beginwaarden zijn de uitgangswaarden van de integratoren na het opbouwen van de
flux. Door Simulink de uitgangswaarden van de integratoren in vectorvorm naar Matlab te
laten schrijven kunnen we de eindwaarden aflezen. Hiervoor maken we gebruik van het
Simulink-blok 'To Workspace' (zie bijlage 3). De eindwaarden blijken voor beide integratoren
gelijk aan 1 te zijn. In figuur 3.3 is de responsie van qtd, de d-as component van de gekoppelde
flux te zien bij gebruik van de beginwaarden voor de integratoren.
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Figuur 3.2:Flux 'Pd bi} een eenheidsstap op
de bekrachtiging in nullast zonder
beginwaarden voor de
integratoren i] en i2•

Zoals verwacht ligt de flux vanaf t = 0 sec. op zijn nominale waarde. Het weI ofDiet instellen
van de beginwaarden is afhankelijk van de gewenste bedrijfstoestand van de generator bij
aanvang van een simulatie.

3.3 Bet q-as tluxmodel

Het q-as model kent een ingang en em uitgang. Het ingangssignaal is de q-as component van
de statorstroom iq. Het uitgangssignaal is 'Pq, de q-as component van de gekoppelde flux.
Doordat de te simuleren generator een machine met uitgebouwde polen is, geldt de betrekking
Xq = X'q. Hierdoor wordt het q-as model aanzienlijk vereenvoudigd (zie ook figuur 2.3).
Onderstaand blokschema laat dit zien.

'-------< 0.61 14-----------'-------1
Iq

(X'q·XI)

Figuur 3.4: Het blokschema van het q-as model (zie ookfiguur 2.3).

In bovenstaand blokschema is eenvoudig te zien dat de q-as component van de flux in nullast
de waarde 0 pu heeft (iq = 0 pu). Om in nullast meteen de eindwaarde van de flux te hebben
hoeven we hier dus geen beginwaarden op te geven. Als we in een bepaalde situatie toch een
beginwaarde voor de q-as component van de flux in willen stellen dient het eerste orde proces
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in het blokschema door een integrator met negatieve eenheidsterugkoppeling vervangen te
worden. Figuur 3.5 laat dit zien. Deze omwerking is in figuur 3.1 en 3.4 reeds toegepast.

~
eerste orde

proces

<=>~Sum i1
11T

integrator met negatieve
eenheidsterugkoppeling

Figuur 3.5: Equivalente blokschema's voor een eerste orde proces.

In Simulink kan voor het blok 'Transfer function', dat gebruikt kan worden als eerste orde
proces, geen beginwaarde opgegeven worden. Voor een integrator blok kan dit weI. Verdere
uitleg omtrent Matlab en Simulink en bovengenoemde omzetting is te vinden in bijlage 3.

3.4 De spanningsvergelijkingen

De spanningsvergelijkingen zijn (zie 2.77 tot en met 2.79).

1 d'¥ d 1 dB
u =----+--\f -ri

d lV dt lV dt q 9 d
b b

1 d'¥ q 1 dB .
uq = - lV

b
~- lV

b
dt \f d-riq

Id'¥o .
u =-----rl

o lV dt 90
b

Het blokschema voor de spanningsvergelijkingen is weergegeven in figuur 3.6.

3.1

3.2

3.3

s3

I-----~~ 3

uO

Figuur 3.6: Blokschema l van de dqO-spanningsvergelijkingen.

1 Simulink plaatst een -K- symbool in een versterkerblok als de versterkingsfactor niet in het blok past.
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3.5 De mechanica

Omdat we gefuteresseerd zijn in het tijdens een kortsluiting optredende askoppel wordt voor
de modellen waarmee kortsluiting gesimuleerd wordt een model van de asdynamica gemaakt.
Voor simulatie van nullast en het in- en afschakelen van belastingen wordt het mechanisch
toerental van de machine constant verondersteld. De rotorfrequentie en de rotorpositie worden
in deze modellen als voIgt gemodelleerd:

Figuur 3.7: Mechanische hoeksnelheid- en rotorpositieberekening voor belastingsmodellen.

Vit de constante mechanische hoeksnelheid wordt met behulp van vergelijking 3.4 de
rotorpositie berekend.

3.4

Aan de generatormodellen waarmee kortsluitingen gesimuleerd worden, wordt een dynamisch
model van de rotormechanica toegevoegd. Als model van de as-dynamica is onderstaande
configuratie gekozen. Dit massa-veersysteem bestaat uit een aandrijvende machine,
bijvoorbeeld een turbine ofeen dieselmotor, een tandwielkast en de generator. De tandwielkast
wordt gemodelleerd als massatraagheidsmoment. De mechanische parameters van de
turbine(as) moeten aan het toerental van de generator gerelateerd worden.

W1.\?1 ~

kl k2
o.oncls Te
---7 Jl J2 J3 ~

-----{f- ------G-
ell el2

T

Figuur 3.8: Schematische voorstelling mechanica.

Index 1 duidt op de aandrijfmachine, index 2 duidt op de tandwielkast en index 3 duidt op de
generator. De parameters k1 en k2 zijn de torsiefactoren van de assen, uitgedrukt in Nm/rad, d1

en d2 zijn de mutuele dempingsfactoren uitgedriIkt in Nms/rad. De 'zelfdempings'-coefficienten
worden verwaarloosd, evenals de verlieskoppels, veroorzaakt door de lagers in de machines.
Aan de hand van bovenstaande figuur kunnen de vergelijkingen voor de asdynamica
opgeschreven worden. Onderstaande vergelijkingen staan nog niet in per-unit notatie.

3.5

3.6

3.7
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Het model van de mechanica is dus opgebouwd aan de hand van vergelijkingen 3.5 tot en met
3.7. Deze vergelijkingen moeten eerst nog omgeschreven worden naar het per-unit systeem
Hiertoe definieren we de volgende basiswaarden:

1'"
J" =-2

W"

1'"d,,=-
w"

k" = 1'"

3.8

3.9

3.10

Met bovenstaande definities voor de basisgrootheden, de wetenschap dat q> = rols en de eerder
gebruikte eigenschap dat 1/s in per-unit roJs en s in per-unit s/ffib wordt (zie hoofdstuk 1,
paragraaf 1.3) verkrijgen we de volgende per-unit mechanicavergelijkingen:

3.11

3.12

3.13

De vergelijkingen 3.11 tot en met 3.13 zijn omgewerkt tot onderstaand Simulink-model:

dl

Tas

To Workspacel

w....lle.rbox

56

d2

t----I~ olNg._m

To Workspace

Figuur 3.9: Model van de asdynamica in Simulink.
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In figuur 3.10 is te zien dat de mechanische hoeksnellieid van de generator met behulp van het
versterkerblok 'w_base' omgerekend wordt naar zijn 'niet per-unit' waarde, waarna door
middel van integratie (zie vergelijking 3.4) de draaiingshoek van de rotor theta berekend
wordt. Hierdoor heeft het model van de spanningsvergelijkingen de echte waarde van de
rotorfrequentie als ingang en dienen we hier dus nog door COt, te delen. De
transformatieblokken hebben de niet per-unit waarde van de rotorpositie als ingang.

De werking van het model vereist verdere uitleg. Het aandrijvend koppel in nullast stellen we
gelijk aan nul. Hiermee veronderstellen we dat de ijzer-, wrijvings- en ventilatieverliezen in de
machine verwaarloosd worden. Het aandrijvend koppel dat dan door de turbine geleverd wordt
zorgt ervoor dat het mechanische systeem in balans is, en in stationaire toestand verkeert. De
generator levert nog geen elektromagnetisch tegenkoppel (Te = 0).

Bij aanvang van de simulaties gaan we ervan uit dat de generator de nominale rotorsnellieid
heeft, hiertoe worden de beginwaarden van de integratoren h, h en is ingesteld op de nominale
hoeksnellieid ro/COt,= 1 pu (zie figuur 3.9).

De nominale rotorfrequentie wordt in alle modellen als beginwaarde opgegeven. In de
stationaire begintoestand zal de generator dus altijd op nominale snellieid draaien. Het
elektromagnetische koppel en het mechanische koppel zijn dan in evenwicht.

Bij simulatie zal het toerental van de machine gaan veranderen. Omdat in het model geen
toeren-/vermogensregeling opgenomen is, zal het toerental na een transient niet op zijn
nominale waarde terugkomen.

Voor de berekening van het elektromagnetische koppel, de rotorsnellieid en de rotorpositie
tijdens kortsluiting gebruiken we het volgende model:

p2

.s
~mica

Figuur 3.10: Model van de mechanictl.

3.6 Coordinaten transformatie

In hoofdstuk 1 hebben we gezien hoe de transformatiematrices van het abc-stelsel naar het
dqO-stelsel en vice versa er uitzien. Deze transformaties zijn ook binnen het generatormodel

2 In figuur 3.10 zijn de rechthoekige blokken waarin een parametemaam staat bedoeld voor het wegschrijven
van data naar worksheet (zie bijlage 3). De kleine vierkante blokken waarin cijfers staan zijn de in- en
uitgangsblokken van het mechanische model.
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nodig om spanningen en stromen in het abc-stelsel te berekenen. Hierdoor zijn we in staat om
spanningen, stromen en fluxen in het statorcoordinaten stelsel te bekijken en op eenvoudige
wijze asymmetrische kortsluitingen te simuleren.

De abc ~ dqO transformatie ziet er als voIgt uit

In blokschema levert dit

3.8

e05(1.(1 )

Fcn1

e05(1.(1 - (2'pl/3»

Fen2

e05(1.(1-(4'pV 3»

4 Fen3

theta

51n(1.(1)

Fen4

51n(1.( 1 • (2'pl/3»

FenS

';n('(1 - (4'pl/3»

FenS

p3

p6

Figuur 3.11: De abc ---+ dqO transformatie.

NB. De hoeken moeten in Simulink in radialen opgegeven worden.

De dqO ~ abc transformatie is

Het blokschema van de transformatie is in onderstaande figuur weergegeven.
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lAd 2Aq 3AO

eos(l.(l)

Fenl

sll"(l.(l)

Fcn2

eos(1.(1-2*pI/3) I--;--+---+-;~

Fcn3

oII"(I.(1-2*pI/3) I--;--+---+-;~

FcrM

Figuur 3.9: De dqO ~ abc transformatie

3.7 Resume

In dit hoofdstuk zijn de deelmodellen opgesteld die nodig zijn om simulaties met het
generatormodel uit te voeren.

Uit de tot nu toe opgezette modellen kan het totale generatormodel samengesteld worden. In
de volgende hoofdstukken zal het totale generatormodel voor simulaties gebruikt worden.
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4

Simulaties met het generatonnodel vanuit nullast

Inleiding

In dit hoofdstuk worden normale en bijzondere bedrijfssituaties van de synchrone generator
gesimuleerd. Deze simulaties worden uitgevoerd aan de hand van de parameters van de in
bijIage 1 beschreven generator.

Eerst wordt een overzicht gegeven van de bedrijfssituaties waarin we geihteresseerd zijn.
VelVolgens worden voor deze situaties simulatiemodellen opgesteld. Met de modellen worden
simulaties uitgevoerd. De simulatieresultaten worden besproken en nagerekend aan de hand
van benaderingsformules.
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4.1 De generator in nullast

Alvorens bijzondere bedrijfssituaties te gaan simuleren dienen we ons er eerst van te overtuigen
dat de modellen juist zijn. Hiertoe moeten moet eerst de nullast-situatie gesimuleerd en
gecontroleerd worden. Het model van de synchrone generator in nullast ziet er al5 voIgt uit

d...s model

q...s model

~
1heta Clock 4

Figuur 4.1: Het model van de synchrone generator in nul/ast.

De statorstromen zijn nul, evenals de homopolaire fluxcomponent. Er wordt geen
elektromagnetisch koppel geproduceerd.

De bekrachtigingsspanning Erd is ingesteld op 1 pu. Zoals in figuur 4.1 te zien is geeft het
model de drie klemspanningen in nullast. De spanningen moeten een amplitude van 1 pu en een
frequentie van 50 Hz hebben, en dienen ten opzichte van elkaar 120° in de tijd verschoven te
ZlJn.

'_:~\Lt\Lt\Lt\Lt\j
o 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1

~-:tBI3/jJg/j
o 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1

'_:~/h/h/h/h/l
o 0.02 0.04 0.06

Tijd [5]

Figuur 4.2: De klemspanningen in nul/ast.

0.08 0.1
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Bovenstaande figuur geeft de resultaten van de simulatie van de nullast situatie weer.
Het model produceert drie 50 Hz-spanningssignalen met amplitude 1 pu en onderling 120° in
de tijd verschoven. Hieruit kunnen we conc1uderen dat het nullast model juist is.
In het blokschema zien we rechtsonder een klok, verbonden met een blok genaamd 'tijd'. Deze
twee blokken zijn nodig om een tijdvector te produceren, waarmee in Matlab de gewenste
grafieken gemaakt kunnen worden. Verdere uitleg over de werking van Matlab en Simulink is
te vinden in bijlage 3.
In het model is Eta ingesteld op 1 per-unit. In hoofdstuk 2 is voor de relatie tussen Bed en Ufd de
volgende per-unit vergelijking gebruikt:

4.1

De basiswaarde voor de bekrachtigingsspanning wordt als voIgt berekend:

4.2

Hierin is Ufd,O de bekrachtigingsspanning in nullast, en zijn Ufd,b en Ufd,O uitgedrukt in Volt, en
zijn Xad en rfd uitgedrukt in per-unit. Hieruit voIgt de per-unit waarde van de
bekrachtigingsspanning

rfd

Ufd,O =x
ad

4.3

Substitueren we vergelijking 4.3 in vergelijking 4.1 dan voIgt dat Bed in nullast gelijk aan 1 pu
moet zijn. Nu we weten dat het nullastmodel aannemelijke resultaten geeft, kunnen vanuit
nullast een aantal bijzondere bedrijfssituaties gesimuleerd worden.

4.2 Bijzondere bedrijfssituaties vanuit nullast

Omdat het in de praktijk moeilijk en vooral kostbaar is om de eigenschappen van een generator
tijdens bijzondere bedrijfssituaties te bepalen, kan dit beter met behulp van een simulatiemodel
gebeuren. Aan de hand van simulatieresultaten is men in staat de eigenschappen van de
machine te voorspellen. De resultaten kunnen gebruikt worden om aan te tonen dat een
generator ook in bijzondere bedrijfssituaties voldoet aan de wensen van de klant. Tevens is
men met het model in staat een aantal 'worst-case'-ontwerpparameters van de generator te
bepalen. Hierbij kan gedacht worden aan het bepalen van het maximale as-koppel bij
kortsluiting. Deze waarde kan gebruikt worden voor het dimensioneren van de koppeling
tussen de generator en de turbine oftandwielkast. Hierbij dienen we weI op te merken dat de
simulaties voor het bepalen van 'worst-case'-parameters vanuit vollast uitgevoerd dienen te
worden. We zijn gemteresseerd in onderstaande bijzondere bedrijfssituaties, die ontstaan vanuit
nullast:

• drie fase kortsluiting;
• een fase kortsluiting met aarde;
• twee fase kortsluiting.
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Het heeft geen zin om het inschakelen van belasting te simuleren daar er nog geen model is
afgeleid van een spanningsregeling. Door het inschakelen van een belasting zal de spanning na
inschakelen in elkaar zakken; deze situatie is niet realistisch.
De kortsluitingen wordt in de simulaties op het worst-case moment ingeschakeld. Hier is dit
handmatig gebeurt door zelfhet juiste moment te kiezen. In het later te behandelen hoofdmenu
konrt een programmadeel dat ervoor zorgt dat er altijd met worst-case inschakelmomenten
gewerkt wordt, ongeacht wat de gebruiker opgeeft. Voor de modellen waaraan de
bekrachtigingsregeling is toegevoegd, en waarmee kortsluitingen vanuit belaste toestand
gesimuleerd worden, wordt een nuldoorgangsdetector ingevoerd.

4.3 Drie Case kortsluiting

De onbelaste synchrone generator, zoals deze in paragraaf4.1 besproken is, wordt aan de
klemmen kortgesloten; de klemspanningen worden hierdoor gelijk aan nul. Hieruit voIgt met
behulp van de Blondel-transformatie dat ook de dqO-spanningen nul zijn. Uit de spanningsver
gelijkingen zijn dan de kortsluitstromen te berekenen.

4.4

4.5

4.6

Met behulp van de inverse Blondel-transformatie kunnen hieruit de kortsluitstromen in het abc
stelsel bepaald worden. Het model van de spanningsvergelijkingen is in figuur 4.3
weergegeven.

Figuur 4.3: Het model van de spanningsvergelijkingen 4.4 tot en met 4.6.

Het totale blokschema is in figuur 4.4 weergegeven.
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q...smodel vergelijkingen
4.4 tim 4.8

10

3

xo

lheta xo

mechanlc:a

omega

C9-----+EJ
Clock 4

Figuur 4.4: Het model voor simulatie van een driefase kortsluiting vanuit nullast.

Tot t = 0.02 s draait de generator in nullast-bedrijfen zijn de (teruggekoppelde) stromen gelijk
aan nul. Hierdoor zullen de dqO-fluxen en het koppel onveranderd blijven, met andere
woorden: qJd = I pu, qJq = qJ0 = 0 pu en Te = 0 pu. Op t = 0.02 s wordt de kortsluiting
gemtroduceerd door met een stap van 0 naar 1 de stromen door te laten.

De kortsluitstroom

Onderstaande figuren tonen de kortsluitstromen.
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Figuur 4.5:De kortsluitstromen hi) driefase
kortsluiting vanuit nullast.

Figuur 4.6:De stationaire kortsluit-
stromen hi) drie fase kortsluiting.
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De amplitude van de omhullende van de kortsluitstroom dient op t = 0.02 s overeen te komen
met het omgekeerde van de subtransiente reactantie X"d (zie lEe 909: Short-circuit
current calculation in three phase a. c. systems). In ons geval voIgt 1/X" d =5.5 pu . Figuur 4.5

laat zien dat de maximale amplitude van de subtransiente kortsluitstroom ongeveer gelijk is aan
5 pu. Door het verloop van de stroom ia in Matlab uit te vergroten blijkt dat de maximale
amplitude van de omhullende gelijk is aan 5.5 pu.

Uit de uitvergroting kunnen we ook de de subtransiente tijdconstante T" d bepalen. Hiervoor
dienen we eerst de gelijkstroomcomponent van stroom ia in het stroomverloop te tekenen.
Vervolgens tekenen we een raaklijn aan de gelijkstroomcomponent door het eerste ( nagenoeg
lineaire) gedeelte te verlengen. Vervolgens bepalen we waar de gelijkstroomcomponent 0.63
keer zijn eindwaarde bereikt heeft, door dit punt trekken we een horizontale lijn. Vanuit het
snijpunt van de raaklijn met de lijn waar de gelijkstroomcomponent op 0.63 keer zijn
eindwaarde zit trekken we een lijn naar de tijdas. Hieruit voIgt een tijdconstante van ongeveer
T"d = 0.04 pu. Deze waarde komt overeen met de waarde in de gegevens van de
gemodelleerde generator.

Voor de stationaire toestand geldt dat de maximale waarde van de kortsluitstroom gelijk wordt
aan 1/X d = 0.5 pu. In figuur 4.6 is te zien dat deze waarde inderdaad in stationaire toestand

bereikt wordt.

Het elektromagnetische koppel

Het koppel zal een slingering vertonen, en uiteindelijk nagenoeg nul worden. De maximale
waarde van het koppel kan benaderd worden door de volgende vergelijking voor het
subtransiente koppel (zie [1], blz.159,160). Bij de afleiding van vergelijking 4.7 heeft men aile
Ohmse weerstanden in de machine verwaarloosd.

T a:.nullmf' () a:.nullmf (1 1 ) . 2()
~ SID - ----- SID

• X" 2 X" X"d d q

4.7

Het koppel is maximaal op 0.005 s na de kortsluiting. Op dit tijdstip is egelijk aan rc/2 rad. Uit
vergelijking 4.7 voIgt dan een maximaal koppel van 5.5 pu. Uit de simulatie voIgt een
maximaal koppel van 5.25 pu. De berekende waarde komt dus redelijk overeen met de waarde
die uit de simulatie voIgt.

Het stationaire koppel wordt niet nul omdat er Ohmse verliezen in stator van de machine
optreden. Alleen tijdens de subtransiente en de transiente periode wordt er een aanzienlijke
hoeveelheid elektrisch vermogen over de luchtspleet getransporteerd. Onderstaande figuren
tonen het bij de kortsluiting optredende elektromagnetische koppel.

Figuur 4.7laat het verloop van het koppel in de eerste halve seconde zien. Figuur 4.7 toont aan
dat het koppel in stationaire toestand nagenoeg, maar niet gelijk aan nul wordt.
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Figuur 4.7: Het elektromagnetische koppel bi}
drielase kortsluiting vanuit nul/ast.

Figuur 4.8:Het stationaire elektro
magnetische koppel bi} drie lase
kortsluiting vanuit nul/ast.

Het askoppel

Onderstaande figuren tonen het askoppel :
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Figuur 4.10: Het askoppel vlak na de
drie lase kortsluiting.
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Figuur 4.9:Het askoppel bi} drielase kort
sluiting vanuit nul/ast

In figuur 4.9 zien we dat het askoppel na verloop van tijd uitdempt tot eindwaarde nul.
Normaal zou het koppel niet nul worden, maar omdat we bij het opzetten van het model
gesteld hebben dat het nullastkoppel de waarde nul heeft (verliezen verwaarloosd) wordt het
nullastkoppel weer nul. In figuur 4.10 is te zien dat er zich in het koppel vlak na de kortsluiting
enkele hogere harmonischen van de statorfrequentie bevinden. Deze harmonischen dempen
snel uit, en alleen de grondharmonische blijft over. Zoals eerder vermeld is, dempt ook de
grondharmonische na verloop van tijd uit.

NB. Het model biedt de gebruiker de mogelijkheid om alle met het model berekende
grootheden op te slaan. Afgezien van de tot nu toe besproken grootheden worden met
het model ook de fluxen '¥d, '¥q, '¥0, '¥Id en '¥ lq, het produkt icdXad bepaald, de
mechanische hoeksnelheid d8/dt en de hulpgrootheden E'q en E'd. Uit E'q kan met
behulp van vergelijking 2.40 de veldflux '¥fd berekend worden.
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Met behulp van vergelijking 2.58 kan de met demperwikkeling 2q gekoppelde flux 'P2q

bepaald worden.
Het aantal grootheden dat per simulatie opgeslagen kan worden wordt beperkt door het
interne geheugen van de computer waarop de simulatie wordt uitgevoerd. Raakt het
geheugen tijdens een simulatie vol dan zal Matlab een foutboodschap weergeven en
vervolgens de simulatie staken.De simulatiedata die tot dat moment berekend is, blijft in
Matlab beschikbaar.
Meer informatie omtrent het opslaan van simulatiedata is te vinden in bijlage 3.

4.4 Een Case kortsluiting naar aarde

Vanuit nullastbedrijfwordt fase a kortgesloten naar aarde. Deze situatie geeft de volgende
randvoorwaarden: ua =0 pu en ib = ic =0 pu. Met behulp van de randvoorwaarden worden
de spanningsvergelijkingen omgeschreven tot:

-I 1 d'¥. a
1 =----

a r
3

OJ b dt
4.8

-Id'¥b
U =---

b OJ dt
b

4.9

-Id'¥c
u =---

c OJ dt
b

4.10

Het totale blokschema voor simulatie van de een fase kortsluiting naar aarde is in figuur 4.11 te
zien.

Iq

10

.-------, Id

~
Clock 4

3
vergelljldngen
4.Stlm 4.10

1I1eta

mechanica

d-as model

Figuur 4.11: Het model voor simulatie van de eenlase kortsluiting naar aarde.
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Met bovenstaande vergelijkingen zijn we in staat een blokschema voor simulatie van de een
fase kortsluiting naar aarde op te stellen. Figuur 4.12 laat het blokschema van de
spanningsvergelijkingen zien.

Figuur 4.12: Het blokschema van de spanningsvergelijkingen.

Het machinemodel verkeert in eerste instantie in nullast. Op t = 0.02 s wordt de kortsluiting
ingeschakeld.

De kortsluitstroom

De beide fasestromen it, en ic blijven nul omdat de machine voor de kortsluiting in nullastbedrijf
was. Door fase a gaat echter een stroom ia naar aarde lopen, die via de nulgeleider temg naar
de machine vloeit.

Figuur 4.13 toont de kortsluitstroom ia gedurende de eerste 0.5 s van de simulatie.
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Figuur 4.13: Kortsluitstroom ia bij eenfase
kortsluiting naar aarde

Figuur 4.14: De stationaire kortsluitstroom
ia bij eenfase kortsluiting
naaraarde

De verhouding tussen de kortsluitstromen bij drie fase kortsluiting en een fase kortsluiting is
afhankelijk van de waarde van Xo (zie [2] biz. 84).

Men stelt dat bij Xo = 0 pu de stroom bij een fase kortsluiting 1.5 keer groter is dan bij een drie
fase kortsluiting, en dat als Xo = X"d de stroom bij een fase kortsluiting gelijk is aan die bij een
drie fase kortsluiting. In ons geval is Xo gelijk aan 0.1 pu, en is X"d gelijk aan 0.18 pu. De
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stroom bij een fase kortsluiting zal in dit geval dus ongeveer 125% van de drie fase
kortsluitstroom bedragen. Dit komt neer op een maximale waarde van ongeveer 13.7 pu.
Tekenen we in figuur 4.13 de omhullende van de kortsluitstroom, en lezen we de waarde van
de omhullende af op het moment dat de generator kortgesloten wordt, dan vinden we een
waarde van ongeveer 13.3 pu. Deze waarde komt redelijk overeen met de 13.7 pu die uit de
verhoudingen van Xo en X" d berekend is.
Uit [1] halen we een vergelijking voor het berekenen van de effectieve waarde van de
stationaire kortsluitstroom (zie [1] bIz 152):

4.11

Ua,nullast is de effectieve waarde van fasespanning a in nullastbedrijI: en X2 is de zogenaamde
'negative sequence'-reactantie. De waarde van X2 kan bij benadering berekend worden door

X" +X"X = d q
2 2

Vergelijking 4.11 kunnen we omwerken tot

4.12

4.13

De amplitude van de stationaire kortsluitstroom wordt volgens vergelijking 4.13 gelijk aan
1.28 pu. Als we figuur 4.14 uitvergroten vinden we een amplitude van ongeveer 1.3 pu.

De fasespanningen

Figuur 4.15 toont de fasespanningen Ub en Ue bij aanvang van de kortsluiting. De verhouding
X"q/X"d bepaah de maximale amplitude van de spanning (zie [2] bIz 85). Bij X"qlX" d = 1 is
de amplitude van de klemspanning gelijk aan 1 pu. We zien in figuur 4.15 dat de maximale
amplitude van de spanningen inderdaad gelijk aan 1 pu is.
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o 0.1 02 0.3 0.4 0.5

(~MM
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Figuur 4.15: Fasespanningen Ub en Uc hi)
eenfase kortsluiting.
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Figuur 4.16: De stationaire fasespanningen.
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Ter benadering van de amplitudes van de stationaire fasespanningen gebruiken we de formules
voor de effectieve waarde van de spanningen bij een fase kortsluiting zoals deze worden
gebruikt in de theorie van de symmetrische componenten (zie [1] biz 152).
Deze zien er als voIgt uit1

:

u
U - b,nulltm [( 2-)X (2 -1)X]b-X X X a a 2+a 0d+ 2+ 0

Uc,nulltm [( 2) ( )X ]Uc = X X a-a X2+a-l 0
X d + 2 + 0

4.14

4.15

Hierin zijn Ub,nullast en Uc,nullast de effectieve waarden van de fasespanningen in nullastbedrij£ De
factoren a en a2 zijn in de symmetrische componenten theorie als voIgt gedefinieerd:

in: 1 J3
a=e 3 =--+ j

2 2

.4n: 1 J3
2 ] 3 .a =e =---J-

2 2

De vergelijkingen 4.14 en 4.15 zijn om te schrijven tot

4.16

4.17

A

A U c,nu11tm
U =

c X
d

+X2+XO

(
3 )2 ( J3 )2

--X + --X -J3.X)2 0 2 0 2
4.18

4.19

Werken we vergelijking 4.18 en 4.19 uit dan vinden we dat Ub = Ue = 0.20 pu. Figuur 4.16laat
zien dat de amplitudes van de spanningen in stationaire toestand inderdaad de waarde 0.20 pu
hebben.

Het elektromagnetische koppel

Bij een een fase kortsluiting bezit het koppel een uitdempende eerste harmonische, en een
aantal tot een bepaalde maximale waarde groeiende hogere harmonischen. Als X"d gelijk is aan
X2 en de kortsluiting begint op het moment dat de spanning nul is (80 = 0 en 8 = rot + 80 ), dan
is de grootte van het koppel te benaderen met de volgende vergelijking (zie [2], biz. 160):

1 Db en Dc zijn complexe vectoren.
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F en A volgen uit (zie [2], biz. 143):

en

t

A =e To(l-oJ

De gebruikte tijdconstanten worden als voIgt berekend (zie [2], biz. 143):

, II X"d+ X 2 + X o
T' d(1-n) =T dO X' +X + X

d 2 0

X'd+ X 2 +XO
T'd(1-n) =T' dO X + X + X

d 2 0

2X2 +XOT =-~_..::...

a (1-n) 2r + r.
.. 0

4.21

4.22

4.23

4.24

4.25

De waarde van ro en r2 (de weerstanden van het homopolaire en het negative-sequence
netwerk) zijn bekend. rd is de effectieve d-as rotorweerstand gezien vanaf de stator ([2], biz
157) en kan berekend worden met (zie [2], biz 125)

4.26

Tdis de rotor open-circuit tijdconstante in per-unit, gedefinieerd als (zie [2], biz. 126)

4.27

Deze definitie is dezelfde als voor de al eerder gebruikte T'dO. Er geldt dus dat Td= T'dO,pu =
T'dO·COb. Met de bovenstaande afleiding kan rd berekend worden.

Nu aile gegevens bekend zijn kunnen we met vergelijking 4.20 een benadering van het
maximale koppel uitrekenen. Er voIgt dat Te = 5.2 pu. Uit figuur 4.17 voIgt een waarde voor
het maximale koppel van 5.5 pu.

Het model geeft het volgende koppelverloop:
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Figuur 4.17: Het elektromagnetische koppel tijdens eenlase kortsluiting naar aarde.

In figuur 4.17 zien we dat de eerste harmonische in het elektromagnetische koppel uitdempt,
en dat de hogere harmonischen er voor zorgt dat er een koppel onstaat dat met ongeveer de
dubbele statorfrequentie fluctueert. Figuur 4.18 toont het koppel in stationaire toestand. Het is
duidelijk te zien dat alleen de tweede harmonische overgebleven is. Met behulp van de
benaderingsformule 4.20 berekenen we de amplitude van het koppel in stationaire toestand.
Op t =00 is het systeem in stationaire toestand. Hierdoor worden alle e-machten in de formule
gelijk aan nul. De waarde van e op t =00 is willekeurig te kiezen. Na invullen van de
overgebleven parameters vinden we dat de amplitude van het koppel in stationaire toestand
gelijk is aan 0.083 pu, de overgebleven constante component moet een amplitude van 0.033 pu
hebben. Vergelijken we deze waarde met de amplitude van het koppel in figuur 4.18 dan zien
we dat de amplitude van de wisselcomponent overeen komt met de berekende waarde, maar
dat de constante component kleiner is (Te,DC-stationair = 0.005 pu).
De oorzaak hiervan ligt waarschijnlijk in de onnauwkeurigheid van de bepaling van r2 en ro en
het feit dat vergelijking 4.20 slechts een benaderingsformule is.
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Figuur 4.18: Het stationaire koppel bij eenlase kortsluiting naar aarde.
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Het askoppel

Onderstaande figuur toont het askoppel bij een een fuse kortsluiting naar aarde.
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Figuur 4.19: Het askoppel vlak na eenfase kortsluiting.

Figuur 4.191aat zien dat het askoppel vlak na het begin van de kortsluiting hogere harmo
nischen van de statotfrequentie bezit die vrij snel uitdempen. Ook de grondharmonische van
het askoppel dempt na verloop van tijd uit.

4.5 Twee Case kortsluiting

Vanuit nullastbedrijfworden fuse bene kortgesloten. De randvoorwaarden voor deze
kortsluiting zijn: ia =0 pu ib =-ic en ub =u

C
• Deze randvoorwaarden worden gebruikt om de

spanningsvergelijkingen te herschrijven:

-1 d'P a
U =---

a (l) dt
b

. -1 1 (d'P b d'P c )1--------
b - 2r

s
(l) b dt dt

-1d'P c .u =----rI
c (l) dt S c

b

4.28

4.29

4.30

4.31

4.32
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Na kortsluiting is Ub gelijk aan uc• Daaromis besloten omhet model alleen Uc te laten
berekenen. De vergelijkingen 4.28, 4.29 en 4.31 zijn samen in modelvorm gezet:

Figuur 4.20: De vergelijkingen 4.28,4.29 en 4.31 in modelvorm.

Vergelijking 4.30 is in het totale blokschema temg te vinden. nit is gedaan om het model
overzichtelijker te houden.
Het model werkt vanaft = 0 sin nullastbedrijf Op t = 0.025 s wordt de kortsluiting
ingeschakeld.

Het inschakelmoment is een kwart periode opgeschoven (80 = rc/2 rad) ten opzichte van het
inschakelmoment in voorgaande modellen (80 = 0 rad), omdat uit simulaties gebleken is dat dit
de maximale waarde van het koppel oplevert. Voor de worst-case situatie moet de twee fase
kortsluiting ingeschakeld worden op het moment waarop de gemduceerde spanning over fase b
en c gelijk aan nul is.

Het totale model ziet er als voIgt uit
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Figuur 4.21: Het totale model voor simulatie van /weelase kortsluiting vanuit nul/ast.
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De kortsluitstromen

De verhouding tussen de kortsluitstromen bij een twee- en een drie fase korsluiting bedraagt
een factor lh-.J3 (zie [2] bIz 84). Bij de drie fase kortsluiting was de maximale waarde van de
omhullende gelijk aan 11.1 pu. De maximale waarde van de omhullende bij de twee fase
kortsluiting moet dus gelijk zijn aan 11.1 . lh-.J3 = 9.6 pu.

Lezen we in figuur 4.22 de waarde van de omhullende van stroom ~ afop het moment van
sluiting dan vinden we een waarde van ongeveer 9.3 pu.
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Figuur 4.22: De kortsluitstromen hi} tweelase kortsluiting.

De amplitude van de stationaire kortsluitstroom kunnen we bepa1en met behulp van de theorie
van de symmetrische componenten (zie [2] bIz 151). Er geldt

Jiu. __ . _ b ,nul/aft • ()

Ib - Ie - X X SIn
d + 2

4.33

4.34

Hieruit voIgt een amplitude van 0.77 pu. In figuur 4.23 zijn de stationaire kortsluitstromen
weergegeven. De amplitudes van de stationaire stromen komen overeen met de berekende
waarde.
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Figuur 4.23: De stationaire kortsluitstromen bi) tweefase kortsluiting.

De klemspanningen

Voor de kortsluiting hebben de drie klemspanningen een gelijke amplitude, en een onderling
hoekverschil van 1200

• Zoals uit de randvoorwaarden voor de twee fase kortsluiting blijkt zijn
de spanningen Ub en Ue na de kortsluiting volledig identiek. Om deze reden is alleen Ue

berekend.

Figuur 4.24 toont de klemspanningen even voor en net na de kortsluiting. We zien dat voor de
kortsluiting de spanningen hun nominale waarde hadden en onderling 1200 in fase verschoven
waren. Na kortsluiting worden de spanningen Ub en Ue aan elkaar gelijk.
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Figuur 4.25: De klemspanningen in
stationaire toestand.

In figuur 4.25 zijn de stationaire spanningen na de twee fasekortsluiting weergegeven.
Volgens de theorie van de symmetrische componenten gelden voor de klemspanningen in
stationaire toestand de volgende vergelijkingen (zie [1] bIz 151)
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4.35

4.36

Voor de amplitude van Ua vinden we in stationaire toestand 0.20 pu. Voor de amplitude van l1b
en "Dc voIgt in stationaire toestand een waarde van 0.10 pu. Deze waarden komen overeen met
de waarden die we aflezen in figuur 4.25.

Het elektromagnetische koppel

Het elektromagnetische koppel heeft dezelfde vorm als het koppel bij de een fuse kortsluiting
naar aarde. De amplitude van het koppel is echter groter.

6

8

Te

[pu]

4

2

o

-2

-4

-6

~ ~ A
II 1\ II

o 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
Tijd [s]

Figuur 4.26: Het koppel hi} een tweefase kortsluiting.

Het koppel bij de twee fase kortsluiting kan benaderd worden met vergelijking 4.37 (zie [2]).
Hierin dient voor eo de waarde 1t/2 rad ingevuld te worden.

a 2 F 2a 2 r, A 2a2 r
T ~ f,null"" (-FA sinO cosO +0.5F2 sin 20\ + f,null"" 2 + f,null"" d sin2 0

e X" 0 ) 2x,,2 X,,2 0
d d d

met

4.37

4.38
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en

t

A =e TaO-I) 4.39

r2 is de volgens de theorie van de symmetrische componenten gedefinieerde 'positive
sequence'-weerstand (zie [2] biz 151); deze wordt bij het ontwerpen van een machine
uitgerekend.
rd is gedefinieerd volgens vergelijking 4.26. De tijdconstanten in vergelijking 4.37 zijn als voIgt
gedefinieerd (zie [2], biz. 142)

X" +XT' T' d 2
d(I-I) = dO X' +X

d 2

4.40

4.41

4.42

Voor het maximale koppel vinden we met vergelijking 4.37 een waarde van 6.7 pu. Het model
geeft een waarde van 7.1 pu. Dit is in figuur 4.26 te zien.

Uit vergelijking 4.37 kan ook het stationaire koppel bepaald worden. Invul1en van t = 00 zorgt
ervoor dat aUe e-machten nul worden. Als amplitude van de wisselcomponent van het
stationaire koppel vinden we 0.07 pu. Volgens vergelijking 4.37 voIgt voor de constante
component van het stationaire koppel een waarde van 0.0002 pu. De constante component in
figuur 4.27 bedraagt 0.003 pu, en is dus veel groter. Deze afwijking is te wijten aan de
onnauwkeurigheid van vergelijking 4.37 en de onnauwkeurigheid van de bepaling van r2. De
berekende amplitude van het stationaire koppel komt weI goed overeen met de gesimuleerde
amplitude in onderstaande figuur.
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Figuur 4.27: Het stationaire koppel hi} een tweefase kortsluiting.
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Het askoppel

Het askoppel is in figuur 4.28 weergegeven. We zien weer dat er zich vlak na het inschakelen
van de kortsluiting een aantal hogere hannonischen van de statorfrequentie in het koppel
bevinden. Deze hogere hannonischen dempen uit. Ook de grondhannonische van het
luchtspleetkoppel dempt na vedoop van tijd uit.
Vergelijken we de grootte van het maximale askoppel dat bij de verschillende kortsluitingen
optreedt, dan blijkt dat de twee fase kortsluiting het grootste askoppel oplevert, gevolgd door
het askoppel bij drie fase kortsluiting.
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Figuur 4.28: Het askoppel bi} een tweefase kortsluiting.

4.6 Resume

In dit hoofdstuk zijn modellen voor het simuleren van nullast, drie fase kortsluiting, em fase
kortsluiting en twee fase kortsluiting afgeleid en besproken.

De simulatieresultaten zijn deels nagerekend met behulp van benaderingsfonnules. De
verkregen uitkomsten zijn met de met simulaties verkregen waarden vergeleken, en blijken
goed overeen te komen. De optredende verschillen komen voort uit het feit dat door de
gebruikte veronderstellingen zowel de modellen als de gebruikte fonnules slechts benaderingen
zijn.
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5
Model van de generator met spanningsregeling

InIeiding

Bij belastingsvariaties dient de bekrachtiging van de generator voortdurend bijgeregeld te
worden. Als vanuit nullast een belasting op de generator wordt aangesloten gaat de spanning
dalen. Wanneer belasting wordt afgeschakeld zal de spanning gaan stijgen. Om ervoor te
zorgen dat de spanning zo goed mogelijk op zijn nominale waarde blijft wordt een spannings
ofbekrachtigingsregeling toegepast.

In de praktijk worden twee typen bekrachtingsregelingen toegepast, het eerste type wordt
gevoed uit de klemspanning van de generator, het tweede type wordt gevoed uit een
permanente magneetgenerator (verder afgekort tot PMG).

In dit hoofdstuk. wordt een model voor spanningsregeling van de generator afgeleid. Met het
generatormodel in combinatie met het model van de spanningsregeling worden simulaties
uitgevoerd van normale en bijzondere bedrijfssituaties.
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5.1 Bet model van de bekrachtigingsregeling

De bekrachtiging van een synchrone generator is opgebouwd als in figuur 5.1.

b

onker van synchrone
generator (stator)

vel dwlkkeling L---------------------H..... c
synchr-onl?
generator
(rotor)

nE"E"droolE"l"'ldl?
gelijkriChter-

Qnker van
op'Nl?kke r
(rotor)

veldwikkeling
opwel"d<er<sta tor)

stuudoo.re
gelijkrlch-tE"r

f aseSpQnningeo ------*ir----i
van generator -----H+__~

of PMG

AVR

Figuur 5.1: Schematische weergave van de bekrachtiging van de generator.

IEEE heeft vier standaard per-unit modellen voor bekrachtigingsregelingen opgesteld. Deze
modellen zijn vastgelegd in een 'committee report' (zie [5]). In overleg met HOLEC is
gekozen voor het type 2 model van het bekrachtigingssysteem Dit model ziet er als voIgt uit

ingongsfilter AVR opwekker

I I -- -- -- II--- I

I I Vref II ";:::~;~~
I I 11-+

"l rL~ Ka + 1 Efa

1+ T,..S j+TaS Ke + TeS

I landere I
Ioegrenzing

II I
signnlen

sK(

I I I (j+ TfjS)(j + Tf2S) II I
L ~ L -- ---- ~L --- ~

Figuur 5.2: Het IEEE type 2 model van de bekrachtigingsregeling.

Het model bestaat globaal uit drie delen:

• het ingangsfilter;
• de spanningsregelaar, verder aangeduid als AVR (Automatic Voltage Regulator);
• de opwekker.

De gelijkrichters vormen in modelvorm slechts een versterkingsfactor. Door het per-unit
systeem goed te kiezen hoeven de gelijkrichters niet in het model opgenomen te worden.
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Het ingangsfilter

Om de spanningsregelaar niet op elke (hoogfrequente) storing te laten reageren wordt een
ingangsfilter toegepast. Het ingangsfilter is gewoonlijk een onderdeel van de AVR De
klemspanning van de machine wordt via het ingangsfilter aan de AVR toegevoerd.

DeAVR

Aan de ingang van de AVR vinden we de referentiewaarde van de klemspanning Vref, de
gefilterde klemspanning en eventueel een aantal andere ingangssignalen. In dit onderzoek
wordt alleen gebruik gemaakt van de referentiewaarde van de klemspanning Vref en de
gefilterde klemspanning Vt. De AVR heeft in zijn niet-begrensde werkgebied het gedrag van
een PI-regelaar. Inwendig is een begrenzer opgenomen. Deze zorgt er voor dat de AVR een
bekrachtigingsspanning kan produceren die ligt tussen 0 Volt en de plafondspanning, bepaald
door de voeding van de AVR (uit de klemspanning ofdoor een PMG).

De opwekker

De opwekker is gemodelleerd door een eerste orde proces met een teruggekoppelde
verzadigingsfunctie. De opwekkers die bij Holec gebruikt worden, mogen aIle als lineair
beschouwd worden. Bij de simulaties mag hierdoor de terugkoppeling van de
verzadigingsfunetie weggelaten worden.

Het per-unit systeem

Het per-unit systeem van het bekrachtigingsmodel dient aan te sluiten bij dat van het
generatormodel. Het generatormodel produceert in nullast de nominale spanning bij een
bekrachtiging Erd van lpu. Het model van de bekrachtigingsregeling dient dus voor Erd een
waarde van 1 pu te produceren als ingang Vt de waarde I pu heeft, daar Vt = 1 pu de nominale
waarde van de klemspanning is. Om de nominale klemspanning te produceren dient voor Vref

dus ook een waarde van 1 pu opgegeven te worden. Het per-unit systeem van het gebruikte
IEEE- bekrachtigingsmodel is opgezet om bij een Vref" en Vt-waarde van 1 pu een
bekrachtigingsspanning Erd van 1 pu te produceren (zie [5]).

Kortsluiting

Bij kortsluiting dient de AVR volledig open te sturen. In praktijk wordt dit toegepast om de
kortsluitstromen groot genoeg te maken om de beveiligingen aan te kunnen spreken.

5.2 Bet model van de bekrachtiging in Simulink

Met behulp van de gegevens van de AVR en de opwekker in bijlage 2 kunnen we in Simulink
voor de bekrachtiging onderstaand model opstellen.
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Vt
ingangs

filter

AVR opwekker

Figuur 5.3: Het Simulink model van de bekrachtiging.

Het ingangsfilter

Het blok 'ingangsfilter' ziet er als voIgt uit:

Tr

Figuur 5.4: Het model van het ingangsfilter.

Er is voor deze opzet gekozen omdat we hiermee in een later stadium eventueel beginwaarden
voor de integratoren kunnen instellen.

DeAVR

Het blok 'AVR' ziet er als voIgt uit

bekrachtigings
stabilisator

Figuur 5.5: Het blokschema van de A VR.

De AVR blijkt een statische afwijking te introduceren. Deze statische afwijking is nodig om de
bekrachtigingsspanning in stand te houden. In stationaire toestand is de uitgang van de
bekrachtigingsstabilisator gelijk aan nul. Om dan toch een bekrachtigingsspanning te kunnen
leveren dient op de ingang van de AVR een waarde ongelijk nul te staan. In nullast blijkt dat
wanneer de (nominale) gewenste waarde Vrervan I pu opgegeven wordt, een bekrachti-
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gingsspanning Bed van 0.9972 pu geproduceerd wordt. Dit geeft een statische afwijking van
0.28 %. Deze statische afwijking is te berekenen door de bekrachtigingsregeling aan te sluiten
op een vereenvoudigd generatormodel. De generator kunnen we door linearisatie voorstellen
a1s een eerste orde proces met een tijdconstante die overeen komt met Ta (Ta is gedefinieerd
ais de generatortijdconstante bij vollast). We kunnen dan de volgende overdrachtsfunctie voor
het totale systeem noteren.

I K a I I. . .
I+T,.s I+Tas K e +J:s I+Tf2s

H(s) = K K s I K I I
1+ a f + . a. • _

1+ Tas (1 + TfIS)(1+ Tf2 S) 1+ T,.s 1+ J:s K e + J:s 1+ Tf2 s

5.1

De statische versterking van het bekrachtigingssysteem voIgt door het eindwaarde-theorema
toe te passen. Dit eindwaarde-theorema is (zie [7], biz. 103):

1
limy(t) =limsY(s) =lims- H(s) =limH(s)
1__ 9~O 9~O S 9~O

Met vergelijking 5.2 voIgt uit vergelijking 5.1

K 350
limH(s) = a = 3 =0.9972
HO l+K 1+ 50a

Hiermee is de iets Iagere uitgangswaarde van de AVR verklaard.

De bekrachtigingsstabilisator

De bekrachtigingsstabilisator is ais voIgt opgebouwd:

Figuur 5.6: De bekrachtigingsstabilisator.

5.2

5.3

In de overdrachtsfunctie van de bekrachtigingsstabilisator bevindt zich een differentiator. In
verband met numerieke problemen willen we het gebruik van differentiatoren zo veel mogelijk
beperken. Het uitgangssignaal van het tweede eerste orde proces dient volgens de
overdrachtsfunctie gedifferentieerd te worden. Door de waarde v66r de integrator in het
tweede eerste orde proces te gebruiken hebben we geen differentiator nodig. Het bewijs dat dit
is toegestaan is te vinden in bijlage 3.

64



tCB Model van de generator met spanningsregeling

De opwekker

De opwekker wordt als voIgt gemodelleerd:

Figuur 5.7: Het model van de opwekker.

Het model van de bekrachtiging wordt toegevoegd aan het generatormodel Met het model dat
nu ontstaat. zijn we in staat bijzondere bedrijfssituaties te simuleren. De volgende modellen
worden opgesteld:

• in- en afschakelen volledige belasting;
• in- en afschakelen twee belastingen;
• stap op de bekrachtigingsspanning;
• drie fase kortsluiting van een voorbelaste generator;
• een fase kortsluiting naar aarde van een voorbelaste generator;
• twee fase kortsluiting van een voorbelaste generator.

5.3 In- en afschakelen van de belasting

Het model voor het simuleren van het in- en afschakelen van de volledige belasting is in figuur
5.8 weergegeven.
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Figuur 5.8: Het model voor het in- en afschakelen van de volledige belasting.
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Het mechanische toerental wordt tijdens de simulaties constant gehouden. In praktijk voIgt dat
bij inschakelen van de belasting de mechanische hoeksnelheid van de machine in principe zal
blijven dalen totdat de machine stil staat, en dat bij afschakelen van de belasting de
mechanische hoeksnelheid de waarde houdt die hij heeft op het moment van afschakelen.
Uiteraard zal in de praktijk de vermogens- oftoerenregeling ingrijpen, en er voor zorgen dat de
machine altijd op zijn nominale toerental temgkomt.
Het blok 'belasting'l ziet er als voIgt uit

Xbel_1/w_base.s+Rbel_1

belasting fase a

Xbel_1/W_base.s+Rbel_1

belasting fase b

Xbel_1/W_base.s+Rbel_1

belasting fase c
4

in-/afschakelen
belasting

Figuur 5.9: Model van de belasting.

X 06
De simulaties worden uitgevoerd voor nominale belasting: Zbel (s) = R"el +~ s = 0.8 +-·-s.

OJ b OJ b

Reactantie Xbel moet gedeeld worden door Ol), omdat de Laplace-operator s in het tijddomein
de afgeleide dldt is, en we de tijd niet in per-unit maar in seconden willen uitdrukken.
Hier is het per-unit systeem dus op een zelfde wijze toegepast als bij de afleiding van de per
unit machinevergelijkingen in hoofdstuk 1. Met bovenstaand belastingsmodel kunnen aIleen
inductieve belastingen opgegeven worden.

Voor het in- en afschakelen van de belasting is het blok 'in-/afschakelen belasting' opgenomen.
Dit blok maakt gebmik van een logische en-functie. Onderstaande figuur laat dit zien.

afschakelen
belasting

Figuur 5.10: Het blok 'in-Iafschakelen belasting'.

Van t = 0 tot tin seconden is de uitgang van het inschakelblok gelijk aan nul. De uitgang van het
afschakelblok heeft dan de waarde 1. Omdat de uitgang van het inschakelblok nul is, blijft het
schakelcommando gelijk aan 0, en is de belasting niet ingeschakeld . Op t = tin seconden wordt
de uitgang van het inschakelblok gelijk aan een. Omdat beide schakelblokken de waarde 1
hebben, wordt het schakelcommando gelijk aan 1 en wordt de belasting ingeschakeld. Op t =

1 Voor de belastingsweerstanden wordt in tegenstelling tot de machineweerstanden een hoofdletter R gebruikt.
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tUi! seconden wordt de uitgang van het afschakelblok gelijk aan nul waardoor het
schakelcommando weer de waarde nul krijgt en de belasting weer wordt afgeschakeld.
Het blokje 'amplitude' berekent de amplitude van een grootheid uit de d-as en q-as
componenten volgens

A =~a; +a: (zie [5]) 5.4

Door het gekozen per-unit systeem is dit de momentane topwaarde van het signaal. We
gebruiken vergelijking 5.4 om alle nominale waarden gelijk aan 1 pu te maken. In Simulink ziet
vergelijking 5.4, toegepast op de klemspanning, er als voIgt uit:

Figuur 5.11: Berekening van de amplitude van de waarde van de klemspanning Uj.

In figuur 5.8 wordt de klemspanning Ur bepaald met behulp van het model in figuur 5.11.
Omdat uit simulaties gebleken is dat bij het inschakelen van de belasting zeer kortstondig een
piekje optreedt in de waarde van het koppel, de stroom en de spanning is in de berekening van
deze waarden een laagdoorlaatfilter opgenomen met een afsnij:frequentie van iets minder dan
150 Hz. De pieken zijn waarschijn1ijk te wijten aan numerieke problemen met de zuivere
differentiatoren in het systeem Uit simulaties is gebleken dat het filter de uitkomsten van de
simulaties niet bemvloed. Als filter gebruiken we een eerste orde proces.

afsnijfrequentie

Figuur 5.12: Eerste ordefilter.

De beginvoorwaarden van de integratoren in het d-as model, die eerder ingesteld werden om
ervoor te zorgen dat bij aanvang van de simulatie de nominale flux in de machine aanwezig
was, blijven op een ingesteld. De spanningsregeling hoeft hierdoor de flux niet meer op te
bouwen. Hierdoor wordt de simulatietijd verkort, omdat een belasting ofeen kortsluiting
eerder (na aanvang van de simulatie) kan worden ingeschakeld.
Op t = 5 s wordt de nominale belasting ingeschakeld, en op t = 12 s wordt deze weer
afgeschakeld.

De klemspanning en stroom

De figuur 5. 13 en 5.14 tonen de klemspanning en de stroom bij inschakelen van de nominale
belasting. We zien dat de spanning al na ongeveer 1 s nagenoeg terug is op zijn nominale
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waarde. Na het inschakelen van de nominale belasting ontstaat een spanningsdip die in eerste
instantie snel en vervolgens langzaam weggeregeld wordt. De spanningsdip is te verklaren met
behulp van de vervangingsschema's in de figuren 5.15 en 5.16.
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Figuur 5.13: De klemspanning bi) inschakelen
van de nominale belasting.

5 6 7 8 9 10 11
lljd (5)

Figuur 5.14: De fasestroom bi) inschakelen
van de nominale belasting.

Het eerste vervangingsschema is geldig v66r het in- ofafschakelen van de nominale belasting.
Het tweede vervangingsschema is geldig in de subtransiente periode vlak na het in- of
afschakelen van de nominale belasting. In onderstaande vervangingsschema's is Ede door de
rotorflux geiilduceerde spanning.

If' Xd
.------)>----~~'--------_<0

+

+

'------------------_0

Figuur 5.15: Een fase vervang;ngsschema van de generator voor het in- ofafschakelen van
de nominale belasting.

Uit bovenstaand vervangingsschema kan de volgende vectorvergelijking afgeleid worden

5.5

Daar de stroom in nullast gelijk aan nul is zal de klemspanning gelijk zijn aan de door de
rotorflux geiilduceerde spanning. Wordt de generator plotseling nominaal belast dan gaat er
een stroom lopeno Voor onderstaand vervangingsschema, dat alleen geldig is vlak na het
moment van in- ofafschakelen van de nominale belasting, geldt de vectorvergelijking

5.6

NB.Er dient op gewezen te worden dat in vergelijking 5.5 en 5.6 het vectoriele verschil tussen
respectievelijk Een XdIfXdIren Een Xll dIf bedoeld wordt.
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DaarEvlak na het moment van inschakelen nog weinig ofniets verandert is en er een stroom
If loopt zal de spanning Of niet meer gelijk zijn aan E maar aanE - XI I d If

Bij het afschakelen van de belasting wordt plotseling de stroom gelijk aan nul, en zal de
klemspanning Of weer gelijk worden aan E. Omdat de machine voor het afschakelen belast

was, heeft de bekrachtigingsregeling ervoor gezorgd dat de geiilduceerde spanning E hoger is
dan in nullast.

Bij het afschakelen van de belasting zal er gedurende korte tijd een spanningsstijging optreden.
Zowel bij het inschakelen als het afschakelen van de belasting zal de bekrachtigingsregeling
snel ingrijpen. Wat de snelheid van de bekrachtigingsregeling betreft kunnen we stellen dat
deze pas ingrijpt in het transiente gebied van het overgangsverschijnsel.

+

+

Figuur 5.16: Eenfase vervangingsschema van de generator (subtransient) na het in- of
afschakelen van de nominale belasting.

De grootte van de spanning vlak na het inschakelen van de belasting kan met de volgende
vergelijking uitgerekend worden (zie [2], biz. 189)

1
U dip = -fi 5.7

Inwllen van bovenstaande vergelijking levert een klemspanning tijdens de dip van 0.866 pu.
Deze waarde vinden we ook in figuur 5.13 terug.

De stroom neemt toe tot dat de spanning zijn minimaJe waarde bereikt en blijft dan even
constant. Zodra de spanning weer begint te stijgen gaat ook de stroom stijgen tot deze net als
de spanning zijn nominale waarde bereikt.

Het uitgangssignaal van de regelaar en de bekrachtigingsspanning

De reactie van de regelaar Vr en de bekrachtigingsspanning Erd is in figuur 5.17 weergegeven.
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Figuur 5.17: Het uitgangssignaal van de regelaar V, en de bekrachtigingsspanning "Ejd bi) het
inschakelen van de nominale belasting.

Na inschakelen van de nominale belasting stuurt de AVR volledig open omdat de
klemspanning ineens zeer snel daalt. Vit figuur 5.17 blijkt dat de AVR tegen zijn begrenzing
aanloopt. Als de spanningsdip bijna is weggewerkt regelt de AVR Erd terug tot ongeveer 2.7
pu. In de figuren 5.13 en 5.14 is duidelijk te zien dat de spanning en de stroom hun nominale
waarden niet helemaal bereiken. Dit wordt veroorzaakt door de statische afwijking van de
AVR die lineair doorwerkt in de spanning en de stroom

Afschakelen van de nominale belasting

Hiervoor hebben we gezien dat het inschakelen van de nominale belasting een tijdelijke
spanningsdaling veroorzaakt. We zul1en nu de gevolgen beschrijven van het afschakelen van de
nominale belasting.

De klemspanning en stroom
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Figuur 5.18: De klemspanning bi) afschakelen
van de nominale belasting.
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Figuur 5.19: De stroom bi) afschakelen
van de nominale belasting.
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Bovenstaande figuren tonen de klemspanning en de stroom bij afschakelen van de belasting.
Zoals eerder gezegd is in een simulatie zowel het inschakelen (op t = 5 s) als het afschakelen
(op t = 12 s) van de nominale belasting gesimuleerd.

De stroom wordt onmiddelijk nul na het afschakelen. Hierdoor zal de klemspanning willen
stijgen van de waarde E - X" d If (zie figuur 5.16) naar de waarde E. Omdat de

bekrachtigingsregeling so.e1 ingrijpt wordt deze waarde niet bereikt. De stijging van de
klemspanning bedraagt ongeveer 0.15 pu. Deze stijging is groter dan de daling bij het
inschakelen. Dit komt omdat de bekrachtigingsspanning net voor het afschakelen ongeveer 2.7
keer zo groot is als net voor het inschakelen van de belasting.

Het uitgangssignaal van de regelaar en de bekrachtigingsspanning

In figuur 5.20 zijn het uitgangssignaal van de regelaar Vr en de bekrachtigingsspanning Eta
weergegeven. We zien dat de regelaar nagenoeg onmiddellijk geheel dichtgestuurd wordt. De
bekrachtigingsspanning begint hierdoor te dalen en wordt gedurende ongeveer een halve
seconde gelijk aan nul. Na iets meer dan een seconde stuurt de regelaar weer open en brengt
daarmee Efd weer op zijn nullastwaarde van 1 pu.
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Figuur 5.20: Het uitgangssignaal van de regelaar Vr en de bekrachtigingsspanning Efd bi) het
afschakelen van de nominale belosting.

5.4 10- en afschakelen van twee belastingen

Het model voor het in- en afschakelen van twee belastingen is gemaakt omdat we hiermee in
staat zijn om het in- en afschakelen van een deel van de belasting te simuleren. Het model is in
principe gelijk aan het model voor het inschakelen van een belasting uit paragraaf5.3. Het
enige verschil is dat er nu een tweede belastingmodel parallel aan de eerste staat. De beide
belastingsimpedanties worden op de klemmen van de machine aangesloten en worden dus met
dezelfde spanning gevoed.
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De stroom die de generator moet leveren is dan de som van de stromen door de beide
belastingen. Dit is in het onderstaande model duidelijk te zien.

in-lafschakelen
belasting2

uc

ub

ua

~
Clock 4

inverse dqO
transformatie

theta

amplitude

dqO
spannings

vergelijkingen

psLd

amplitude1 filter1

XO

d-as model

q-as model

AVR+
opwekker

Figuur 5.21: Het model voor in- en afschakelen van twee belastingen.

Daar het model nagenoeg hetzelfde is als dat in paragraaf5.3 worden van dit model geen
simulatieresultaten opgenomen.

5.5 Een stap op de bekrachtigingsspanning

Voor het simuleren van een stap op de bekrachtiging zijn twee model1en opgezet. Een voor een
stap op de bekrachtigingsspanning vanuit nullast, en een voor een stap op de
bekrachtigingsspanning vanuit belaste situatie. Het model voor simulatie van een stap op de
bekrachtigingsspanning vanuit nullast is in figuur 5.22 weergegeven. Het model voor simulatie
van een stap op de bekrachtigingsspanning vanuit belaste situatie is in figuur 5.23 weerge
geven.

De model1en zijn vrijwel gelijk aan de model1en voor simulatie van respectievelijk nullast uit
paragraaf4.1 en van het in- en afschakelen van belasting uit paragraaf5.3. Daarom zijn er geen
simulatieresultaten in dit verslag opgenomen.
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Figuur 5.22: Het model voor simulatie van een stap op de bekrachtigingsspanning vanuit
nul/ast.
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Figuur 5.23: Het model voor simulatie van een stap op de bekrachtiging vanuit een belaste
situatie.

5.6 Drie Case kortsluiting vanuit vollast

In hoofdstuk 4 is de drie fase kortsluiting vanuit nullast gesimuleerd. Hierbij was het
bekrachtigingssysteem nog niet in het model opgenomen. In deze paragraafwordt de drie fase
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kortsluiting vanuit volIast bekeken. Bij deze simulaties wordt het bekrachtigingssysteem weI in
het model opgenomen. Figuur 5.24 toont het gebruikte blokschema.
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Figuur 5.24: Het blokschema voor simulatie van een drie lase kortsluiting vanuit vol/ast.
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Figuur 5.25: Het blok 'omschakelen belasting naar kortsluiting'.
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Het blok 'omschakelen belasting naar kortsluiting' zorgt ervoor dat de juiste vergelijkingen
voor de nominaal belaste en de kortgesloten generator gebruikt worden. nit blok is in figuur
5.25 weergegeven.
Het blok 'dqO-vergelijkingen' bevat de modellen van de in de nominale en kortgesloten
toestand geldige vergelijkingen, afgeleidt uit de dqO-spanningsvergelijkingen. Onderstaande
figuur laat zien hoe dit blok eruit ziet.

151

51-------t~rs>---------,

id

6 1--------1~

iq

71------~

iO

9

Figuur 5.26: Het blok 'dqO-vergelijkingen '.

Omdat we alleen gefnteresseerd zijn in worst-case situaties dient het inschakelmoment van de
kortsluiting vast te liggen. Het elektromagnetische koppel bij een kortsluiting is het grootst als
de flux zijn maximale waarde heeft. De gefnduceerde spanning is op dat moment gelijk aan nul

Om op het juiste moment in te kunnen schakelen dienen de modellen voor simulatie van
kortsluiting van de belaste synchrone generator voorzien te worden van een nuldoorgangs
detectie. Deze is als voIgt opgebouwd:

tolerantieband

Figuur 5.25: Nuldoorgangsdetectie.

Als het door de gebruiker opgegeven inschakelmoment van de kortsluiting is bereikt zal de
eerste ingang van de NAND-poort hoog worden.
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De nuldoorgangsdetector meet de absolute waarde van de spanning u, en kijkt of deze binnen
de opgegeven tolerantieband ligt. Zo ja, dan wordt de tweede ingang van de NAND-poort
hoog. Als beide ingangen hoog zijn, wordt de uitgang van de NAND-poort laag. Hierdoor
wordt de kortsluiting geihtroduceerd, en stuurt de AVR zijn uitgang volledig open.

Het is duidelijk dat de nuldoorgangsdetectie met echt nauwkeurig werkt, daar er gebruik
gemaakt wordt van een tolerantieband rond de nuldoorgang. Men dient er dus rekening mee te
houden dat de worst-case waarden die met de modellen verkregen worden aan de lage kant
liggen.

Het 'memory'-blok dient opgenomen te worden om te voorkomen dat er een algebraische loop
ontstaat, waardoor Simulink met meer in staat is het model in kwestie door te rekenen.
De tolerantieband is ingesteld op 0.05 (zie figuur 5.25). Deze waarde is bepaald bij een
minimale stapgrootte van 0.0001 en een maximale stapgrootte van 0.0005 door middel van
'trial and error'.
Bij een kleinere stapgrootte, kan de tolerantieband ook kleiner worden. De simulatie duurt
hierdoor langer, maar de nauwkeurigheid is groter.

De kortsluitstromen

Het model schakelt bij het inschakelen van de kortsluiting over van de normale dqO
spanningsvergelijkingen, de belasting en de benodigde transformaties naar de vergelijkingen
voor berekening van de drie fase kortsluitstroom (de vergelijkingen 4.4 tot en met 4.6).

De amplitudes van de stromen zijn groter dan bij een drie fase kortsluiting vanuit nullast. De
bekrachtigingsregeling zorgt elVoor dat de kortsluitstroom groot blijft, zodat de beveiligingen
aan kunnen spreken.

~ 1:t---.1 "no~: ~ ~ ~ ~f ~ ~ fi ~f fi fi fi ~~ fi ~ ~ ~l
i ~~~nh_ VVVV VVV1J ~VlJ ~_~~ VVv ~ VVV ~.

-10t==== ~== ====
5.9 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

~ 1:[A~~~AIAAA~~AAAAA~Af\f\I\AfAf\f\flA1Al\flflAl
;; u~nn> VVVV _1I 0 \Tv VO 01[\(\(1[1[ VVI[v

-10 ==== ====
5.9 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

!_::t1+v~
5.9 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

Tijd [s]

Figuur 5.26: Defasestromen hi) driefase kortsluiting vanuit vol/ast.

Figuur 5.261aat zien dat de stromen een amplitude van ruim 2 pu houden. Dit wordt
veroorzaakt door het opensturen van de AVR.
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Het uitgangssignaal van de regelaar V, en de bekrachtigingsspanning Efd

Op het moment van kortsluiten wordt de fasespanning die aan de regelaar toegevoerd wordt
gelijk aan nul. Hierdoor stuurt de regelaar volledig open. Onderstaande figuur laat dit zien.
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5.9 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

lijd [s]

Figuur 5.27: Het uitgangssignaal van de regelaar V, en de bekrachtigingsspanning Efd bi}
drie lase kortsluiting vanuit vol/ast.

De bekrachtigingsspanning neemt hierdoor toe tot zijn maximale waarde. Zoals eerder gezegd
wordt dit gedaan om stromen zo groot te houden dat de beveiligingen aanspreken.

Het elektromagnetische koppel

Het maximale elektromagnetische koppel is evengroot als dat bij de drie fase kortsluiting
vanuit nullast. Uit vergelijking met figuur 4.5 (het koppel bij drie fase kortsluiting vanuit
nullast) blijkt dat het overgangsverschijnsel nu sneller uitdempt dan bij de kortsluiting vanuit
nullast.
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Figuur 5.28: Het elektromagnetische koppel bi} een drie lase kortsluiting vanuit vol/ast.
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Het askoppel

Onderstaande figuur toont het askoppel bij een drie fase kortsluiting vanuit vollast.
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Figuur 5.29: Het askoppel vlak na de drie fase kortsluiting

5.7 Een Case kortsluiting vanuit vollast

In deze paragraafworden de resultaten besproken van em fase kortsluiting van de nominaal
belaste generator. Figuur 5.30 toont het gebruikte blokschema.
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Figuur 5.30: Het blokschema voor simulatie van eenfase kortsluiting op de belaste generator.
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Op t = 1 s is de nominale belasting ingeschakeld. Op t = 6 s wordt fase a naar aarde
kortgesloten. De randvoorwaarde luidt Ua = 0 pu. De vergelijking voor de stroom in fase a is
gelijk aan die van de een fase kortsluiting vanuit nullast:

-1 1 d¥. a
1=----

a rs (() b dt
5.8

Onderstaande figuur toont de gebruikte spannings en stroom vergelijkingen in blokschema.

Figuur 5.31: De spannings- en stroomvergelijkingen.

Het blok 'omschakelen belasting naar kortsluiting' is hieronder weergegeven. De spanning Ua

wordt naar nul geschakeld om de nuldoorgangsdetector goed te laten funetioneren. Zouden we
dit niet doen, dan zou rond elke nuldoorgang even de kortsluiting ingeschakeld worden,
waama deze onmiddellijk weer afschakelt zodra Ua buiten de gedefinieerde tolerantieband valt.

nul

Insch.kelen
kortsluiling

Figuur 5.32: Het blok 'omschakelen belasting naar kortsluiting'.

Voor het bepalen van het worst-case inschakelmoment is gebruik gemaakt van de in paragraaf
5.6 beschreven nuldoorgangsdetector.

De fasestromen

Onderstaande afbeelding toont de fasestromen.
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Figuur 5.33: DeJasestromen hi) eenJase kortsluiting naar aarde.

Na het inschakelen van de kortsluiting stijgt de stroom in de kortgesloten fase van zijn
nominale waarde van 1 pu tot een maximale waarde van 13.1 pu. Doordat de
bekrachtigingsregeling bij kortsluiting volledig openstuurt blijft de amplitude van de
kortsluitstroom groot (ongeveer 6 pu). Dit wordt in de praktijk toegepast om de beveiligingen
aan te kunnen spreken. De stroom in de niet kort gesloten fasen neemt aftot ongeveer 0.7 pu.

Het elektromagnetische koppel

Figuur 5.34 toont het elektromagnetische koppel bij een fase kortsluiting naar aarde. De
maximale waarde van het elektromagnetische koppel bedraagt nu 6.4 pu.
Evenals bij de een fase kortsluiting naar aarde vanuit nullast ontstaat er een tegengesteld
draaiend draaiveld dat door geen enkele wikkeling in de machine uitgedempt kan worden. Dit
draaiveld introduceert een tot een zekere waarde groeiende tw~ede harmonische in het
elektromagnetische koppel. De eerste harmonische dempt uit, en alleen de tweede harmonische
blijft over.
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Figuur 5.34: Het elektromagnetische koppel hi) eenJase kortsluiting naar aarde.
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Het askoppel

r---

A~A A
- VV r~ "\ r\

~1 r ~ i ~

l~ \A~ ~r~
V

0.4

1.2

1.4

1.8

1.6

0.2

'5'B 1
IIJ
III
1-10.8

0.6

o
5.9 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

Tijd [5]

Figuur 5.35: Het askoppel hi} eenfase kortsluiting naar aarde.

We zien weer dat er na de kortsluiting hogere harmonischen ontstaan die snel uitdempen. Ook
de grondharmonische dempt uit, maar dit verloopt veellangzamer als bij de hogere
harmonischen Het askoppel heeft een maximale waarde van 1.7 pu.

De uitgangsspanning van de regelaar en de opwekker

De reactie van de spanningsregeling en van de opwekker op de een fase kortsluiting naar aarde
zijn in onderstaande figuur weergegeven. Zoals reeds eerder vermeld stuurt de bekrachtigings
regeling volledig open na inschakelen van de kortsluiting.
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Figuur 5.36: De uitgangsspanningen van de spanningsregelaar Vr en de opwekker Efd•
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De klemspanningen van de generator

De spanning over fase a zal door de kortsluiting nul worden. De spanning in de andere fasen
nemen evenals de stromen af Figuur 5.37 toont de fasespanningen.
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Figuur 5.37: Defasespanningen bij eenfase kortsluiting naar aarde.

5.8 Twee fase kortsluiting vanuit vollast

Voor een twee fase kortsluiting van een voorbelaste generator geldt de randvoorwaarde
Ub = Uc• We willen uitdrukkingen bepalen voor de kortsluitstromen in fase bene.
Uitgangspunt hiervoor is onderstaande figuur waarin de twee fase kortsluiting tussen de fasen
b en c schematisch weergegeven is. De twee 'bronnen Ub en Ue voeden twee belastingstakken
met impedantie Zbel. De vervangende belastingsimpedantie bedraagt dan Y2Zbel.

ibel

+ + +

Figuur 5.38: Vereenvoudigd schema fase b en c tijdens twee fase kortsluiting.

Uit de spanningsvergelijkingen 1.3 en 1.4 halen we dat

i =!(-d'Pb _1 - u J
b r dt (l) b

s b

i =!(-d'Pc _1 - u J
c r dt (l) C

s b
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Verder geldt

meruit voIgt

. ., -1 (d'¥b d'¥c) 1
Ibel =lb +lc =( ) -d+-d -

rs + Zbel t t OJ b

Substitutie van vergelijking 5.12 in de vergelijkingen 5.9 en 5.10 levert voor it, en ic :

Omschrijven van de vergelijkingen 5.13 en 5.14levert

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

We gaan er vanuit dat rs en 2rs vele malen kleiner zijn dan Zbel. Dan kunnen we rs en 2rs

verwaarlozen op plaatsen waar rs of2rs bij Zbel opgeteld worden. Oit levert de vergelijkingen
voor de kortsluitstromen it, en ic op:

5.17

5.18

Deze blijken dezelfde te zijn als voor de twee fase kortsluiting vanuit nullast (zie hoofdstuk 4).
De vergelijkingen 5.17 en 5.18 zijn in figuur 5.39 in modelvorm terug te vinden. Het blok
spannings- en stroomvergelijkingen bevat de vergelijkingen voor normaal bedrijf en twee fase
kortsluiting (zie figuur 5.39). De uitgang 'emk b-c' wordt uitgevoerd omdat aan de hand van
dit signaal het worst-case inschakelmoment bepaald kan worden. Het 'worst-case'
inschakelmoment bij een twee fase kortsluiting tussen de fasen bene treedt op, op het moment
dat het verschil tussen de geinduceerde spanningen d\fJ!dt en d\fJdt gelijk is aan nul.
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Figuur 5.39: De vergelijkingen voor normaal bedrijfen kortsluiting.

Aan de hand van het blok 'omschakelen belasting naar kortsluiting' worden de juiste
vergelijkingen gekozen. Dit blok is in figuur 5.40 weergegeven.

nul

Insehakelen
kor1sluiting

Figuur 5.40: Het blok 'omschakelen belasting naar kortsluiting'.

Met behulp van schakelaar sw3 wordt uitgang 'emk' tijdens de kortsluiting op de waarde nul
gehouden. Hierdoor blijft de kortsluiting ingeschakeld. Zouden we dit met doen dan zou de
kortsluiting bij elke nuldoorgang na het door de gebruiker opgegeven inschakelmoment even
inschakelen, en vervolgens weer uitschakelen.

Onderstaande figuur toont het model voor simulatie van twee fase kortsluiting van een
voorbelaste generator. De nuldoorgangsdetector is dezelfde als in voorgaande modellen.
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Figuur 5.41: Het model voor simulatie van twee/ase kortsluiting van een voorbelaste
generator

De stromen

Figuur 5.42 toont de stromen in de drie fasen bij twee fase kortsluiting tussen de fasen ben c.
Op t = 6 s wordt het inschakelcommando voor de kortsluiting gegeven. De
nuldoorgangsdetector wacht met het inschakelen tot het verschil tussen de emk's van fase ben
c binnen de opgegeven band ligt, en schakelt vervolgens de kortsluiting in.
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Figuur 5.42: De stromen bi} een tweelase kortsluiting tussen de Jasen b en c.
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tea Model van de generator met spanningsregeling

De kortsluitstromen blijven vrij groot omdat de AVR bij kortsluiting volledig open stuurt, om
de beveiligingen de kans te geven aan te spreken. De maximale stroompiek in fase b bedraagt
bijna 10 pu. Uiteraard is de vorm van de stroom in fase c het tegenovergestelde van de stroom
infase b.

De klemspanning

De klemspanning in de niet kortgesloten fase a is hieronder weergegeven. De spanning U a

neemt afvan zijn nominale waarde van I pu tot ongeveer 0.75 pu. Omdat de AVR helemaal
openstuurt zakt de spanning niet al te veel in elkaar.

0.8 Ht-Jl--Jl-lHIt-lHt--l\--A-tHH-i-t---rlT--,-.,----.-rl-r--.----r-.----r-r.--.c-;---.....-l

0.6 HHt--H-/t-IlttHt--Jt-l'HtHt--tt--/H\--tHit-tHlHhH-ttt--/H\---I\-/I-tiHlf-It--1l\-tH

0.4 H++~H--Hl-ft-tt-+l-tl-Httt-tt-tt-th

0.2 H++++HI+I-*-H-+++l+H-IH++Hf-H+++II-I+H-H+-f+ll+J+++-++-tl-ll++H+-f++H
'5'
..e. OH++-I+Hf-I+-I-++-H+H-I-Hlt-H-t1f-tt+++tHI+I+H+t-HI+f-tt+-H+II-H++++t+++l
!

-0.2 H-+++t-H'-I+-tt-++-1.t--tt-+Ht~f-+HttIf--1rHt--H-++-tH1H+-t++HI-H+++++-tt-H

-0.4 H-l+++-H-+HH+-IfH+--H-\I---H-+IrtHHlHfH+--H-If--l+--l1HHf-ff--'H-I+--I+-tt-tI-H

-0.6 fHj--lHf---1HI--+Hf-ll--Il--ll--If-*--lI-\If-1HII-Il-*-*-If-*-4I--+HHII-Il-Il--ll--II-II

-0.8 1Hf-+-1t-H-llf---JI-l/-\I--Jt-+-+-t--+-l,-+--'----.LJ-L--t-'---"--''---"---"j-"---'----'----

-1 F-'--'-'----'---f--'-'------+---+----+---+-------;
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lip [s]

Figuur 5.43: Fasespanning Ua bi} tweeJase kortsluiting.

Het elektromagnetische koppel

Het verloop van het koppel vertoont weer sterke gelijkenis met dat van de een fase
kortsluiting. Echter de amplitude van het koppel bij twee fase kortsluiting is een stuk groter
dan bij de een fase kortsluiting. Deze bedraagt 8 pu.

81-------I---c~-1------+----_+_--_+_--_____l

6 f---------t----ll-+t-I------+-----\-----+------I

4 [------t---JHt-Hl--Jt--ft"--.t-1r-;\-----+--'--+----__1

-4 [--------t-+-l/--+-fi--f-JL----+----+-----+--~__1

-6 [------+-t--=---+----+-----\----+-------l

6.56.46.36.161.9 6.2
lijd [s]

Figuur 5.44: Het elektromagnetische koppel bi} tweeJase kortsluiting.
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Model van de generator met spanningsregeling

Figuur 5.44 laat zien dat op het moment van kortsluiting het koppel eerst een klein piekje naar
beneden vertoont. Dit komt omdat de nuldoorgangsdetector niet in staat is om het exacte
nulpunt te vinden. De flank van het signaal waarvan de nuldoorgang bepaald wordt is zeer steil
£Ond de nuldoorgang, waardoor een kleine verschuiving in de tijd een relatiefgrote amplitude
verandering met zich meebrengt. De afwijking in de tijd ten opzichte van de echte nuldoorgang
bedraagt hier ongeveer 0.005 s. Deze afwijking geeft een koppeldaling van 0.24 pu.

Het askoppel

Daar de maximale waarde van het elekt£Omagnetische koppel groter is dan bij de andere
kortsluitingen, is ook de maximale waarde van het askoppel groter. Onderstaande figuur laat
dit zien. De maximale waarde van het askoppel bedraagt nu ruim 1.8 pu. We zien weer dat er
in het askoppel vlak na het inschakelen van de kortsluiting enkele hogere harmonischen
optreden, die vrij snel wegdempen. Het uitdempen van de grondharmonische duurt veellanger.
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Figuur 5.45: Het askoppel hi} tweelase kortsluiting.

De uitgangsspanning van de A VR en de opwekker

In figuur 5.46 zijn de uitgangsspanningen van de spanningsregelaar en de opwekker te zien.
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:> 21----+-----+--+---/---+------i
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Figuur 5.46: De uitgangsspanning van de spanningsregelaar Vr en de opwekker Efd
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tli3 Model van de generator met spanningsregeling

Zoals eerder vermeld stuurt de spanningsregelaar na het inschakelen van de kortsluiting
volledig open. De opwekker voIgt de spanningsregelaar met enige vertraging.

5.9 Resume

Aan het begin van dit hoofdstuk is een model afgeleid van het bekrachtigingssysteem van de
generator. Er is gekozen voor een IEEE type 2 model.

In <lit hoofdstuk zijn modellen besproken voor simulatie van bijzondere bedrijfssituaties vanuit
voorbelaste toestand. Deze modellen maken gebruik van het model van de
bekrachtigingsregeling. Onderstaande modellen zijn besproken:

• in- en afschakelen van de belasting;
• in- en afschakelen van een deel van de belasting;
• een stap op de bekrachtigingsspanning vanuit nullast;
• een stap op de bekrachtigingsspanning van een voorbelaste generator;
• drie fase kortsluiting van een voorbelaste generator;
• een fase kortsluiting van een voorbelaste generator;
• twee fase kortsluiting van een voorbelaste generator.

Voor het inschakelen van kortsluitingen is een methode gezocht voor het vinden van het
worst-case inschakelmoment. Er is een nuldoorgangsdetectie ontworpen, die een
inschakelsignaal afgeeft op het moment dat het gemeten signaal binnen een bepaalde
tolerantieband rond de nuldoorgang komt. Het blijkt in Matlab en Simulink met mogelijk om
de nuldoorgang nauwkeurig te detecteren. Het programma PSI Ie schijnt dit weI te kunnen met
behulp van 'State-event'-blokken. Hieraan is verder geen aandacht besteed.
Omdat de nuldoorgang met exact bepaald kan worden, zijn de verkregen maximale waarden
voor bijvoorbeeld het elektromagnetische koppel kleiner dan wanneer de nuldoorgang weI te
detecteren zou zijn.

88
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6
Simulatie van de generator belast met een asynchrone machine

InIeiding

Om aannemelijk te maken dat een generator in staat is stabiel te blijven draaien wanneer er een
grote op de generator aangesloten asynchrone machine gestart wordt wi! men ook deze situatie
kunnen simuleren. Met deze simulaties is men bijvoorbeeld in staat te bepalen hoe groot de
spanningsdaling wordt.

Uiteraard dient voor dit doel een dynamisch simulatiemodel van een asynchrone machine
ontworpen te worden. In dit hoofdstuk wordt een model afgeleid en getest. Tevens worden
resultaten besproken van simulaties van het generatormodel belast met het asynchrone
machinemodel.
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IW Simulatie van de generator belast met een asynchrone machine

6.1 Veronderstellingen

Evenals bij de atleiding van het model van de synchrone generator dienen we eerst een aantal
veronderstellingen te doen. Deze veronderstellingen zijn:

• zowel de stator als de rotor zijn symmetrisch;
• de verdeling van de stroombelegging over de omtrek is sinusvormig;
• de luchtspleet tussen stator en rotor is constant;
• het stator- en rotorijzer hebben een constante permeabiliteit;
• de effecten van de stroomverdringing, hysterese en wervelstromen worden verwaarloosd;
• voor de atleiding van het model wordt uitgegaan van motorconventie;
• voor de atleiding van het model gaan we uit van een twee polige machine.

De laatste veronderstelling is gerechtvaardigd omdat een machine met een wil1ekeurig
poolpaartal te modelleren is door een machine met een paar polen.
In de atleiding wordt geen rekening gehouden met de toerental-athankelijkheid van de
rotorweerstand en rotor-Iekinductantie. Daar deze parameters vrij grote invloed op het gedrag
van de asynchrone machine hebben, zal het gedrag van de asynchrone machine rond zijn
nominale toerental anders zijn dan het hier afgeleide model zal weergeven. Hierdoor is het
model in principe alleen geschikt voor het bepalen van de spanningsdaling in het net, vlak na
het inschakelen van de asynchrone machine.
Onderstaande figuur toont een schematische voorstelling van de asynchrone machine. In de
figuur zijn de gekozen polariteiten, stroomrichtingen en hoekdefinities opgenomen.

as
ratortase a ~

os
+ isa stotorfose 0

usa as
stotorfose a

os
rotortose 0

draai
dehting

/"

/

/

A-as

d-os

~

Figuur 6.1: Schematische voorstelling van de asynchrone machine met p = 1.

Er wordt in deze atleiding uitgegaan van de wet van Faraday (Maxwell). Deze is zowel voor
een gesloten circuit waarvan de referenties in overeenstemming zijn met de motorconventie als

met de generatorconventie hetzelfde: e =_et¥ .
dt

Zoals eerder vermeld wordt uitgegaan van motorconventie. Hieronder zijn de gekozen
tekenafspraken nogmaals weergegeven.
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tW Simulatie van de generator belast met een asynchrone machine

Figuur 6.2: De dejinitie van motorconventie.

6.2 De machinevergelijkingen

Uit de figuren 6.1 en 6.2 kunnen de machinevergelijkingen opgesteid worden. De
spanningsvergelijkingen voor de statorwikkelingen zijn:

De spanningsvergelijkingen voor de rotorwikkelingen zijn:

De fluxvergelijkingen van de machine kunnen in matrixvorm a1s voIgt worden genoteerd:

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

\fIsa Lsma (82 ) Lsam (82 ) Lsmc (82 ) Lsara (82 ) Lsaro (82 ) Lsan(82 ) isa
\fish Lshsa (82) Lshsh (82 ) LshSC (82) Lshra (82 ) Lshm (82 ) Lshrc (82 ) ish

\fisc Ls",a(82)Ls~(82 ) Lscsc(82 ) Lscra (82) Lscm (82) Lscre (82) isc 6.7=
Lraoa (82 ) Lrasb (82 ) Lraoc (82 ) Lrara (82 ) Lram (82 ) Lrarc (82 )\fIra ira

\fI", L"'sa(82) Lmsh (82 ) Lmsc (82) Lmra (82) Lmm (82 ) Lmrc (82 ) i",

\fire Lrcoa (82 )L,m,(82 ) Lrcsc(82 ) Lrera (82 ) Lrcm (82) Lrere (82) ire

Hierin is 82 uitgedrukt in elektrische graden.
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tlB Simulatie van de generator belast met een asynchrone machine

6.3 Afleiding van bet model

Omdat verondersteld is dat de luchtspleet een constante wijdte heeft zullen de zelfinduetanties
en de mutuele induetanties tussen respeetievelijk twee statorfasen en twee rotorfasen constant
zijn. Er voIgt:

L -L -L -Lsasa - sbsb - sese - ....

L -L -L -Lrara - mm - rcre - rr

Op basis van de veronderstelde symmetrie geldt

L sash = L sbsa = Lsbse = L scsb = L sase =Lsesa =Lms

L -L -L -L -L -L -Lram - mra - mrc - rem - rare - rera - mr

6.8

6.9

6.10

6.11

Hierin zijn Lss en Lrr respeetievelijk de zelfinduetanties van de stator- en rotorfasen, en Lms en
Lmr de mutuele induetanties tussen respeetievelijk twee stator- en twee rotorfasen.
De maximale waarde van de mutuele induetanties tussen de stator- en rotorfasen definieren we
als Lmsr • Voor de mutuele induetanties tussen de stator- en rotorfasen geldt dan:

L sara =L rasa =Lmsr cos(B 2)
Lsam =Lmsa =Lmsr COS(B 2- 240°)

L sare = L rcsa = Lmsr cos(B 2-120°)

Lsbra = Lrash = Lmsr COS(B 2-120°)

L sbm =Lmsb =Lmsr cos(B J
L sbre = L rcsh = Lmsr cos(B 2- 240°)

Lsera = Lrase = Lmsr COS(B2- 240°)

L sem =Lmse =Lmsr cos(B 2- 120°)

Lscre = Lrese =Lmsr COS(BJ

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

Om de induetanties onafhankelijk van de draaiingshoek van de rotor te maken transformeren
we het drie fasige systeem naar een semi-vierfasig systeem Hiermee wordt bedoeld dat de
verkregen vergelijkingen naar het dqO-stelsel -dat ook voor het generator model gebruikt is
getransformeerd worden. Hiertoe dienen we eerst de benodigde transformatiematrices op te
stellen. Bij de atleiding van het generatormodel hebben we gebruik gemaakt van een dqO-stelsel
dat synchroon met het rotorveld meedraait. Deze definitie wordt hier overgenomen. In figuur
6.1 zijn de d- en q-as, de hoeken tussen statorfase a en de d-as en de hoek tussen rotorfase a en
de d-as weergegeven. Voor transformatie van de vergelijkingen van de statorwikkelingen
wordt onderstaande matrix gebruikt:

6.21
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tw Simulatie van de generator belast met een asynchrone machine

De inverse transformatie is:

6.22

Hierin is A een willekeurige statorgrootheid, zoals een flux, een stroom of een spanning, en (j)

is de frequentie van de statorspanning.
Voor transformatie van de rotorvergelijkingen naar het dqO-steIseI gebruiken we de volgende
matrices:

6.23

De inverse transformatie is:

6.24

Hierin is Been willekeurige rotorgrootheid, zoals een flux, een stroom of een spanning, en as is
de hoek tussen de as van rotorfase a en de d-as, uitgedrukt in elektrische graden. De hoek as is
gedefinieerd als

es= OJ! - e2 6.25

We veronderstellen dat de stator en rotor in ster geschakeld zijn, en dat de (volledig
symmetrisch verondersteIde) asynchrone machine op een symmetrische voeding is aangesloten.
Hierdoor is de som van de stator- en rotorstromen en stator- en rotorspanningen gelijk aan nul,
ofwel

isa +ish +isc =0

ira +iri> +irc =0

Usa + Usb +usc =0

ura + Uri> +urc =0

6.26

6.27

6.28

6.29

Vit de vergelijking 6.26 tot en met 6.29 voIgt dat de homopolaire componenten van zowel de
stroom als de spanning te allen tijde gelijk aan nul is. De homopolaire component zal daarom in
het vervoIg van de afleiding weggelaten worden. Door toepassing van vergelijking 6.25 voIgt 
na veel rekenwerk- voor de spannings- en fluxvergelijkingen in het dq-steIseI:

d'¥sd tTl .
Usd =~ -OJ Taq +risd 6.30
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6.31

6.32

6.33

'Psd (Lss+L".,}O t L"..r 0 isd

'Psq 0 (Lss + L".. ) 0 t L"..r isq
=

(Lrr + Lmr } 0
6.34

'PrdO t L".,r 0 ird

'Ptq 0 t L".,r 0 (Lrr +Lmr ) itq

Bovenstaande matrix kan nog vereenvoudigd worden door invoering van een aantal nieuw te
definieren inductanties. De zelfinductanties van de vervangende statorfasen op de d- en q-as
worden gedefinieerd als

6.35

De zelfinductanties van de vervangende rotorfasen worden gedefinieerd als

6.36

Voor de mutuele inductanties tussen de vervangende stator en rotorfasen schrijven we

6.37

De fluxvergelijkingen reduceren hierdoor tot:

'Psd Ls 0 Lsr 0 isd

'PSq 0 Ls 0 Lsr iSq
='Prd Lsr 0 Lr 0 ird

'Ptq 0 Lsr 0 Lr itq

6.38

Met behulp van de fluxvergelijkingen kunnen de stromen in de fluxen worden uitgedrukt:

6.39

6.41

6.40

6.42

Hierin is cr een strooifactor, gedefinieerd als
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6.43

Invullen van de vergelijkingen van de stromen in de spanningsvergelijkingen (ten einde de
stromen te elimineren) levert de volgende matrix van lineaire differentiaalvergelijkingen op,
waarin slechts een variabele, namelijk 0), voorkomt.

-~ 0)
(1- 0-)

0rau La U Lar
'Pad ra (1- U) 'Pad Uad
'Psq

-0) --- 0 ra 'PaqU La U Lar +
Uaq

6.44S = (1- u)'Pm 0 -~
dO a 'Pm Um

rr
'P,.., u Lar U Lr dt 'P,.., u,..,

0
(1- u) _ dO a -~rru Lar dt U Lr

We veronderstellen dat de te modelleren machine een kortsluitanker-motor is. Hierdoor zijn de
spanningen Urd en urq gelijk aan nul. Verder voeren we de mogelijkheid in om ook machines met
een hoger poolpaartal te kunnen simuleren. Hiertoe definieren we de mechanische hoeksnelheid
van de rotor als

dO a 6.45- pO)
dt m

Hiermee wordt vergelijking 6.44

ra
0)

(1- u)
0--- rau La U Lar

'Pad
-~

(1- U) 'Pad Uad
'Paq

-0) 0 ra 'Paq
S

U La U Lar +
Uaq

6.46= (1- u)'Pm
0 -~

'Prd 0
rr pO) m

'P,.., U Lsr U Lr 'P,.., 0

0
(1- u)

-pO) m -~rru Lsr U Lr

Vervolgens definieren we het momentane vermogen van de asynchrone machine. Het
momentane vermogen dat door de machine wordt opgenomen bedraagt

6.47

Door transformatie van de spanningen en stromen naar het dq-stelsel kan de vergelijking voor
het momentane vermogen geschreven worden als

6.48
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Vit de vergelijking voor het vermogen kan door invullen van de spanningsvergelijkingen een
uitdrukking voor het elektrische koppel bepaald worden. Het vennogen dat over de luchtspleet
getransporteerd wordt bedraagt

6.49

Het koppel voIgt door beide leden van de bovenstaande uitdrukking te delen door l -.!.. (0 •

p
Het koppel van de asynchrone machine kan door substitutie van de uitdrukkingen voor de
stromen (vergelijkingen 6.39 tot en met 6.42) geschreven worden als

6.50

We veronderstellen dat de asynchrone machine belast wordt met een in- en afschakelbaar
constant lastkoppel Tm en dat de koppeling tussen de motor en de belasting stijf is. Voor de
mechanische dynamica van de machine kunnen we schrijven.

6.51

6.4 Invoering van bet per-unit systeem

Met de afgeleide vergelijkingen kan het dynamische gedrag van de asynchrone machine
beschreven worden. Nu rest alleen nog de omwerking van de vergelijkingen naar het per-unit
systeem Hiertoe hanteren we de methode die we eerder ook op het model van de synchrone
machine toegepast hebben.

Gevolg is dat de matrixvergelijking 6.46 wijzigt in

r s
(0

(1- a)
0--- r su Ls u Lsr

'Psd r s (1- u) 'Psd uSd

'Psq
-(0 --- 0 r s 'PSqs u Ls u Lsr Usq

= (1- u) + 6.52
(Ob 'Prd 0 -~ 'Pm 0

rr p(O m

'P1r] U Lsr U Lr 'P1r] 0

0
(l-u)

-P(O m -~rr
u Lsr U Lr

1 We dienen te delen door het poolpaartal omdat we er bij de atleiding vanuit gegaan zijn dat p = 1, en dat co
uitgedrukt is in elektrische radialen.
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Hierin staan aile parameters en grootheden in per-unit notatie. Het uiterlijk van de
vergelijkingen 6.39 tot en met 6.42 wijzigt niet:

. 1 ('II Lar 'II )
lad = a La ad - L

r
rd

6.53

6.55 i =_1('II _Lsr 'II )
rq aL rq L aq

r r

6.54

6.56

Hierin staan aile grootheden en parameters in per-unit notatie.

De vergelijking voor het elektromagnetische koppel ziet er in per-unit als voIgt uit:

De mechanicavergelijking wordt na Laplace-transformatie en invoering van het per-unit
systeem:

{O = {Ob (T-T)
m J e m

totaals

6.57

6.58

Hiermee is het per-unit model voor de asynchrone machine gedefinieerd en kan het in Simulink.
ingevoerd worden.

6.5 Bet model in Simulink

Voor het opzetten van het model maken we gebruik van de mogelijkheid om de
differentiaalvergelijkingen als toestandsvergelijking in functieblokken in te voeren. Oit heeft als
voordeel dat men de vergelijkingen niet eerst tot het gebruikelijke blokschema-model om hoeft
te werken.

Het blok 'Stromen' (zie ook figuur 6.4) is hieronder weergegeven. De rotorstromen worden
niet berekend daar deze geen eenvoudig te meten informatie opleveren.

Demuxt---i---~

psi

amplitude

Figuur 6.3: Berekening van de statorstroomcomponenten.
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Net als in voorgaande hoofdstukken zijn Ir en Ur de momentane amplitudes van respectievelijk
len u.

Het blok 'model asynchrone machine' volgens de vergelijkingen 6.52 tot en met 6.57 is
hieronder weergegeven.

...--_-, dpsLsd/dt

omega_s 11w_base

3 Mux

usd w_base koppel- koppel
vergelijking asynchrone

4 machine

usq Mux feu)
psLsd

Spanningsvgl4
Psidot

psi_sq

Demux
psUd

psUq stromen
isq

Figuur 6.4: Het model van de asynchrone machine.

We zien dat hier, zoals eerder beschreven, de vergelijkingen van de machine in functieblokken
in het model zijn opgenomen. Met behulp van de multiplex- en demultiplexblokken 'Mux' en
'Demux' kunnen vectoren in- en uitgelezen worden.

Het blok 'mechanisch model' (zie ook figuur 6.6) is in 8imulink als voIgt opgebouwd:

LastKoppel

Figuur 6.5: De mechanica van de asynchrone machine met constant lastkoppel.

Het lastkoppel kan met een stapfunctie ingeschakeld worden.

In 8imulink ziet het totale blokschema er als voIgt uit:
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Hoeksnelheid as asynchrone machine

usq

eleldromagnetisch
koppel

Tm Mechanisch model

isd

1....-----------+12
isq

Figuur 6.6: Het totale blokschema van de asynchrone machine.

6.6 Simulaties met bet asyncbrone machinemodel

Het gedrag van een asynchrone machine aangesloten op de generator is moeilijk op juistheid te
beoordelen omdat het model van de generator ook dynamica bevat waardoor het gedrag van
de asynchrone machine bemvloed wordt. Daarom doen we eerst een simulatie van de
asynchrone machine, aangesloten op een oneindig sterk net. Hieruit is veel meer informatie te
verkrijgen omtrent de juistheid van het model, daar vrij goed bekend is hoe de machine zich in
deze situatie gedraagt.

Met een oneindig sterk net bedoelen we dat de netspanning en de netfrequentie (nagenoeg)
constanten zijn. Het model wordt gevoed met de volgende spanning:

uSd = Ipu
Usq =Opu

en w s= 27i·50 rad/s = lOO7i rad/s

Om de simulatie uit te kunnen voeren dienen we te beschikken over een realistische set
gegevens van een asynchrone machine. We gaan uit van een 2-polige 4.8 MW/llkV
asynchrone machine. De overige gegevens zijn opgenomen in bijlage 4.

De stroom

Onderstaande figuur toont de fasestroom van de machine. Op t = 0 seconden wordt de
machine ingeschakeld, het aanlopen duurt ongeveer acht seconden en de aanloopstroom
bedraagt ongeveer 4.9 maal de nominale stroom Op t = 9 seconden wordt de nominale
mechanische belasting ingeschakeld. Na een kleine doorschot komt de stroom op zijn nominale
waarde van If = 1 pu.
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Figuur 6.7: De fasestroom van de asynchrone machine.

Het elektromagnetische koppel

Het elektromagnetisch koppel is in figuur 6.8 weergegeven. Het maximaal optredende koppel
bedraagt ongeveer 3.5 pu. Het kipkoppel van de machine bedraagt ongeveer 2.1 pu. Na
inschakelen van de belasting bereikt het koppel via een overgangsverschijnsel zijn nominale
waarde. De nominale per-unit-waarde van het koppel bedraagt 0.92 pu.
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Figuur 6.8: Het elektromagnetische koppel van de asynchrone machine.

100



tw Simulatie van de generator belast met een asynchrone machine

De mechanische hoeksnelheid

Onderstaande figuur toont de mechanische hoeksnelheid.
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Figuur 6.9: De mechanische hoeksnelheidvan de asynchrone motor.

We zien dat het toerental na het aanlopen de waarde 1 pu krijgt. In praktijk zal het
mechanische toerentallager zijn dan de nominale statorfrequentie. Hier is dit niet het geval
omdat onder andere de ijzerverliezen en de ventilatieverliezen verwaarloosd zijn. Zodra de
mechanische belasting wordt ingeschakeld zien we het toerental dalen, en ontstaat er een slip
van ongeveer 2%.

De figuren 6.7 tot en met 6.9 zijn qua vorm vergeleken met de simulatieresultaten in [9] (bIz.
44 en 45). De vormen van de met het model verkregen responsies komen goed overeen met die
in bovengenoemde literatuur. De verkregen waarden voor de machinegrootheden en de
aanlooptijd zijn realistische waarden. Uit het voorgaande kunnen we concluderen dat het
asynchrone machinemodel goed lijkt te functioneren.

6.7 Starten van een asynchrone machine op de onbelaste generator.

Nu we weten dat het asynchrone machinemodel aannemelijk is, kunnen we het gedrag van de
generator bij het opstarten van de asynchrone machine simuleren. Alvorens het generatormodel
en het motormodel met elkaar te verbinden dienen eerst de per-unit systemen op elkaar
afgestemd te worden. De per-unit waarden van de asynchrone machine worden door
vermenigvuldiging met hun basiswaarden omgerekend naar de echte waarden. Vervolgens
worden deze waarden omgerekend naar het per-unit systeem van de generator door ze door de
basiswaarden van de generator te delen. Dit resulteert in de volgende vergelijkingen:

4,mot L =LL pu,mot pu,gm
a,gm

6.59
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Zb,mot r = r
Z pu.mot pu.gen

b.gen

OJ b,mot
--OJ pu.mot = OJ pu.gen
OJ b,gen

J b•mot J JJ pu,mot = pu,gen
b,gen

ib,mot . .
--I =1. pu.mot pu,gen
'b,gen

6.60

6.61

6.62

6.63

Omdat de motor rechtstreeks op de generator aangesloten wordt en omdat beide per-unit
systemen op gelijke wijze gedefinieerd zijn geldt dat Ub,mot = Ub,gen en OJ b,mot= OJ b,gen'

Daar de basisfrequenties en basisspanningen van motor en generator aan elkaar gelijk zijn,
geldt

L",mot Zb,mot • OJ b•gen Zb,mot
U ,j

jb,gen Sb,mot 0 J3 'Ub,gen Sb,motb,mot b,gen
6.64= = = = = =

L",gen Zb,gen 0 OJ b,mot Zb,gen Ub,gen oj b,mot i b,mot J3 0 ub,mot 0 S b.gen S b,gen

Met deze laatste vergelijkingen is men in staat de motorvergelijkingen om te schrijven voor
gebruik in het generator per-unit systeem Er voIgt dat vergelijking 6.52 Diet verandert. De
vergelijkingen 6.53 en 6.54 worden

i = Sb,mot j = Sb,mot _1_(\{' _L ar \{' )
ad,gen S ad.mot S L ad L rd

b,gen b,gen (J' a r

. Sb,mot . 1 (tV L ar tV )
laq,gen = --Iaq,mot =-- T sq - - T tq

Sb.gen (J' La L r

6.65

6.66

Het koppel van de asynchrone machine moet ook in het generator per-unit systeem uitgedrukt
worden met behulp van onderstaande betrekking:

T",mot = Pmot 0 Sb.mot

T",gen P gen •Sb.gen

Voor het massatraagheidsmoment voIgt

Jb,mot T",mot Pmot 0 Sb,mot
--=--=
Jb,gen T",gen P gen • Sb,gen

6.67

6.68

Hierdoor kunnen de vergelijkingen 6. 57 en 6.58 voor berekening van het koppel en het
mechanische toerental onveranderd blijven. Nu aIle vergelijkingen van de asynchrone machine
aan het generator per-unit systeem zijn aangepast, kunnen de beide modellen met elkaar
verbonden worden.
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We zullen eerst bekijken hoe de generator reageert wanneer de asynchrone machine op de in
nullast draaiende generator wordt aangesloten. Onderstaand Simulink-blokschema toont het
gebruikte model.

AVR+
opwekker

amplitude

~
Clock 4

generator Asynchrone machine

Figuur 6.10: Het model van de generator helast met een asynchrone machine.

Op t = 0 seconden wordt de bekrachtiging ingeschakeld. Na 5 seconden heeft de generator
ongeveer zijn nominale spanning van 1 pu bereikt, en wordt de asynchrone machine
ingeschakeld. Op t = 15 seconden wordt de nominale mechanische belasting van de asynchrone
machine ingeschakeld. Onderstaande figuur toont de klemspanning van de generator.
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Figuur 6.11: De klemspanning van de generator hi} inschakelen van de asynchrone machine.

Meteen na het inschakelen treedt een spanningsdaling van ongeveer 21 % op. Doordat er voor
de simulatie een asynchrone machine van 5.4 MVA gebruikt is, is de spanningsdaling groot. De
plotselinge spanningsstijging van ongeveer 17 % na 12 seconden is te wijten aan het feit dat de
asynchrone machine inmiddels op toeren is gekomen, waardoor de stroom zeer snel tot zijn
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nullastwaarde terugzakt. Figuur 6.11 toont ook het spanningsdipje na 15 seconden tengevolge
van het inschakelen van de nominale mechanische belasting op de asynchrone machine. Het
inschakelen van de belasting op de asynchrone machine gebeurt in het blok 'Asynchrone
machine'.
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Figuur 6.12: De stroom van de generator bi} inschakelen van de asynchrone machine.

In figuur 6.12 is de statorstroom weergegeven. De eerste piek in de stroom bedraagt ongeveer
1.15 pu. Hieruit blijkt dat de gesimuleerde asynchrone machine eigenlijk te groot is om in
eilandbedrijfop de generator aangesloten te worden. De simulaties zijn met opzet uitgevoerd
met een (te) grote asynchrone machine, om aan te tonen dat het vermogen van de asynchrone
machine in deze situatie hooguit een kwart van het vermogen van de generator mag bedragen,
daar er anders overbelasting van de generator optreedt bij het aanlopen van de asynchrone
machine.

De nominale stroom van de asynchrone machine bedraagt

I = I nom = 283 =0.22 u
i.nom I 1278 P

b

6.69

Deze waarde is ook in figuur 6.12 terug te vinden. Op t = 15 seconden wordt de nominale
belasting ingeschakeld, en de stroom loopt op tot 0.22 pu.

De verhouding tussen de aanloopstroom en de nominale stroom bedraagt:

I i •nom = 115 =5.23
I i .max 0.22

Onderstaande figuur toont de uitgangsspanningen van de regelaar en de opwekker.
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Figuur 6.13: De uitgangsspanning van de regelaar Vr en de opwekker Efd hij inschakelen van
de asynchrone machine.

We zien dat de regelaar direct na het inschakelen van de asynchrone machine volledig open
stuurt. Als de spanningsdip grotendeels is weggeregeld, daalt de uitgangsspanning van de
regelaar tot ongeveer 3.2 per-unit. Op het moment dat de asynchrone machine is aangelopen
daalt de stroom Hierdoor ontstaat er een spanningsstijging. De regelaar stuurt hierdoor zijn
uitgang dicht. Nadat deze spanningsstijging is weggeregeld, zien we de reactie van de regelaar
op het inschakelen van de nominale mechanische belasting op de asynchrone machine.
In de figuren 6.14 en 6.15 zijn respectievelijk het toerental en het elektromagnetische koppel
van de asynchrone machine weergegeven.
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Figuur 6.14: De mechanische hoeksnelheid
van de asynchrone machine
tijdens aanlopen.

Figuur 6.15: Het elektromagnetische koppel
van de asynchrone machine
tijdens aanlopen.

Op t = 5 seconden begint de machine aan te lopeno Het elektromagnetische koppel2 vertoont
slingeringen met een maximale amplitude van 2.5 pu. Na iets meer dan 12 seconden wordt het
kipkoppel bereikt, en begint het koppel tot zijn nullastwaarde te dalen. De machine is dan

2 Het per-unit koppel in figuur 6.15 is berekend aan de hand van de basiswaarde voor het koppel van de
asynchrone machine.
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inmiddels op toeren. Na 15 seconden wordt de nominale mechanische belasting ingeschakeld,
en daalt het mechanische toerental. Er ontstaat een slip van ongeveer 2 %. Het elektrische
koppel komt via een overgangsverschijnsel op zijn nominale waarde van 0.92 pu.

6.8 Starten van een asynchrone machine op de inductief voorbelaste
generator.

In de praktijk zal de generator niet alleen belast worden met een asynchrone machine. Vaak is
er al een zekere belasting (bijv. een net) ingeschakeld op het moment dat de asynchrone
machine gestart wordt. In deze paragraafworden de resultaten gepresenteerd van simulatie van
de hierboven beschreven situatie. Voor de simulatie is weer dezelfde asynchrone machine
gebruikt als in paragraaf6.7. Het gevolg hieIVan kan zijn dat de generator tijdens het aanlopen
te zwaar belast wordt. We gaan eIVan uit dat de synchrone generator inductiefbelast is. In
Simulink ziet het blokschema er als voIgt uit:

~
Clock 4

uO

uq

ud

dqO-trans- +-- ---'
formatie

dqO
spannings

vergelijkingen

amplitude

q

psLd

XO

iO

iq

id

Figuur 6.16: Het model voor het starten van een asynchrone machine op een reeds belaste
generator.

Als voorbelasting is 50 % van de nominale belasting bij een nominale cos<p van 0.8 ingesteld.
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Figuur 6.17: De fasestroom bij inschakelen van de asynchrone machine en inschakelen
mechanische belasting bi) een voorbelasting van 50 % van het nominale
vermogen bi) een arbeidsfactor van 0.8.

Op t = 6 seconden wordt de asynchrone machine ingeschakeld. Op t = 16 seconden wordt de
nominale mechanische belasting van de asynchrone machine ingeschakeld. De fasestroom is in
figuur 6.17 weergegeven. We zien dat de stroom voor het inschakelen van de asynchrone
machine 50 % van de nominale stroom bedraagt. Na inschakelen van de asynchrone machine
loopt de stroom op tot ruim 1.4 pu. De generator wordt tijdens het aanlopen overbelast. Het
verloop van de stroom tijdens het aanlopen en na het inschake1en van de belasting op de
asynchrone machine is vrijwel gelijk aan het verloop van de fasestroom bij het inschakelen van
de asynchrone machine vanuit nullast. Figuur 6.18 toont de klemspanning van de generator.
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Figuur 6.18: De klemspanning van de generator tijdens inschakelen van de asynchrone
machine en het inschakelen van de belasting op de asynchrone machine.
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Het verloop van de klemspanning is nagenoeg dezeIfde als voor het inschakelen van de
asynchrone machine vanuit nullast. Zowel de spanningsdaling als de spanningsstijging zijn een
fractie kleiner als bij het inschakelen vanuit nullast.
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Figuur 6.19: Het toerental van de asynchrone
machine

Figuur 6.20: Het elektrische koppel van de
asynchrone machine

Zoals in de figuren 6.19 en 6.20 te zien is vertonen het toerental en het koppel het zeIfde
gedrag als bij het starten vanuit nullast.
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Figuur 6.21: De uitgangsspanning van de regelaar en de opwekker.

De spanningsregelaar heeft er voor gezorgd dat de spanning na het inschakelen van de
belasting weer op zijn nominale waarde gekomen is. Op t =6 seconden wordt de asynchrone
machine ingeschakeld. De regelaar stuurt volledig open tot de spanning weer bijna op zijn
nominale waarde is. Op t = 13 seconden stijgt de klemspanning van de generator doordat de
aanloopstroom in elkaar zakt. De spanningsregelaar stuurt volledig dicht tot de
spanningsstijging weggewerkt is. Bij het inschakelen van de nominale belasting op de
asynchrone machine daalt de klemspanning van de generator een beetje, waarna de regeling de
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spanning weer terug op zijn nominale waarde brengt. De opwekker voIgt de spanningsregeling
met een tijdconstante van 0.15 seconden.

6.9 Resume

In dit hoofdstuk is een per-unit model afgeleid voor de asynchrone machine. Het model is
gesimuleerd en lijkt goed te functioneren. Verder zijn er twee modellen gepresenteerd ter
bepaling van het gedrag van de generator bij het opstarten van een asynchrone machine. De
modellen zijn getest door simulatie van een 4-polige 24.4 MVA generator en een 2-polige 5.4
MVA asynchrone machine. De optredende spanningsdaling bedraagt ongeveer 21 %.
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7

Ret menuprogramma

InIeiding

Om het gebruik van de in de voorgaande hoofdstukken afgeleide modellen te vereenvoudigen
is rond de modellen een grafische gebruikersinterface opgezet. Deze gebruikersinterface is
gemaakt met behulp van de 'menu'- en 'control'- utillities die standaard bij Matlab
meegeleverd worden.

In de grafische interface kan de gebruiker de benodigde simulatie- en modelparameters
opgeven, gegevens opslaan en inlezen, simulatiemodellen aanroepen en simulatieresultaten
weergeven.

Het totale simulatiepakket, dat wi! zeggen het menu en de modellen, is modulair opgebouwd.
Hierdoor blijft men in staat om op eenvoudige wijze veranderingen aan te brengen.

nit hoofdstuk is bedoeld als handleiding voor het gebruik van de grafische userinterface. Om
deze reden worden aile mogelijke handelingen die in het menu uitgevoerd kunnen worden stap
voor stap behandeld.
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7.1 De plaats van bestanden

AIle tot het pakket behorende bestanden (in totaal ongeveer 2.5 Mb) dienen in dezelfde
directory geplaatst te worden. Gezien de overzichtelijkheid wordt aanbevolen om het pakket in
een zelfte benoemen directory onder de Matlab-directory toolbox te plaatsen, en vervolgens
het pad naar deze directory op te geven in het start-up file matlabrc.m1 in de matlab-directory,
zodat het menuprogramma onmiddellijk vanuit Matlab gestart kan worden. In bijlage 5 is een
lijst opgenomen van alle tot het pakket behorende files.

7.2 Benodigde hardware

De bier beschreven systeemeisen zijn opgesteld aan de hand van opgedane ervaringen met het
simulatiepakket. Er wordt een overzicht gegeven van de minimale systeemeisen, benodigd om
het simulatiepakket te laten functioneren. Hierop aansluitend worden aanbevelingen gedaan
omtrent het sneller laten functioneren van het simulatiepakket.

De minimale systeemeisen zijn:

• 80386DX-33 MHz processor of sneller;
• Minimaal 8 Mb intern geheugen;
• Ongeveer 5 Mb lege ruimte op de harddisk;
• VGA videokaart met minimaall Mb geheugen;
• Muis (noodzakelijk).

Bij langere simulaties (simulatie van 10 tot 20 seconden generatorbedrijf) kunnen met
bovenstaande systeemconfiguratie geheugenproblemen optreden. Verder zal een simulatie van
bovengenoemde duur veel tijd in beslag nemen, en is de beeldopbouw van het menuprogramma
zeer traag. Daarom worden de volgende minimale systeemeisen aanbevolen:

• Pentium 75 of sneller;
• Minimaal16 Mb intern geheugen;
• SVGA videokaart met 2 Mb geheugen.

Met de bier boven beschreven systeemeisen werkt het simulatiepakket vlot, en er treden geen
geheugenproblemen op.

Het menuprogramma is opgezet voor een beeldschermresolutie van 640 x 480 met 256
kleuren.

7.3 Overzicht van het hoofdmenu

Figuur 7.1 toont het hoofdmenu van het menuprogramma.

1 Namen van files worden in dit hoofdstuk cursiefgedrukt.
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Figuur 7.1: Het hoofdmenu.

Het hoofdmenu heeft de volgende functies:

• Invoeren modelparameters voor:
- de generator;
- de AVR en opwekker;
- belasting en kortsluiting;
- asynchrone machine;
- het inlezen parameters;
- het opslaan parameters;

• Het invoeren van simulatieparameters;
• Keuze van het rotortype;
• Keuze van het generatormodel met ofzonder bekrachtigingsregeling;
• Keuze het simulatie vanuit nullast ofvanuit belaste situatie.

7.4 Invoeren van modelparameters

Voor het invoeren van modelparameters kiest men een bepaalde groep invoerparameters
(generator, AVR en opwekker, enz...) door met de muis in de menubalk in het hoofdmenu op
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'Modelparameters' te klikken ofdoor de toetsencombinatie2 <ALT>M te drukken. Vervolgens
kiest men het gewenste invoermenu. Vervolgens kIikt men met de muis de te veranderen
parameter aan. Door op de bepaalde parameter te dubbelklikken wordt de volledige waarde
geselecteerd. Met behulp van de numerieke toetsen kan dan een nieuwe waarde ingevoerd
worden. Door em maal op een waarde te klikken verschijnt er een cursor in het invoerveld,
waama met de cursortoetsen, de delete-toets, de backspace-toets en de numerieke toetsen de
waarde veranderd kan worden. Als men klaar is met het invoeren ofwijzigen van een
parameter kan men een andere waarde aanpassen ofhet invoermenu verlaten door op OK te
klikken.

Een aantal parameters heeft bij het opstarten al een initiele waarde (default). De andere
parameters hebben bij het opstarten de waarde nul

Invoermenu 'Generator'

Onderstaande figuur toont het generator-invoermenu.

:~ ~

Figuur 7.2: Bet invoermenu voor generatorparameters.

De parameters in het generatormenu dienen als waarde van de SI-eenheden ingevoerd te
worden. De parameters worden intern omgerekend naar hun per-unit waarde voor gebruik in
de Simulink-modellen.

2 Speciale toetsen worden aangegeven tussen < >.
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Achter alle parameters is opgegeven in welke eenheden de parameters opgegeven dienen te
worden. Is dit niet het geval, dan is de betreffende parameter een dimensieloze grootheid of
getal
Het is niet ahijd nodig om alle parameters op te geven. Welke parameters voor een bepaalde
simulatie ingevoerd moeten worden kan bepaald worden aan de hand van de blokschema's in
hoofdstuk 3, 4, 5 en 6.

Invoermenu 'A VR en Opwekker'

Onderstaande figuur toont het 'AVR en Opwekker'-invoermeu.

Figuur 7.3: Het 'A VR en Opwekker '-invoermenu.

De parameters van de AVR en opwekker worden tenzij anders vermeld in per-unit ingevoerd.

Invoermenu 'Relasting en kortsluiting'

Figuur 7.4: toont het 'Belasting en kortsluiting'-invoermenu. In dit menu kunnen de
belastingen worden geconfigureerd, en kan men instellen op welk tijdstip een kortsluiting moet
worden ingeschakeld. Voor de inschakeltijdstippen van zowel de belastingen als de kortsluiting
wordt gerekend vanaft = 0 seconden.

De knoppen 'Percentage van nominale belasting' en 'lmpedantie' verschaffen de gebruiker de
mogelijkheid dezelfde belastingen op twee verschillende manieren in te voeren.
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Onderstaande figuur toont het invoeren van de belastingen als percentage van de nominale
belasting bij een bepaalde cos«>.

.. . . .

Figuur 7.4: Het 'Belasting en kortsluiting'-invoermenu.

Figuur 7.5:Het invoeren van de belastingen als percentage van de nominale belasting
bi) een bepaalde cosrp.

Men geeft een percentage van de nominale belasting op in de range 0-100%. Vervolgens geeft
men de cos</) op in de range 0-1. Het menuprogramma rekent automatisch de juiste
weerstanden en inductanties uit.

Het invoeren van de belasting als impedantie geschiedt in per-unit:

115



Ret menuprogramma

Figuur 7.6: Het menu voor invoering van de belastingen als impedanties.

Invoermenu 'Asynchrone machine'

Evenals bij het invoeren van de generatorparameters geschiedt het invoeren van de parameters
van de asynchrone machine in SI-eenheden. Het menuprogramma zorgt ervoor dat de per-unit
waarden uitgerekend worden. De inschakeltijdstippen zijn absolute waarden, dit wi! zeggen dat
ze bepaald worden ten opzichte van het begin van de simulatie (t = 0 seconden).

Figuur 7.7: Het invoermenu voor de parameters van de asynchrone machine.

7.5 InIezen en opsIaan van modeIparameters

Het inlezen van modelparameters gebeurt door in het 'Modelparameters'-menu voor 'Inlezen
parameters' te kiezen. Hierdoor verschijnt er een standaard Windows file-menu waarin een
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bepaalde drive en directory en een bepaald me gekozen kan worden (zie figuur 7.8). De
parameterfiles dienen de extensie '. txt ' te hebben.

- Select File to Open

File Name:

la
test.tlCt

D.ireclo~ies:. . _

c:\... \bln\slmullnk\menu Im1I~
I2;c:\ ~
ft:jowin
fa) matlab
f27 bin
la7 simulink
It menu

List Files of IYpe: Dli~es:

I_T_elC_l_f_ile_s.....:l~z._TX_T):.-_--l1ll IIiii c: ap

Figuur 7.8: Bet inlezen van parameters.

Het opslaan van modelparameters gebeurt op dezelfde manier als het inlezen. Men dient er
rekening mee te houden dat de simulatieparameters (stapgrootte e.d.) met in de parameterfile
worden opgeslagen. Bij het starten van het menu hebben de simulatieparameters initiele
waarden.

Select File to Write

~'--- --"mi

Drixes:

D.irectories: (.«••
c: \ •..\bin\simulink\menu
..~=-.-.,....\--------",,~.~f..=...:..~ 1_

IC7 C: _

~win

(So matlab
127 bin
U!7 simulink
lit menu

File Name:

ml
Z;;

Save File as IYpe:

I_T_elC_t_f_ile_s_l_z._TX_TJ:'-_.-JII '_IiiiJ_·_c:_a_p ---J[I

Figuur 7.9: Bet opslaan van modelparameters.

7.6 Invoeren van simulatieparameters

Voor het invoeren van simulatieparameters klikt men in de menubalk in het hoofdmenu op
'Simulatieparameters' ofgebruikt men de toetsencombinatie <ALT>S. Vervolgens verschijnt
het invoermenu voor de simulatieparameters. Figuur 7.10 laat dit zien.

117



t(i3 Het menuprogramma

Figuur 7.10: Het invoeren van simulatieparameters.

In het invoermenu voor de simulatieparameters kunnen de volgende parameters ingesteld
worden:

• De starttijd (meestal t = 0);
• De stoptijd;
• De minimaIe stapgrootte;
• De maximale stapgrootte;
• De tolerantie.

NB Als de numerieke integratie bij de maximale stapgrootte niet meer lukt wordt de
stapgrootte automatisch kleiner, met de minimale stapgrootte als ondergrens. Voor alle .
modellen wordt als numeriek integratie algoritme een vijfde orde Runge Kutta methode
gebruikt..

7.7 Modelkeuze.

In deze paragraafwordt beschreven hoe met behulp van de zogenaamde 'radiobuttons' het
juiste model gekozen kan worden. Met 'radiobuttons' worden de wisselschakelaars voor de
keuze van het rotortype, het generatormodel en de beginsituatie links in het hoofdmenu
bedoeld. Als het menuprogramma gestart wordt, zullen de schakelaars altijd in de bovenste
positie gezet worden.

Keuze van het rotortype

Van alle modellen zijn twee verschillende uitvoeringen gemaakt. Een voor simulatie van
generatoren met uitgebouwde polen, en een voor generatoren met gladde rotoren (filenaam
eindigd op 1). Er is voor gekozen om twee verschillende modellen te maken omdat bij een
machine met uitgebouwde polen de tijdconstante T'qO gelijk aan nul is, waardoor numerieke
problemen in het q-as model ontstaan. Dit probleem had voorkomen kunnen worden door het
gedeelte waarin de parameter T'qO voorkomt met behulp van schakelaars afte schakelen.
Simulink. heeft moeite met modellen waarin veel niet lineaire functies gebruikt worden. Daarom
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is niet voor deze oplossing gekozen. Men dient van te voren te kiezen welk type generator
gesimuleerd wordt.

Keuze van het generatormodel

Met de radiobuttons voor de modelkeuze kan men instellen ofmen weI ofniet een generator
met spanningsregeling wi! simuleren.
Voor modellen waarbij een belasting gebruikt wordt hoeft geen keuze gemaakt te worden.
Voor deze modellen wordt de keuzeschakelaar automatisch op 'Generator met
bekrachtigingsregeling' gezet. Ook voor het simuleren van een stap op de bekrachtiging wordt
de schakelaar automatisch ingesteld. Voor simulatie van nullast en kortsluitingen dient de
schakelaar ingesteld te worden.

Keuze van de beginsituatie

Deze keuzeschakelaar dient aIleen ingesteld te worden bij simulatie van een stap op de
bekrachtigingsspanning van de generator en bij simulatie van het inschakelen van een
asynchrone machine. In aIle andere gevallen wordt de schakelaar automatisch ingesteld.

Als men een stap op de bekrachtigingsspanning van een belaste generator wi! simuleren, of
wanneer men het inschakelen van een asynchrone machine op een belaste generator wi!
simuleren dient men de keuzeschakelaar op 'Generator belast' te zetten. In aIle andere gevallen
kan de schakelaar op zijn initiele instelling 'Generator in nullast' blijven staan.

I
3

C9~
Clock ~

d·•• modol

Figuur 7.11: Het Simulink-model voor simulatie van nullast.

Als de drie keuzeschakelaars in het hoofdmenu ingesteld zijn, kan men aan de linkse zijde van
het menu een bepaalde simulatie kiezen door op de gewenste knop te klikken. Vervolgens zal
het gewenste model geopend worden, en kan de simulatie beginnen.

Figuur 7. 11 geeft een voorbeeld van een model.
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7.8 Simuleren

Het menuprogramma

Nadat het gewenste Simulink-model geopend is, kan men de simulatie starten door met de
muis op 'Simulation' te drukken ofdoor de toetsen combinatie <ALT> Sin te drukken. Vit
het menu dat dan op het scherm verschijnt kiest men de optie 'Start'. De simulatie begint. Om
bij te houden tot welk tijdstip de simulatie gevorderd is, dient men twee maal snel achter elkaar
op het 'Clock'-blok in het simulatiemodel te klikken. Hierdoor verschijnt er een klein venster
waarin wordt weergegeven tot welk tijdstip de computer het model heeft doorgerekend. Aan
het einde van de simulatie zal de computer een geluidssignaallaten horen.

7.9 Weergeven resultaten

Als de simulatie klaar is kunnen vanuit het menuprogramma de resultaten zichtbaar gemaakt
worden. Hiervoor moeten we eerst terug naar het menuprogramma. Oit gebeurt als voIgt:

Druk op <ALT>, en houd deze ingedrukt. Druk vervolgens op <TAB>. Er verschijnt nu een
window waarin het pictogram en de naam van een bepaald programma staat. Houd <ALT>
ingedrukt en druk net zo lang op <TAB> totdat er een pictogram van een beeldscherm met
daarop een lichtblauwe 3D-grafiek te zien is, waamaast het woord 'menu' staat. Laat nu de
<ALT>-toets los. Het menuprogramma komt nu terug op het scherm.
Klik nu op de knop 'Toon resultaten'. Deze knop bevindt zich rechts onderin het hoofdmenu.
Het menuprogramma zal nu afhankelijk van de gekozen simulatie een aantal grafieken
genereren van de belangrijkste parameters. Deze grafieken zijn zo goed mogelijk geschaald,
echter het kan voorkomen dat de schaling niet goed is. Hoe dit aangepast kan worden is
beschreven in de handleiding van Matlab (zie [14]).

Een figuren kan afgedrukt worden door in de menubalk in de window waarin de figuur zich
bevindt te klikken op 'File', of door <ALT>F in te drukken, en vervolgens de optie print te
kiezen.

7.10 Resume

In dit hoofdstuk is de werking van het menuprogramma ter ondersteuning van het gebruik van
de simulatiermodellen beschreven. Dit hoofdstuk dient als gebruikershandleiding. Aan de hand
van afbeeldingen van de verschillende menu-vensters is de werking beschreven. Dit hoofdstuk
is niet bedoeld als beschrijving van de software-matige opbouw van het menuprogramma.
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8

Conclusies en aanbevelingen

Dit hoofdstuk is opgesplitst in twee delen. Het eerste gedeelte bespreekt de conclusies en
aanbevelingen omtrent de opbouw van de modellen. Het tweede gedeelte betreft de conc1usies
en aanbevelingen omtrent het gebruik van Matlab en Simulink: a1s simulatiesoftware.
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8.1 De modellen

In dit verslag is het ontwerp van modellen voor simulatie van een synchrone machine in
normale en bijzondere bedrijfstoestanden beschreven. Vit controle van de simulatieresultaten
kunnen we concluderen dat de modellen allen aannemelijke resultaten opleveren. Er zijn
modellen ontworpen voor simulatie van de volgende situaties:

• nullastbedrijfvan de generator zonder bekrachtigingsregeling;
• nullastbedrijfvan de generator met bekrachtigingsregeling;
• drie fase kortsluiting van de generator in nullast;
• drie fase kortsluiting van de voorbelaste generator;
• twee fase kortsluiting van de generator in nullast;
• twee fase kortsluiting van de voorbelaste generator;
• een fase kortsluiting van de generator in nullast;
• een fase kortsluiting van de voorbelaste generator;
• een stap op de bekrachtiging van de generator in nullast;
• een stap op de bekrachtiging van de voorbelaste generator;
• in- en afschakelen van de belasting van de generator;
• in- en afschakelen van een deel van de belasting van de generator;
• het inschakelen van een asynchrone machine op de in nullast werkende generator;
• het inschakelen van een asynchrone machine op de voorbelaste generator.

Voor zover mogelijk zijn de simulatieresultaten gecontroleerd aan de hand van
benaderingsformules uit de literatuur. De simulatieresultaten komen goed overeen met de
berekende waarden.
Binnen de gestelde afstudeerperiode is het niet mogelijk geweest de simulatieresultaten aan de
hand van metingen te controleren. Dit dient nog te gebeuren. Hierdoor kan geen definitieve
conclusie getrokken worden omtrent de nauwkeurigheid van de modellen.

Bij de atleiding van het generatormodel is geen rekening gehouden met de optredende
magnetische verzadiging. Om het model beter met de werkelijkheid in overeenstemming te
brengen, zal een studie gedaan moeten worden naar mogelijkheden om de verzadiging in de
berekeningen mee te nemen.

Het asynchrone machinemodel houdt geen rekening met parametervariaties als functie van het
toerental. In praktijk zullen zowel de rotorweerstand als de rotor-Iekinductantie toerental
afuankelijk zijn. Het model is hierdoor alleen geschikt voor studie naar de spanningsdaling die
vlak na het inschakelen van de asynchrone machine optreedt in het voedende net. Er is niet
onderzocht hoe groot de invloed van de parametervariaties in de asynchrone machine zijn.
Hierdoor kan geen uitspraak gedaan worden over het gedrag van de asynchrone machine,
geruime tijd na het inschakelen.

Rond de simulatiemodellen is in Matlab een gebruiksvriendelijke grafische interface opgezet.
Met de grafische interface kan men op eenvoudige wijze de benodigde model- en
simulatieparameters instellen, simulaties starten en resultaten weergeven.

In [I] en [3] komen de weergegeven modellen niet overeen met de gegeven vergelijkingen.
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8.2 Matlab en Simulink

Simulink is een gebruiksvriendelijk programma, echter als men wat meer ingewikkelde
modellen gaat gebruiken loopt men al snel tegen de grenzen aan van wat binnen Simlllink
mogelijk is. Het blijkt met mogelijk een nauwkeurige nuldoorgangsdetector te maken waardoor
de worst-case waarden bij kortsluiting van een voorbelaste generator met nauwkeurig te
bepalen zijn.

De systeemeisen voor het uitvoeren van lange simulaties met complexe modellen zijn zeer
hoog. Om prettig met de simulatiemodellen en het menuprogramma te kunnen werken is een
Pentium met minimaal16 Mb nodig.

Bij sommige modellen is het voor een juiste werking noodzakelijk om bepaalde signalen met
behulp van een 'To Workspace'-blok op te slaan. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt doordat
er zich algebraische lussen vormen, waarin differentierende acties zitten. Hierdoor is Sim111ink
met altijd in staat de beginwaarden voor een bepaald signaal in het blokschema te bepalen.

Het is aan te bevelen om de modellen wanneer deze verder uitgebreid worden, ofwanneer een
grotere simulatiesnelheid gewenst is, in een ander simulatiepakket te implementeren.
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tiB Bijlage 1: Gegevens van de gesimuleerde synchrone generator

Gegevens van de gesimuleerde synchrone generator:

1. Nominaal schijnbaar vermogen Soorn 24.4 MVA
2. Nominale klemspanning Doorn 11 kV
3. Nominale arbeidsfactor 0.8
4. Nominaal toerental n 1500 rpm
5. Statorweerstand rs (20°C) 14.4 mil = 2.ge-3 pu
6. Homopolaire weerstand ro 0.08 n 0.02 pu
7. Positive sequence weerstand rl 0.031 n = 6.2e-3 pu
8. Negative sequence weerstand r2 0.42 n = 0.08 pu
9. Synchrone d-as reactantie Xd 10.29 n 2.07 pu
10.Transiente d-as reactantie X'd 1.29 n 0.26 pu
11.Subtransiente d-as reactantie X" d 0.89 n = 0.18 pu
12.Stator lekreactantie XI 0.60 n = 0.12 pu
13.Synchrone q-as reactantie Xq 3.63 n = 0.73 pu
14.Transiente q-as reactantie X'q 3.63 n = 0.73 pu
15.Subtransiente q-as reactantie X"q 0.89 n 0.18 pu
16.Homopolaire reactantie Xo 0.49 n 0.10 pu
17.Negative sequence reactantie X2 0.89 n 0.18 pu
18.Transiente d-as nullasttijdconstante T'do 7.2 s
19.5ubtransiente d-as nullasttijdconstante T"do 0.06 s
20.Transiente q-as nullasttijdconstante T'qo n.v.t. s
21. Subtransiente q-as nullasttijdconstante T"qo 0.12 s
22.Transiente d-as kortsluittijdconstante T'd 1.0 s
23.Subtransiente d-as kortsluittijdconstante T"d : 0.04 s
24.Transiente q-as kortsluittijdconstante T'q n.v.t. s
25.Subtransiente q-as kortsluittijdconstante T" q : 0.03 s
26.Massatraagheidsmoment turbine II 1748 kgm2 = 1113 pu
27.Massatraagheidsmoment tandwielkast 12 839 kgm2 = 534 pu
28.Massatraagheidsmoment generator 13 11468 kgm2 = 7302 pu
29.Stijfheidsfactor as turbine-tandwielkast k l 35.8e6 Nm/rad = 231 pu
30.Stijfheidsfactor as tandwielkast-generator k2 12.1e6 Nm/rad = 78.1 pu
31.Dempingsfactor as turbine-tandwielkast dl le4 Nms/rad= 20.3 pu
32.Dempingsfactor as tandwielkast-generator d2 : le4 Nms/rad= 20.3 pu
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Bij lage 2: Computer representation of exiter and AVR, type 2

INPUT FILTER

1 + ITr

A.V.R

Vrfll

Ka

1 +ITI

IKI

other I (1 +a1l1)(1 +1Tf2)
slgnals;

Vrmln

EXCITER

---1-4Efd

IExciter parameters I
Vr 1 per unit exciter field voltage 29 V (d.c.)

Vsupply Excitation supply voltage at 100% speed with 194 V (a.c.)
excitation at full load

Ke Exciter constant 1

Te Exciter field time constant 0.15 Sec

Se7S Exciter saturation parameter 1.06

SelOO Exciter saturation parameter 1.06

AVR parameters

Tr Input smoothing time constant 0.03 Sec

T. Amplifier time constant excitation at full load 0.04 Sec

Tn Feedback time constant (set equal to Te) 0.15 Sec

Tn Feedback time constant (set equal to generator on load 2.7 Sec
time constant)

KA Amplifier Gain (Vnna/0.01 V.J 350

Kr Feedback gain (adjustable) 0-0.055

VRMlN Minimum AVR output OV

VRMAX Maximum AVR output ( 0.8 VsUPPI) 155 V
155/29=5 .34pu
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Bijlage 3
Datum: 16 juni 1995

Auteur: Mee

IEEE-computer model

Het bekrachtigingssysteem kan voorgesteld worden volgens het bijgevoegde model.
Hierin zijn

V.upp1y

Tf2

De bekrachtigingsspanning van de opwekker, die volgens de luchtlijn van de
nullastkarakteristiek de nominale spanning geeft aan de klemmen van de
generator tijdens nullast.(Id = 233 Amp bij 11 kV, Ifex = 2.5 Amp, Ufex =
29 Volt)
AC- uitgangsspanning van de PMG. Deze wordt berekend op een Ceiling
voltage = 1.6 * Vfex.nom (DC-spanning/0.8 = 155/0.8 = 194 Volt)
Exciter constant : per definitie = 1
Exciter field time constant = To' uit DGBP.wkl
Verzadigingsconstante :

A-B
B

met
A : bekrachtigingsstroom van de opwekker bij vollast ( = 8.2 Amp)
B : bekrachtigingsstroom van de opwekker om bij nullast van de opwekker de
zelfde spanning op de uitgang van de opwekker te krijgen ( = 4.0).
We onderstellen dat zowel de belastingskarakteristiek en de nullastkarakteristiek
van de opwekker lineair zijn. A en B worden berekend met DGBP.wkl: om B
te berekenen worden AWsst gelijk gesteld aan nul.
= tijdconstante van de generator bij vollast. Volgens handboek techniek :

I R~ + (Xs + X)·(Xs + X~)
Ts = Tdo • --"""""':"'"-------

R~ + (Xs + Xd)2

met
Ro : belastingsweerstand

URs = -_. coscP = 4.0 f!
/3./

Xo : belastingsreactantie

Xs =~. sincP = 3.0 f!
/3./

Xd : synchrone reactantie : 10.3 f!
Xd': transiente reactantie : 1.28 f! (verzadigd)
Tdo': transiente nullasttijdconstante : 7.2 sec
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Matlab en Simulink

Deze bijlage is bedoeld als verduidelijking van een aantal Simulink-functies en een aantal bij de
opzet van de blokschema's gebruikte kunstgrepen die tot onduidelijkheden kunnen leiden.

De volgende punten worden besproken:

• de 'To Workspace'-blokken
• bewijs equivalent blokschema voor eerste orde proces
• input- en output-blokken en het groeperen van een deel van een blokschema
• het opslaan en inlezen van simulatiedata
• het bewijs dat de differentiator weggelaten kan worden in de stabilisatielus van de AVR.

1 De 'To Workspace'-blokken

Deze blokken bieden de mogelijkheid om de waarden van elk willekeurig in het Simulink
blokschema voorkomend signaal in vectorvorm in Matlab op te slaan. Het 'To Workspace'
blok is altijd rechthoekig, maar kan van grootte veranderd worden. Dit wordt hieronder
gedemonstreerd.

~ ~ yout I ~ yout I
To Workspace To Workspace1 To Workspace2

Figuur 1: Drie verschillende uitvoeringen van het 'To Workspace '-blok.

Bij gebruik van het 'To Workspace'-blok dient de gebruiker deze een naam te geven, en op te
geven hoeveel waarden dit blok maximaal in Matlab op kan slaan. Onderstaande figuur toont
het invoermenu

Figuur 2: Het invoermenu van het 'To Workspace '-blok.
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Voor de simulaties met het generatormodel zijn alle 'To Workspace'-blokken ingesteld op een
maximaal aantal waarden van 40000. Deze waarde is ruimschoots voldoende om ook bij
langere simulaties alle waarden op te kunnen slaan.

2 Bewijs equivalent blokscbema voor eerste orde proces

Omdat het met mogelijk is om van de 'Transfer function' -blokken in Simulink de beginwaarde
op te geven, wordt het blok vervangen door een equivalent schema. Onderstaande figuur toont
de in paragraaf3.3 van dit verslag toegepaste transformatie van het eerste orde proces omhet
mogelijk te maken de beginwaarde van de integrator in te stellen.

~
eerste orde

proces

<=>~Sum i1
1fT

integrator met negatieve
eenheidsterugkoppeling

Figuur 3: Het 'Transfer function '-blok en het equivalente blokschema.

De ingang van het systeemnoemen we X(s), de uitgang Y(s). Voor het rechtse schema vinden
we volgens de theorie van de blokschema's een overdrachtsfunctie.

1 1

H(s) = Y(s) = Hrechtdoor = Ts = Ts . Ts =_1_ 1
X(s) I+H,us 1+~ 1+~ Ts Ts+l

Ts Ts

Het vervangende schema geeft dus exact hetzelfde resultaat.

3 De input- en output-blokken en bet groeperen van een deel van bet
blokscbema.

Met de functie 'Group' in de menubalk van een Simulink-model kan men bepaalde delen van
een blokschema in een subsysteem onderbrengen. Onderstaande figuur laat dit zien.

1/1au
AutO-Scale

Graph

=>
Step Input1

Subsystem Auto-5cale
Graph1

Figuur 4: Het groeperen van een deel van een blokschema.

Door eerst met behulp van de muis het te groeperen gedeelte van het blokschema te selecteren
(er een window omheen trekken), en vervolgens de optie 'Group' onder het menu-item
'Options' te kiezen wordt het geselecteerde gedeelte in een subsysteem geplaatst. Het
subsysteem van het rechtse blokschema in figuur 4 ziet er als voIgt uit:

v
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Figuur 5: Het subsysteem van het rechtse blokschema infiguur 4.

Simulink heeft aan de ingang en aan de uitgang van het subsysteem twee nieuwe blokken
geplaatst. Dit zijn de zogenaamde input- en output-blokken. Evenals bij de 'To Workspace'
blokken kunnen de input- en output-blokken van grootte veranderd worden. De input- en
output-blokken zijn te onderscheiden aan het getal in het blok en de naam buiten het blok.
Afhankelijk van de richting van de pijl (van ofnaar het blok) is te bepalen ofeen blok een
input-blok ofeen output-blok is.

4 Bet opslaan en inlezen van simulatiedata

Na een simulatie kan men in Matlab alle gewenste data op de harde schijf opslaan in een
zogenaamde .mat-file, en deze weer inlezen. Hiervoor zijn twee commando's beschikbaar.

Men kan de waarden van alle in Matlab gedefinieerde parameters opslaan met het commando

save <filenaam>

Wil men een ofmeerdere parameters opslaan, dan gebruikt men

save <filenaam> x y z

waarbij X, yen z de parameters zijn die men op wi! slaan.

Opnieuw inlezen van de parameters gebeurt met het 'load'-commando:

load <filenaam>

5 Bet bewijs dat de differentiator weggelaten kan worden in de
stabilisatielus van de AVR

In paragraaf 5.2 van dit verslag wordt een kunstgreep toegepast om een difl'erentiator uit het
blokschema van de stabilisatielus van de AVR te kunnen verwijderen. We zullen nu bewijzen
dat de gebruikte kunstgreep toegepast mag worden.

De overdrachtsfunctie van de stabilisatielus is in het Laplace-domein te schrijven als

2
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Als we dit in een blokschema vertalen krijgen we

Figuur 6: Rechtstreekse vertaling van vergelijking 2 in blokschema-vorm.

De linker helft van dit blokschema is hieronder nogmaals weergegeven.

Figuur 7: Het linker gedeelte vanfiguur 6.

De overdrachtsfunctie van dit systeem in het Laplace-domein luidt (de -K- in het
versterkerblok staat hier voor lITn).

H = S
lin ker deel 1+ T

j2
s 3

De stelling is dat de differentiator weggelaten kan worden als de uitgang van het versterker
blok Tn als uitgang van de stabilisatielus gebruikt wordt. We krijgen dan het volgende
blokschema:

Figuur 8: Equivalent blokschema voor figuur 7.

De overdrachtsfunctie van dit systeem in het Laplace-domein luidt:

1 1

H - H rechtdoor
Tj2 Tj2 Tj2s S

4= = .--=
linkerdeel - 1+ H 1 1 Tj2s Tj2s+1Ius 1+- 1+-

Tj2s Tj2s

en is dus dezelfde als die van het originele systeem De differentiator kan dus zonder
problemen weggelaten worden.
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tLa Bijlage 4: Gegevens van de gesimuleerde asynchrone machine

Gegevens van de gesimuleerde asynchrone machine:

1. Nominaal vermogen Snom 5.4 MVA
2. Nominale spanning Unom 11 kV
3. Nominale arbeidsfactor 0.92
4. Nominale stroom Inom 283 A
5. Nominaal toerental 2989 rpm
6. Statorweerstand rs 94.1 mQ = 4.2e-3 pu
7. Rotorweerstand rr (s = 0) 61 mQ = 2.7e-3 pu

(s = 1) 582 mQ = 0.026 pu
8. Hoofdinductiviteit Lsr 371 mH 5.23 pu
9. Lekinductiviteit stator Lss 10.1 mH = 0.14 pu
10.Lekinductiviteit rotor Lrr (s = 0) 5.5 mH = 0.08 pu

(s = 1) 4.1 mH 0.06 pu
II.Massatraagheidsmoment (inc1usiefbelasting) : 207 kgm2 1190 pu
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Bijlage 5: Bij het menuprogramrna

Overzicht van de files in de simulatietoepassing.
(in alfabetische volgorde)

Files behorend bi) het menuprogramma:

asynchr.m
asynpl.m
avrpar.m
belastpl.m

belpar.m
dfkspl.m

eenbelpl.m

efkspl.m

genpar.m
imped.m
leesfile.m
nulavrpl.m

nullpl.m

percbel.m

schrfile.m
snnpar.m
smenu.m
svrefpl.m

tfkspl.m

Modellen:

asynbel.m

asynbell.m

asynnul.m

asynnull.m

belast.m

belastl.m

: Invoermenu parameters asynchrone machine
: Genereert plaatjes voor de modellen met de asynchrone machine
: Invoer:6le voor parameters van de AVR en de opwekker
: Genereert plaatjes voor de modellen voor het afschakelen van een deel van

de belasting
: Invoeren parameters belasting en kortsluiting
: Genereert plaatjes voor de modellen voor simulatie van een drie fase

kortsluiting
: Genereert plaatjes voor de modellen voor simulatie van het in- en

afschakelen van belasting
: Genereert plaatjes voor de modellen voor simulatie van een een fase

kortsluiting
: Invoermenu voor generatorparameters
: Menu voor invoeren van belastingparameters als impedantie
: Leest parameters uit datafile
: Genereert plaatjes voor de modellen voor simulatie van nullast voor een

generator met bekrachtigingsregeling
: Genereert plaatjes voor de modellen voor simulatie van de generator in

nullast
: Menu voor invoer van belastingsparameters a1s deel van de nominale

belasting
: Schrijft data naar een bestand
: Invoermenu voor simulatieparameters
: Hoofdmenu
: Genereert plaatjes voor de modellen voor simulatie van een stap op het

setpoint van de bekrachtigingsregeling
: Genereert plaatjes voor de modellen voor simulatie van twee fase kortsluiting

: Model voor simulatie van het starten van een asynchrone machine op een
voorbelaste generator met uitgebouwde polen

: Model voor simulatie van het starten van een asynchrone machine op een
voorbelaste generator met gladde rotor

: Model voor simulatie van het starten van een asynchrone machine op een
generator met uitgebouwde polen

: Model voor simulatie van het starten van een asynchrone machine op een
generator met gladde rotor

: Model voor simulatie in- en afschakelen van een deel van de belasting van de
generator met uitgebouwde polen

: Model voor simulatie in- en afschakelen van een deel van de belasting van de
generator met gladde rotor

IX

'd



dfkavr.m

dfkavr1.m

dfksl.m

dfksl1.m

eenbel.m

eenbell.m

efkavr.m

efkavr1.m

efksl.m

efksll.m

nulavr.m

nulavr1.m

nullast.m
nullast1.m
svrefb.m

svrefb1.m

svrefu.m

svrefu1.m

tfkavr.m

tfkavr1.m

tfksl.m

tfksll.m

Datafile:

Bijlage 5: Bij het menuprogramma

: Model voor simulatie drie fase kortsluiting van een voorbelaste generator
met uitgebouwde polen

: Model voor simulatie drie fase kortsluiting van een voorbelaste generator
met gladde rotor

: Model voor simulatie van drie fase kortsluiting van een generator met
uitgebouwde polen in nullast

: Model voor simulatie van drie fase kortsluiting van een generator met
gladde rotor in nullast

: Model voor simulatie van het inschakelen van een belasting op een generator
met uitgebouwde polen in nullast

: Model voor simulatie van het inschakelen van een belasting op een generator
met gladde rotor in nullast

: Model voor simulatie een fase kortsluiting van een voorbelaste generator
met uitgebouwde polen

: Model voor simulatie een fase kortsluiting van een voorbelaste generator
met gladde rotor

: Model voor simulatie van een fase kortsluiting van een generator met
uitgebouwde polen in nullast

: Model voor simulatie van een fase kortsluiting van een generator met
gladde rotor in nullast

: Model voor simulatie van nullast van een generator met uitgebouwde polen
en een bekrachtigingsregeling

: Model voor simulatie van nullast van een generator met gladde rotor
en een bekrachtigingsregeling

: Model voor simulatie van nullast van een generator met uitgebouwde polen
: Model voor simulatie van nullast van een generator met gladde rotor
: Model voor simulatie van een stap op de bekrachtigingsspanning van een

voorbelaste generator met uitgebouwde polen
: Model voor simulatie van een stap op de bekrachtigingsspanning van een

voorbelaste generator met gladde rotor
: Model voor simulatie van een stap op de bekrachtigingsspanning van een

generator met uitgebouwde polen in nullast.
: Model voor simulatie van een stap op de bekrachtigingsspanning van een

generator met gladde rotor in nullast.
: Model voor simulatie twee fase kortsluiting van een voorbelaste generator

met uitgebouwde polen
: Model voor simulatie twee fase kortsluiting van een voorbelaste generator

met gladde rotor
: Model voor simulatie van twee fase kortsluiting van een generator met

uitgebouwde polen in nullast
: Model voor simulatie van twee fase kortsluiting van een generator met

gladde rotor in nullast

voorbeeld.txt : Datafile met gegevens van gebruikte voorbeeldmachine

x


	Voorblad
	Voorwoord
	Samenvatting
	Gebruikte parameters.
	Inhoudsopgave
	Inleiding
	1. De vergelijkingen van de synchrone generator. 
	2. Model van de synchrone generator.
	3. Onderdelen generatormodel in Simulink.
	4. Simulaties met het generatormodel vanuit nullast.
	5. Model van de generator met spanningsregeling.
	6. Simulatie van de generator belast met een asynchrone machine.
	7. Het menuprogramma.
	8. Conclusies en aanbevelingen.
	Literatuurlijst
	Bijlage

