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Met het doel, tot een regeling van het overgedragen vermogen

te geraken, kan men in de statorketens van elektrische machines

halfgeleiderschakelaars Cthyristoren, triacs enz.) opnemen.

Door de ontsteekpulsen toe te dienen in synchronisme met het

voedende net, zodanig dat de golfvorm van statorspanningen resp.

stromen gelijk is voor alle drie ketens, behalve een verschuiving

in de tijd van een derde van de netperiode, ontstaat de ~ogenaamde

statorsturing ook wel stator-CC-sturing genoemd.

Kiest men de ontstekingstijdstippen later, dan zullen i.h.a. de

tijdstippen, waarop de stromen nul worden (en enige tijd onder

broken blijven), eerder aanbreken. De geleidingsduur en daarmee

het geleverde vermogen en het koppel nemen in absolute waarde af.

Op deze wijze kan het koppel kontinu worden geregeld van nul tot

de waarde, die het heeft bij kortgesloten schakelaars, zonder

sturing dus. Een eventueel gewenste waarde van de hoeksnelheid moet

tot stand komen door evenwicht van het elektromagnetische koppel

en het belastingskoppel.

De klemspanning aan de stator bestaat voor een gedeelt~ uit de

van netzijde opgedrukte spanning en voor een ander deel nit de

door de machine zelf teweeg gebrachte induktie-spanning, de

zogenaamde leemtespanning. Deze is te voren slechts impliciet

bekend, door het gegevea van de opgedrukte stroom, die gelijk aan

nul is in de leemteperiode.

Het zogenaamde leemtespanningsprobleem nu, bestaat uit dit

"gemengd" gegeven zijn van de ingangsgrootheden van het netwerk,

dat de machine is. In elke halve periode immers, worden beurtelings

spanning (gesloten schakelaar) en stroom (open schake~aar)

opgedwongen. De bekende denkmodellen vereisen het ekspliciet

gegeven zijn van of de klemspanningen of de stromen, om tot het

doel (het kennen van de andere stromen en spanningen in het net

werk) te geraken.

Het verwaarlozen van de leemtespanning, de eenvoudigste oplossing

van het probleem, levert soma tamelijk bruikbare resultaten.

Meestal echter leidt dit tot aanzienlijke afwijkingen, vooral

als de weggelaten leemtespanning een niet te verwaarlozen

grondgolfkomponent bevat.
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Bij het gebruik van analogon-maChines 1) zal een simulatieschema

bedacht moeten worden, dat het automatisch omschakelen van op

gedrukte spanning naar opgedrukte stroom mogelijk maakt. Hiermee

hebben zich al eerder verschillende onderzoekers beziggehouden

(L 1, L 2). De oplossingen zouden gekarakteriseerd moeten worden

door de volgende hoofdlijnen:

Uitgaande van een analogon-schema, dat geschikt is voor gegeven

klemspanningen, moet op het afbeeldingsknooppunt voor de klem

spanning een schakelaar komen, die dit knooppunt naar keuze ver

bindt met of de klemspanning of de uitgang van een regelsysteem.

Dit regelsysteem zorgt ervoor dat na het gelijk aan nul worden

van de afgebeelde stroom deze op de ber~e waarde (nul) wordt

vastgehouden. Aan de uitgang van de regelketen verschijnt een

spanning, die de leemtespanning afbeeldt en juist evenwicht houdt

met de opgedwongen waarde (nul) van de afgebeelde statorstroom.

Op een ontsteekkommando wordt de schakelaar omgezet naar de

afgebeelde bronspanning.

Het volgende kan een en ander verduidelijken.

Past men generlei transformatie toe op spanningen en stromen,

dan krijgen de vergelijkingen voor het elektrisch spannings

evenwicht de volgende gedaante:

() ::

d =
(O.i)

1)daar de uitdrukking "analoge rekenmachine" eigenlijk geen juiste
weergave is van de bedoelde toestellen (ze rekenen niet, doch zijn
in feite analogie-schaalmodellen), lijkt de gekozen benaming beter
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Hierbij behoort tot de vooronderstellingen behalve het ge

bruikelijke pakket, waarvoor we naar hoofdstuk 1 verwijzen,

een gelijk windingenaantal voor rotor- en statorspoelen.

De grootheden k,u en kl?' zijn geIntroduceerd, om de magnetische

koppeling tussen stator resp. rotorketens onderling wat uitge

breider dan gebruikelijk in de wiskundige voorstelling in te

brengen.

Op het punt van het gebruik van analogonmachines kan nog het

volgende worden opgemerkt.

Schrijft men de vergelijkingen uit voorstelling (0.1) iets anders,

dan komt de vergelijking voor de poort : er uit te zien als:
t-

'4 :i. j( " "·4).Jt II t'.l I J t'e. ..'s .. /.,'" Us -I\s "s ~ ~ ii.lfSs s f-. A'is I I

fIl,,/
;rCl~

/ . ~ [J.fii' -.!fii 4 J -~----- .------- (0.2)r "'j... .$,,-r 8 .. ... ... ,.

De zeven onderstreepte termen brengen de koppeling van de poort

met de vijf andere poorten in rekening.

Hetovereenkomstige deel van het simulatieschema is in fig. 0.1

in beeld gebracht.

'---------< - ..... ' 1-----------'

I
I
I

I
I
I

: -'.
IL +_ _

n· O,.1
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De nuldetektor zet de sch~~elaar in de onderste stand zodra de

stroom i; gelijk wordt aan nul, ongeacht welke richting de stroom

voordien had. In deze stand blijft de schakelaar tot opnieuw een

ontsteekkommando verschijnt.

Het komplete simulatieschema bestaat uiteraard uit zes groepen als

fig. 0.1; in drie daarvan is een klemspanning nul afgebeeld

(kortgesloten rotor), er komen ook omzetters in voor, die de

signalen sin p" en cos p 8 moeten genereren alsmede, bij de hier

gesuggereerde vorm van de vergelijkingen, een groot aantal

vermenigvuldigers.

Dat het regelsysteem in fig. 0.1 de afgebeelde stroom i: inderdaad

op de waarde nul houdt is vrij eenvoudig in te zien:

1) denken we even de signalen op aIle ingangen van de opteller,

behalve de bovenste, konstant dan zal een zeer kleine afwijking

van i: =0 onmiddellijk een groot korrektie-signaal naar de

integrator sturen, en na zeer korte tijd zal de uitgangsspanning

weer nul worden.

Dit proces laat zich vrij eenvoudig wiskundig beschrijven:

laat in fig. 0.1 de versterking van de terugkoppelversterker -A
zijn en een "storings"-spanning A aanwezig zijn op een der

andere dan de bovenste ingangen van de opteller; dan geldt:

- (- j(- A 1;- -
~:

waarina) laat L1. (t) = 0; dan is i:-

A '= /I,J- ~.s • Een eventueel al aanwezige storing dempt uit
L....

met een tijdkonstante, die omgekeerd evenredig met A' afneemt;

Uit deze differentiaalvergelijking leiden we af:
-A't

(t) = i;-(O)e

i: wordt nul.
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)
J.I. ( -""-4-)b) laat A (t) = Ho i Ui{t dan is t/I.(-I:) = - A·' :1- e

Deze onderstelling is een goede stilering van de werkelijk te

verwachten "storingen": knikken komen in de stromen voor,

sprongen daarentegen niet.

(
d i I, I . , I - ,4'J.

c) laat L1 of) c ilL LI l'o/ dan is L/ (t/ .: - II~ e

De beginafwijking is even hoog als de storende sprong, de

regelversterker en andere netwerkelementen raken overstuurd en

deze gebeurtenis "mag" dus niet plaatshebben, ook al zou A'

door een grote versterking groot gemaakt worden en de tijdsduur

van de respons zeer kort.

We zagen evenwel reeds bij b) dat de hier onderstelde storing

niet op kan treden.

Ook de bij a) voorziene moeilijkheid kan niet manifest worden,

omdat slechts dan de schakelaar wordt omgezet, als i~

al "van nature" nul is gewordenj een kleine afwijking door

relaisvertraging b.v. dempt snel uit.

Het regelsysteem van fig. 0.1 stelt ons dus in staat, juist

die spanning te genereren, die een stroom gelijk aan nul

effektueert in de leemteperiode.

K.P. Kovacs [L2] geeft ook een oplossing met een analogon-schema.

Hij verwaarloost echter de statorweerstand, hetgeen tot aan

zienlijke afwijkingen in het elektrisch gedrag van de machine

leidt.

De leemtespanning wordt gegenereerd volgens een apart verge

lijkingsstelsel met een apart analogonnetwerk, een principieel

altijd juiste methode. Een deel van de uitbreiding in het

analogonnetwerk is echter niet principieel nodig, alle eigen

schappen van de induktiemachine zijn al in het eerste deel van

het analogonschema. "ingebouwd".

H.A. Badr [L1, L5J bewerkstelligt het omschakelen van net

spanning naar leemtespanning door het kortsluiten van een

integrator.

Hierdoor wordt ook een ander vergelijkingsstelsel afgebeeld.

Dit betekent, dat of in de leemteperiode of in de netspannings-
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periode de induktiemachine niet geheel juist wordt gesimuleerd,

een feit, dat te geeigender plaatse noch gerechtvaardigd noch

weersproken wordt.

De gegeven analogonschema's alsmede sommige impedantie-matrices

zijn moeilijk te lezen, omdat slechts numerieke waarden zijn

gegeven en geen symbolische voorstellingen voor de netwerk- resp.

matriXelementen.

Voor het onderZ'Oek naar de leemtespanning is het gebruik van

analogonmachines niet absoluut nodig, ook het gebruik van reken

machines kan tot bruikbare resultaten leiden, hoewel vroeger soma

anders hierover werd gedacht. [L 1, L 3J.

Daar de spanningen en stromen in de stator moeten worden voorgestelc

door fourier-reeksen, kan slechts inzicht worden verkregen in z.g.

kwasi-stationaire bedrijfstoestanden van de machine, overgangs

verschijnselen kunnen dus in beginsel niet aan de orde komen.

Een vroegere poging, om de leemtespanning uit te drukken in de

ogenblikswaarden van de stromen bij het doyen van de stroom in de

beschouwde statorfase Cbij de semi-4-fasige machine) [L 3] leidde

niet tot succes, een gedeeltelijk numerieke methode [L 4J weI.

Voor de 3-fasige machine is een rekenmachineprogramma in bewerking;

door de grillige vorm van de leemtespanning en de lage impedantie

waarden voor de homopolaire spanningskomponenten is het tamelijk

gekompliceerd.

Deze rekenprogramma's hebben dezelfde opzet als de analogonnet

werken: het Clangs iteratieve weg) vinden van die spanning, die

een stroom nul in de leemteperiode bewerkstelligt.

Een moeilijkheid schuilt daarbij in het vinden van een geschikte

bewaarvorm van de leemtespanningsschatting: die van de fourier

komponenten is ongeschikt, omdat bij elke iteratieslag de doof

hoekafhankelijke intervalsgrenzen mee veranderen.

Er zal aandacht worden besteed aan de vervorming van de netstromen;

de lagere harmonischen van de stroom moeten hiertoe zowel naar

amplitude als naar fase bepaald worden.
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I Samenvatting "Inleiding en doelstelling".

Naast enkele opmerkingen ter inleiding wordt een definitie

gegeven van het leemtespanningsprobleem. Tevens zijn enkele

principiele overwegingen opgenomen aangaande de oplossing met

rekenmachines en analogonmachines.

Summary of "inleiding en doelstelling".

Besides some introductory remarks a definition is given of

induced-voltage problem.

Some basic considerations concerning the solution by means of

computers and analogous networks are included too.

Zusanunenfassung "inleiding en doelstelling".
,

Samt einige einfuhrende Bemerkungen wird eine genaue Definition

gegeben des Luckenspannungsproblems •..
Grundsatzliche Uberwegungen zur Losung mittels Rechenmaschinen und

analoge Simulatoren sind mitaufgenommen.
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We verwaarlozen gleufeffekten alsmede de elektrische fluks.

De luchtspleet is zeer klein verondersteld in vergelijking met

de diameter van de rotor. De permeabiliteit van het ijzer is

zodanig groot, dat de magnetische veldsterkte in het ijzer zelf

verwaarloosd mag worden.

Dit brengt mee, dat bij de sinusvormig veronderstelde stroom

belegging de radiale komponent van het magnetische veld in de

luchtspleet cosinusvormig langs de omtrek verloopt.

b) De wiskundige voorstelling van het gedrag van de machine.

Deze heeft gewoonlijk de gedaante van een stelsel vergelijkingen,

t.w. de spanningsevenwichtsbetrekkingen en de koppelevenwichts

relatie, waarin een koppeluitdrukking voorkomt, die het elektro

magnetische koppel ekspliciet in de stromen uitdrukt.

Gewoonlijk worden de spanningsevenwichtsvergelijkingen getrans

formeerd tot een ander stelsel, dat grote overeenkomst vertoont

met de spanningsrelaties van een semi-4-fasige machine van het

zelfde vermogen*).

De vergelijkingen worden veel eenvoudiger, evenals het simulatie

schema.

Evenwel moet men bij voeding van de driefasige machine met

vervormde spanning rekening houden met het feit, dat in de

getransformeerde stromen het schakelspel in de echte stator

stromen niet meer op eenvoudige wijze terug te vinden is.

De getransformeerde statorstromen blijven wel periodiek, maar in

de leemteperiode zijn de stromen niet gelijk aan nul. Het terug

koppelnetwerk van fig. 0.1 zou dan ook niet toegepast kunnen

worden; hiertoe moeten afbeeldingsknooppunten van zowel de oor

spronkelijke spanningen als de oorspronkelijke stromen aanwezig

zijn.

*) Welke overeenkomst er precies bestaat, bespreken we in het

aanhangsel.
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Beperken we ons nu eerst tot de kwasi-stationaire bedrijfstoestanden

(konstant toerental), dan kan het werk van Van Wijk (1 3: pp. 86-144)
een goed uitgangspunt bieden. Wordt op de komplekse vorm van de

spanningsbetrekkingen (0.1) de z.g. symmetrische komponenten trans

formatie toegepast, zoals b.v. voor de stromen t.g.v. n e harmonische

----. (1.1)

i~"cx:e

daarmee krijgen de spanningsrelaties de volgende vorm :

- ~ .
uti I"-s.. - S'.."

tt+ r-f-
- &"" -s'to

IL- = [z O~-J
• r- (1-2)-s.. - - - - - - -

.7"
~ - ".
(J I""- _....

.I -(J- - 11.-.. to .

Met de veronderstelling:

en
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komt de operationele matriks [Z 0"" -J te luiden:

-- ---(i.f)
o

o

Op de aan de parameter kss

het verschil van 1 + -2
1 kss

faktoren komen we 'verderop

toe te kennen betekenis en met name

en ~ bij de "hoofd" induktiviteits

in dit hoofdstuk nog terug.

We gaan er in het volgende vanuit t dat de klemspanningen bekend

zijn in de vorm *):

":(1-). Vi f:. {£. !!u,{~ .,t':"(L~-f)<J.,I- ~I... t!SL,{-1 c...(L,(-I)<;f} .... (i.Yj
i<:1

t/ C (tJ ~ tL 4 (.t - ~) - - - - - - - - - - (i. t)
.r J "~.s

*) Voor een verantwoording van de gekozen koordinaatvol~orde zie

aanhangsel A1a.



,-------------------------------------.-------------,

technische hogeschool eindhoven

afdeling der elektrotechniek - groep elektromechanica

biz IJf van

rapport nr. '£/1 7¥-~

Deze drie spanningen tezamen definieren een 3-fasig symmetrisch

(meervoudig harmonisch) systeem.

In zo'n systeem is voor elke n slechts een van de drie symmetrische

komponenten van nul verschillend, wat gemakkelijk door uitschrijven

is na te gaan.

Zo is b.v. van de vijfde harmonische:

+-
(I.I.r =0 ;

De door Van Wijk aangegeven oplossing voor de symmetrische kom

ponenten van de stromen kunnen in de volgende vorm gegoten worden:

=

met:

I t:. ;;:/)6
---- (1'1 4 ). e ...

) -I"~ ----(1·7')

a;g:. so,. '" .: 00---- - - - - -(f.R e)
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Het linkerlid van (1.7 b) is een voorstelling van de komplekse

stator-rotor getransformeerde rotorstroom (met de z.g.

ku-transformatie).

Uitdrukking (1.8 e) beoogt het ontbreken van de nulkomponenten in

de rotorstroom weer te geven.

Uitdrukking (1.8 a) geldt met de bovenste tekens voor de 1e , 7e ,

13
e

, 1g
e

---- (6n_5)e harmonische met de onderste tekens voor de

5 e , 11 e ---- (6n_1)e harmonische.

Evenzo uitdrUkking (1.8 b) en (1.8 d).

(1.8 c) geldt voor de 3e, ge ---- (6n_3)e harmOnische.

De stromen als funktie van de tijd tenslotte vinden we weer uit

de fourier-reeks, na eerst de inverse symmetrische komponenten

transformatie te hebben toegepast, b.v. i a met (1.1):
s

de inverse transformatie luidt: "')

- ~ - -
I 4 i 1 i I 0
_ or .. -s ..

I' =: ~fi i ~~ ~ • I~ --( '.J)-s ..-s ..

15: i 0(
.. z-- ~ - s ..... - .... - • I- -

-..I'~ .. e / ....4

zo is b.v. voor de a-fase:
s

waarin telkens maar een term

tussen de haakjes van nul verschilt. De symmetrische komponenten
o

I ~ stellen dus voor elke n met hun reele resp. imaginaire deel-s..

*) Door de eigenaardige vorm van ~.1) (uitsluitend nullen rechts

boven en linksonder in de "hoeken" van de matriks) komt de

inverse van (1.1) in de linkerbovenhoek overeen met (1.9), de

inverse van de "linkerbovenhoek" van de in (1.1) voorkomende

matriks.
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de fourierreekskoefficienten voor van de sinus- resp. cosinusterm
- a( ) .r::van ( s t , vermenigvuldigd met v 3.

Derhalve:

,:4 It) • VI f. ~.l,; •.(., 4.. (Z'<.J')". t- ..I_~.aJ·f ~(".f)",1- --(No)
i..1

De uitdrukkingen voor i b en isc, die dezelfde golfvorm hebben
s

zijn door het vaak voorkomen van de ontbondenen van

/~ ,/ ~"
e .J e- e

zeer onoverzichtelijk en bovendien niet nuttig.

De uitdrukking voor i a komt te luiden:
r

i: It) - fl f (R" l"''<_f ~ [(f.i-f);I ~$] 4JJ ..
h. at

+£ I ~ Cv.?[(2J-ij ;'i'.s']~.. t-' -~-- (1-1f l
... - ~,flfl,-' J)

Het wisselende deel van de hoekfrekwentie-uitdrukking in (1.11)

is te danken aan de transformatiefaktor e ~ire in (1.7 b).

i a (t) slechts voor die slip
r

waarden, die door een rationale breuk voorgesteld kunnen worden

Het ranggetal n = 2h - 1 krijgt de waarden n = 6K - 5 (bovenste

tekens) resp. n = 6i - 1 (onderste tekens). De nulkomponenten

ontbreken vanwege het feit, dat de klemspanningen aan de rotor

poorten gelijk aan nul zijn.

Onderzoek van (1.11) leert, dat

een periode heeft.

Dit hangt samen met het feit, dat voor niet rationale slipwaarden

een bepaalde bekrachtigingstoestand van de stator nooit weer

terugkeert met precies dezelfde stand van de rotor.



technische hogeschool eindhoven

afdeling der elektrotechniek • groep elektromechanica

blzlJvan

rapport nr. E I't 1'1-~

De koppeluitdrukking komt, wat betreft zijn gemiddelde waarde,

te luiden:

- I ... ( L./ (.!s M -Z') •I, .-~->,) }--- -----(t -12)

hetgeen hetzelfde is als:

waarin de uitdrukkingen tussen haakjes de ruimtelijke hoek voor

stellen tussen de assen van de luchtspleetveldpatronen ten gevolge

van de stator- resp. rotorstromen van de betreffende symmetrische

komponent. Deze hoek is gelijk aan het fase-verschil van beide

stromen waarvan uit (1.8 d) de waarde kan worden bepaald als:

{(~
If,. .J

}-arctan ":i:,.

i L ! ,5) j l,}J LJ.. f~i k,.,.

• •
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Bij het gebruik van rekenmachines staat men tevens voor de taak,

het aantal termen in de fourierreeksen te beperken. Aanzienlijke

fouten tengevolge hiervan treden alleen op in de nabijheid van

sprongen en, in mindere mate bij knikken in de periodieke funktie,

die men als fourier-reeks wil weergeven.

- %.,.......---...,

r/". t· 01

-

, 'V /' Y

- " I I

I"

In fig. 1.01 is een periodieke funktie, een blokgolf met twee

sprongen in beeld gebracht, waarvan de fourierreeks luidt:

/

.J!.

1'1-/
Men kan aantonen, dat de begrensde reeks t L. .z~", -tt':"'(.e.4,1.L)"t

1'.0

voor voldoende grote N goed benaderd wordt door de integraalsinus-

funktie f S <" ( .z 1'/~ t-) waarin

x

Si(:Jc):::' J ~ t til
o t

; di t alles zolang 14) 1:-1 << 7(

Men kent hiervoor een reeksvoorstelling, waaruit men voor de in

fig. 1.02 afgebeelde afbreekfout kan afleiden dat:

(<.4--1) (Z~-1) ! } ---- (i./3)

Hierin treedt de sprong op t = 0 en het getal M is het ranggetal

van de eerste weggelaten harmonische. M is dus in ons geval steeds
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reeks

even. De fout blijft, onafhankelijk van het verhogen van M, op

de plaats van de sprong zelf steeds even groot. De eerste nUl

punten aan beide kanten van de sprong zijn gelegen op .:t. M4Jt=

1.926448, 4.893836 resp. 7.972683.
Wat de knikken betreft, deze kan men stileren met de fourier-·

0-

~ "\"""""' --!.....-... c..,., (.t -" -.t) 41 r
?l ~ (.tk -~)

,{.I

van de in fig. 1.03 voorgestelde funktie.

~/t;. I.oJ

h 1I~1 I'/~z.

!
riG :I. 01{

Bekijken we

zien we dat daar een fout optreedt

op t = 0, dan

, de grootste

in absolute waarde, die op kan treden. Deze laat zich afschatten

met de z.g. integraalmethode: (zie fig. 1.04)

.t i--- ~
7l ~IY-i 7{'(N-1)

Deze fout neemt dus omgekeerd evenredig met N af. De wt-af

hankelijkheid wordt gevonden uit de integraal van (1.13):

- Ll( Ut-J
7(/'1 {

~ )~k }'t Ir ~i (/1 t.J t
f- z/J't...t) f- I (-J) ~ ) / ---(t./'I)

/r::::/ ,t k - i .z k •

Deze funktie vindt men in grafiek gebracht in bijlage A.
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Alle maxima, behalve dat in ~t = 0, vallen samen met nulpunten

van (1.13). Met behulp van een rekenmachine kunnen de nulpunten

van (1.14) worden benaderd:

Mwt = 0.8754755, 3.570785, 6.554560 ••••••

Hierin stelt M weer het ranggetal voor van de eerste weggelaten

harmonische, of liever een meer dan de laatste harmonische, die

wel inbegrepen is in de begrensde reeks-voorstelling.

Voor de stromen, waarin sprongen niet voorkomen, zal, met name voor

het vinden van de doofhoek, het monster genom~n moeten worden op

een iets later tijdstip dan t = Y;l~s . Het verschil is:

.lJJ" = 0 •87~4755 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . _. - (i' 15)

gemeten in boogmaat van de netfrekwetie.

Treden sprongen en knikken tegelijk op, wat op diverse plaatsen in

de leemtespanning gewoonlijk gebeurt, dan levert de sprong in het

algemeen een grotere fout dan de knik, zoals we al zagen.

Moet dus bij de sprongpunten van de leemtespanning een monster

worden genomen t dan doet men dit het beste op een van de twee

middelste nulpunten van Frond het (in het algemeen bekende)sp

sprongpunt. Het verschil met het sprongpunt is hier D =
sp

+ 1.926448
M

1 (t-/t)

weer gemeten in boogmaat van de netfrekwentie •

• •

Hebben we voor het gebruik van rekenmachines of voor het verbeteren

van het inzicht in het machinegedrag de wiskundige voorstelling

de gedaante (1.1 ••• 1.12) gegeven, bij het gebruik van analogon

machines verdient een geheel andere vorm de voorkeur.

Allereerst gaan we de d-q transformatie toepassen op de rotor

kringen. Dit levert zeer aanzienlijke voordelen:

a) uit de analogon-voorstelling verdwijnen alle van de hoek pS

afhankelijke wederkerige induktie-koefficienten.

b) het analogonschema wordt veel eenvoudiger.
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Ret enige nadeel is het ontbreken van de echte rotorstromen in de

nieuwe vergelijkingen: resp. de analogon voorstelling daarvan.

Ret totale rotorkoperverlies, evenwel, is gemakkelijk te genereren

uit de getransformeerde rotorstromen, zoals we verderop zullen

zien. (Aanhangsel A 2).

We passen op het rotorstelsel eerst de twee-assen transformatie

toe, gedefinieerd door:

,. ,.. .- -, ,.
t,. 1 VZ 0

-()

t~

, (

1f13 i -1 rfi. :It!l '1IG ---(1,11)t~ .= • t".

I (

-1fi -1.Vl '4t,. .t t".
I- - ... - -

Alle hierin voorkomende stromen zijn ogenblikswaarden; de in de

transformatiematriks ingevulde getallen bewerkstelligen, dat

i Cl( en i tI overeenkoJilen met de stromen door de wikkelingen
r r

van een semi-4-fasige rotor, die hetzelfde luchtspleetveld opwekken

1 d t t ' a . b . C in d ht t ( ta s a .g.v. 1 , 1 , en 1 e ec e ro or en met open s ator-r r r

klemmen).i
o

is een stroom, die het effekt van de somstroom (homor

verkort noteren als

polaire stroom) weergeeft evenals in (1.1). Deze kan alleen op

treden als de rotor van buiten gevoed wordt, niet door koppeling

met de stator. In ons geval is deze dus steeds gelijk aan nul.

De vermogens-invariantie (L 6) eist dat de spanningen getransfor-

meerd worden volgens [II",]"[[C]tJ-
i

, [U",]' als we (1.17)

[ i~].. [c 1 ' [ t ",J '

[[C]~]-.i= [c] ,zodat voor de spanningenEchter is in ons geval

ook (1.17) kan worden toegepast.
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De inverse luidt:

... - "'" - I"" -
·11

t 1 L '4t,. '-,.

'e(. jl/i {i ~llU -il!i ·f - ~~(I·Ic9)II' ;: • f,.

'4 J.l/i -J. Vi
• <:

I,. () t,.
- ~ - -

welke uitdrukking uiteraard ook onveranderd voor de spanningen

geldt. -1
We merken nog op, dat [e]t- = [c J '
Het verband tussen spanningen en stromen, de operationele impedan

tiematriks wordt getransformeerd volgens : [Z:~]'=- [C] t' • [ 2 10], [C]}

waarin[zrJde operationele matriks is van de echte rotor (nog

steeds in gedachten met open statorklemmen).

~ r- J.,t
I Ir I.J.J1 t t It,. /-1. ;u. -~ ~~ . _Jk,~~J.~

,
'k L/·'"[z] = flfj v.;: -JIIi -.Hi • I. Ao ./. ~ j .f".f.1.J-t no -. ~,.~ *" •

() ltli -1Vi ',f t:" J. - j.f~£~ Ie,. ~ J/- i.-~". 6-... -' - -

-
t v.z ()

• jf; f -1Vi il!i =

f ~ifi -iii
... -

~ -
Rio ,I- ( t -Ir,.,.)L j.-i 0 0

= 0 "t'Jo ,I- (1 r 1.4-,.,.) L.J.i,. 0 - -- (J ·IJ)

0 0 R,.11 /- i Ir,.,.) LJ. i
- -
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Daar in ons geval geen nulkomponent optreedt, de som van de drie

eChte*) rotorstromen is dus altijd nul, rekenen we verder met een

rotor met semi-4-fasige bewikkeling en een zelfinduktie van
.l

(1 + t k ) L en een rotorweerstand R , de laatste dezelfde alsrr r
van de echte rotor dus.

Op deze semi-4-fasige rotor passen we nu de Park-transformatie toe:

I'" _, - - - .
-~ft9

'1(

I,. CH 1" I.,.

:- • - -- (1·20)
.,

ai-,~ ~!,(J
ott

I,. tl'
... - ... -

Ook deze transformatie is vermogens-invariant als de spanningen

u a( en u (J op dezelfde wijze omgezet worden.r r
Deze transformatie komt overeen met het vervangen van de draaiende

rotor door een stilstaande, die dan met Van de hoek p 6 af

hankelijke stromen wordt gevoed.

De zo ontstane betrekkingen tussen de vijf stromen en spanningen

van de machine kunnen worden weergegeven als:

waarin de operationele matriks

gegeven.

in (1.22) is weer-

*)
We stellen ons de echte machine, ook in het vervolg, nog steeds

voor konform de afspraak bij (0.1).

(gelijke aantallen windingen op rotor en statorfasen).
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Voor het opbouwen van een analogonnetwerk moet (1.21) nog in een

andere vorm worden gebracht en zodanig dimensieloos gemaakt, dat

de gereduceerde variabelen in absolute waarde zo groot mogelijk

worden, doch kleiner dan 1 blijven.

Hierop komen we in hoofdstuk 2 terug.

De koppeluitdrukking komt te luiden:

waarin de vormen tussen ( ) niet onbekend zijn:

deze zijn, op een konstante na, gelijk aan de q- resp. d-komponent

van het luchtspleetveld t.g.v. de statorstromen•

• •
Voorts kan voor de begripsvorming van het ontstaan van de leemte

spanning de volgende overweging wellicht dienstig zijn.

Steeds geldt in de leemteperiode een iets eenvoudiger denkmodel,

dan in voorstelling (1.22) is gegeven, omdat steeds een of twee

statorstromen gelijk aan nul zijn.

Beginnen we met de blokkeerperiode in fase a en met alleen in fases'

been geleidende thyristor, dus ook fase c blokkerend. De blokkeer-s s
periode is dan langer dan 1200

•

We stellen in eerste instantie ook tV m = o.

In de rotor kunnen we met goede benadering een stroompatroon aan

nemen, dat een veld levert, dat precies tegengesteld is aan dat

t .b.g.v. 1 •
S

Op de plaats van de drie rotorwikkelingen mogen we er dus een

denken, die zo is geplaatst, dat de koppeling met de b poort gelijk
s

is aWl k ,die met de a en c - poort gelijk aan - t k vanwegesr s s sr
de T' ruimtelijke verdraaiing van de statorwikkelingen t.o.v.

elkaar. Ret volgende vergelijkingen-stelsel geldt dan:

=

r-

o
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Interesseert ons nu in eerste instantie alleen het wisselstroom

gedrag voor tamelijk snelle verschijnselen (binnen de leemteperiode)

dan kan de komplekse rekenwijze een goede indruk geven van de

transformatie-verhouding ~JJ.

Hieruit leidt men vrij gemakkelijk af:

!!/' 'f (Ju -kJ:)(l).)'-(/~JIr,.,.)~/· I- kJJ £,. L~~

/I/-:'-i (1-ItJ:){L~(f~f~,J{f'/" -I- (/~I./·(IIoJJr~),.te,.I/)~ f-Jesll,.
}- -(f.Jt)

(:i ~ tJr;.,.) 1., A /
Voor verschijnselen, die zich in verhouding tot / A?,.

f/Iresp. I R
J

in korte tijd afspelen, zoals b.v. de sprongen

bij het doyen of ontsteken van de thyriatoren, nadert de uitdrukking

(1.26) vrij snel tot zijn limiet:

({ -is:) -(I-JoIJ)

t - kJ,.JL
----(1.2.J)

Dit resultaat laat zien, dat, waar 1-k vrij klein is vergelekenss
met 1-k 2, de invloed van het al of niet kortgesloten zijn van desr
rotor op de komplekse transformatieverhouding maar zeer beperkt is.

Deze geringe invloed wettigt het vermoeden, dat de invloed van

het al of niet in beweging zijn van de rotor ook niet zo groot is,

en ook, dat (1.27) bij goede benadering blijft gelden als tegelijkex~

tijd ook de thyristorschakelaar in fase c geleidend is (m.a.w. ala

de blokkeerperiode langer dan 600
, maar korter dan 1200 is).
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Deze uitbreiding in de veronderstellingen bij (1.24) zou moeten

worden weergegeven met een kortsluiting van poort c. Deze is even-
b s

weI nog veel losser met de - poort gekoppeld dan het kortge-s
sloten rotorcircuit zodat de invloed van deze kortsluiting ver-

waarloosd mag worden. Wellicht kan (1.27) dienst doen, waar

andere methoden falen, of als middel ter bepaling van een begin

schatting, waar het een iteratief rekenproces betreft.

Denken we bij ons modelkonsept op blz.it de wikkelingen zeer dun

en aangebracht tegen de statorboring resp. op het rotoroppervlak,

dan zal men, in gedachten een wikkeling draaiend tot hij samenvalt

met een andere, eindigen met samenvallende geleiders voor beide

stator-(of rotor)wikkelingen.

Hieruit voIgt dat k gelijk is aan 1.
ss

De nulkomponent-zelfinduktie (1-k ) LA verdwijnt dah. De litera
ss

tuur geeft steeds impliciet k = 1 hetgeen nauwelijks een bezwaar
ss

genoemd kan worden zolang het sterpunt "zweeft", en dus geen nUl-

stromen kunnen lopeno Het verschil tussen 2
2

LA en (1 + t k ) LA
ss

is zeer gering, daar men op grond van fysisch inzicht zich voor
2

1-k een veel kleinere waarde voorstelt dan 1-k ,b.v.
ss sr

k
ss

De konstruktie van echte machines, evenwel, kan men zich goed

voorstellen met gleuven in plaats van een "gladde" stator en rotor

en met een stapsgewijze benadering van de sinusvormige verdeling

van de koperdraden.

Bij homopolaire voeding zal in iedere gleuf de som van de ampere

windingen nul zijn. Maar als de draden per fase in een bundel

apart liggen, is er in de gleuf toch een magnetisch veld.

Is het aantal gleuven een drievoud, dan is er weinig reden tot

twijfel aan de cosinusvormige hoekafhankelijkheid in onderstelling

(1.3), die we dus geldig blijven veronderstellen.
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Verder zal er altijd een (aandeel van het) spoelkoppenveld zijn,

dat geen som nul oplevert voor de drie fasewDd~elingen tezamen,

hetgeen ook een argument is om aan 1-k een waarde groter dan
56

nul toe te kennen.

Een ander modelkonsept is wellicht beter gesch~t om de homopolaire

induktiviteit in rekening te brengen. Laat de machine bestaan uit

een machine met k = 1 en aan statorzijde in elke wikkelingss
een smoorspoel met induktiviteit LA in serie geschakeld. We

o
noemen dit konsept denkmodel C. Het oUde denkmodel met k = 1

ss
zonder meer krijgt de naam A. Het in de voorafgaande tekst ge-

suggereerde model met k < 1 noemen we B.
ss J.

Vervolgens kiezen we voor de bepaling van de parameters L resp.

LA of k geschikte proeven, die daarmee operationele definitieso ss
worden voor de genoemde grootheden.

Voor de homopolaire induktiviteit ligt het voor de hand om ter

bepaling van LJ. (k ) de homopolaire impedantie te meten, b.v.o ss
zoals in fig. 1.05 is aangegeven.

.Y

y

fig. 1.05. Homopolaire impedantiemeting.
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Bij een uitslag P van de wattmeter zal men met denkmodel B
konstateren dat L,lC1_k ) = Vt/cr&- p~'

ss .J/J xi:•
met denkmodel C: LA =

o

'If{,IcI" -,P .'

oJ /J.. I'2.

Voor de nullastproef verwijzen we naar fig. 1.06.

Hier zal voor model A, B resp. C de interpretatie luiden, dat

~ L)... .1 (,,,. £ ku ) L)...1 ~. 1,0).. ~:J:. (L ;.-l;) gelijk is

aan IL
~ jv.; ,als we de statorweerstand R ver-

~.t ;;,~ tJ" r s

Een en ander is in tabel 1.07 bijeengebracht.

,....----./1

y

fig. 1.06. Nullastproef.

Ret blindvermogen kan met een daartoe geschikte

dubbele wattmeter of benaderd met een volt- en

amperemeter bepaald worden.
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A B c
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.1 w, Z 0
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"
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,

0/ :: = :z
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Vi 41" I

Tabel 1.07.

Een hoogst belangrijke vraag bij een gedachtekonstruktie als model

konsept C is die van de identificeerbaarheid met model B.
." . • L).. ( ) ADaartoe def~nieren we b~J C: 0 == 1-k L en we vullen dezess

waarde in in de formule voor de hoofdas-induktiviteit onder C:

L". L.A .,. ~ ( L/' -L:) ::
~ 1 L). - i (I-JJJ) L J. =-

l....L). _.! LA
.l .L 0 =

ofwel hetzelfde als in model B, hetgeen de twijfelaar bij onder

stelling (1.3) wellicht zal overtuigen. De modellen B en C blijken

immers identiek, omdat de bepaling van de andere konstanten van de

machine geen konflikten hoeft te geven tussen A, B en C. Hiertoe

moet wel (1 + t kss ) LA de betrekkingsbasis blijven bij het be

palen van k uit een stilstandsproef met uiteraard kortgeslotensr
rotor.

o~------o

*)
Voor het teken " .. .. - " leze men: "wordt gedefinieerd als".
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Op basis van aanvaardbare onderstellingen aangaande de weder

kerige induktie tussen de statorkringen van de driefasige induktie

machine worden uitdrukkingen afgeleid voor de nulkomponenten

induktiviteit en de hoofdinduktiviteit na toepassing van de

symmetrische komponenten- resp. twee-assentransformatie.

Voor kwasi-stationair bedrijf worden impedantie-uitdrukkingen

gegeven, alsmede een benaderingsmethode voor de afbreekfouten

van Fourier-reeksen bij rekenmachinegebruik.

Voor analogonmachinegebruik wordt een vergelijkingenstelsel gegeven

met d-q getransformeerde rotorketens doch ongetransformeerde

driefasige stator.

Tenslotte wordt een schattingsmodel afgeleid voor de overdracht

van de sprongen in de leemtespanning tussen de drie statorfasen

onderling, wanneer de blokkeerperiode langer is dan 600
•

Summary of "hoofdstuk 1".

Based on acceptable suppositions concerning the mutual inductance

of the stator circuits of the three phase induction machine,

expressions areaErived for the zero-component inductance and the

main inductance after application of either the symmetrical

component transform or the two-axes transform.

For quasi-stationary operation of the machine impedance expressions

are given as well as approximating formulae for the abbrevation

errors of fourier series with the use of computers.

For analogue machine use the equation set is transformed for d-q

components of the rotor currents but with the original three stator

circuits.

Finally an estimation model is derived for the transformation of

the step voltages in the induced voltages from one stator phase

to another, with blocking periods exceeding 60 degrees.
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Unter annehmbaren Voraussetzungen uber die Gegeninduktivitat

zwischen den Standerkreisen der dreiphasigen Induktionsmaschine

werden Ausdrucke abgeleitet fur die Null-bzw. Hauptinduktivitat

nach der Symmetrische-komponenten-bzw zwei-Achsen-transformation.

Fur den quasi-stationaren Betrieb werden Impedanzausdrucke

gegeben, somit Naherungsformeln fur den Beendungsfehler Fourier'

scher Reihen bei Rechenmaschinengebrauch.

Fur die Benutzung einer Analog-maschine werden Spannungsgleichungen

prasentiert mit d-q-transformierten Lauferstromen, jedoch mit den

originalen dreiphasigen Standergrossen.

~um Schluss wird ein Abschatzungsmodell abgeleitet fur die

Ubertragung der Sprnnge in der Luckenspannung von einem

Standerkreis zum andern, falls die Luokenperiode langer als

60 grad ist.

0------.0
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De simulatie van het leemtespanningsprobleem.

Daar we geen wiskundige methoden kennen voor het vinden van

ekspliciete uitdrukkingen voor de leemtespanning, zullen we ons

voor het verkrijgen van een "voorspellingsgereedschap" en de

vorming van het inzicht moeten wenden tot de techniek van de

iteratieve methoden.

Hiervan kiezen we in eerste aanleg de methode van de elektrische

simulatie, die, in wezen ten onrechte, weI "analoog rekenen"

wordt genoemd.

Hiertoe brengen we voorstelling (1.21) eerst in dimensieloze vorm,

en weI zodanig, dat aIle afhankelijk variabelen in absolute waarde

zo groot mogelijk, maar kleiner dan 1 worden.

Hiertoe bedienen we ons van een vergelijkingenstelsel, een

lineaire afbeelding, die we verderop "reduktiebasis" zullen noemen.

Voor ons probleem komen we zo tot tabel 2.1

N"'TVUIiIr/lN/)/~E

GIift:>t:>'7HE/I)

.J rIlO!1E/'f *)

I4/Ec: ",AI/ISCHE

N~Ek .J1'f1U....,EID

" ..• t.

T~",.n'41tJ)1P ~"I"/ De

,I .P""~1(;6 I'IErSPAI'I/(INt;,

S r~r"F<! 3r/fool1

7" s .. co 4 /l.r" 0

T.4BEL. :l'.I

*) Door symmetrie en afspraak bij (0.1) zijn de afbeeldings

faktoren voor aIle zes (drie) gelijk.
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na substitutie van deze reduktiebasis en na invoering van de

hulpbetrekkingen

}

geven we de vergelijkingen nog een iets andere vorm.

Zo krijgen deze de vorm van tabel 2.3.

Simulatieschema I, opgebouwd volgens deze vergelijkingen blijkt

het gedrag van de gesimuleerde induktiemachine nauwkeurig weer

te geven, hetgeen uit eenvoudige koppel- en stroommetingen kan

blijken.

Evenwel blijkt op de afbeeldingsknooppunten

veel ruis op te treden (ca 50 mV).

Bij nader onderzoek blijkt deze op aIle drie de afgebeelde stromen

gelijkfazig te zijn ("koherent") hetgeen o.a. blijkt uit de ruis

op de som van de drie signalen, die drie keer zo sterk is als die

op ieder der signalen afzonderlijk; voor niet-koherente ruis-

signalen zou deze faktor Vi worden in pleats van 3. Geeft men

beurtelings twee van de drie stroomsignalen weer op een oscillos

koop, dan blijkt de ruis zuiver gelijkvormig te zijn voor aIle

drie de stromen. Er is dus slechts sprake van een aanzienlijke ruis

waar het de homopolaire komponent betreft.

Kwalitatief is dit verschijnsel te verklaren uit de volgende twee

feiten:

1) het homopolaire stroomsignaal ontstaat langs een lange omweg

en passeert vele optellerversterkers.

als volgt worden aangeduid:

. a..... t t· t 1 k1 s , po en 10me er 2 ss'

. b ,r t t . t 1 k t 11 .~- 1
S

' po en 10me er 2 t op e er 1ss S,

Een van deze kettingen kan

opteller + i~ omkeerder s

t 11 .bif"" mk dop e er + 1st 0 eer er

:nk. • C if"" . 1 k a-01 eerder - 1 , potent10meter 2 weer naar ingang opteller i •
s ss s

Deze keten bevat zes opteller-versterkers maar geen integratoren.
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) .f.r; ((.1..4. ~~ us'lI- .,.. ",c.)2 Het homopolaire spanningssignaal ~v~ • ~

zichtbaar wordt dan op

wordt veel meer versterkt, dan b.v. de signalen, die de

ongestuurde symmetrische netspanning afbeelden.
aft b,.. c ,..

Dit betekent o.m. dat de aan de ingangen u ,u en u
s S IS

op het homopolairegegenereerde ruis veel meer versterkt
I ,r= ( "4. .. • , flo ... ",,)

signaal ~ y.) I.s I- t..s ;. t,s

afbeeldingspunten, waar dit signaal ontbreekt, zoals b.v. de
t .d~ .q~pun en 1

S
en 1

S
•

De oplossing laat zich ongeveer formuleren als:

het is wenselijk, dat in de genererende keten voor het ruisrijke

signaal de integrator achteraan komt. OfweI , meer gekonkretiseerd,

het homopolaire stroomsignaal moet apart gegenereerd worden.

De aard van de spannings-evenwichtsbetrekkingen brengt nl. mee,

dat er dan altijd een integrator voorkomt in de keten, die dit

homopolaire stroomsignaal moet genereren.

Het ligt dus voor de hand op de spanningssignalen eerst de twee

assen transformatie volgens (1.18) toe te passen. Het machinegedrag

wordt gesimuleerd in tJ- 0(. -11 -grootheden, en "achteraan" passen
.... ",,-- "19*

we op de signalen 'r , '.1 4 t.J de inverse transforma-

tie toe (1.17). Zulks uiteraard aIleen, omdat de signalen ia~ ib~
s, s

en iC~nodig zijn om de terugkoppellussen van fig. 0.1 op te bouwen.
s

Deze omweg geeft een iO~signaal, dat direkt door een integrator
s

gegenereerd wordt, en derhalve weinig ruis vertoont. Op deze wijze

ontstond simulatie-schema II.

De ongereduceerde vergelijkingen vindt men in fig. 2.4.

Tabel 2.5 geeft de reduktiebasis en de transformatievergelijkingen.

Tenslotte geeft tabel 2.6 de gereduceerde vergelijkingen, die

eigenlijk ook de transformatievergelijkingen zou moeten bevatten.

Vanwege hun eenvoudige vorm *) is dit echter achterwege gelaten.

*) Wat de statorspanningen en -stromen betreft, zal de lezer deze
lIa vue" met behulp van (1.18) resp. (1.17) kunnen neerschrijven,
er verschijnen geen nieuwe konstanten in de gereduceerde trans
formatievergelijkingen, omdat ik van het "0..E schaal brengen"
van de weinig van 1 verschillende faktor V~ in (1.18) en (1.17
heb afgezien. Een zelfde opmerking geldt voor de lezer, die
(met behulp van een netwerk voor de afbeelding van sin p 6 en
cos p~ ) de werkelijke rotorstromen zou willen genereren
konform de inverse van (1.20).
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Een van de eerste proeven, die met dit simulatieschema zijn uitge

voerd, is een kontrole van uitdrukking (1.27) door, met een of twee

terugkoppellussen in werking de sprongrespons te bepalen. Het

simulatienetwerk beeldt dan n.l. de induktiemachine af met 2 resp.

1 fasen van de stator open konform de onderstellingen bij (1.24).

De resultaten van deze simulatieproef zijn verzameld in fig. 2.7.

De simulatietijd moet uiteraard beperkt blijven tot een waarde,

zodanig, dat de stromennog niet zijn gestegen tot een waarde,

groter dan die in de reduktiebasis (voor "normaal" bedrijf) is af

gesproken. AIle oscillogrammen zijn dan ook na ca 0.5 s "afgeknipt"

omdat even later oversturing van met name de versterker, die i b *
s

moet genereren, de netwerkfunktie verstoort.
* *De oscillogrammen i a en i C mogen een wat triviale indruk maken,

s s
ze zijn de eerste bewijsstukken van de werking van de terugkoppel-

lussen uit fig. 0.1, die tot hier toe slechts als denkbeeld be

stonden. In simulatieschemaII was Atk gelijk aan 100, een waarde

die door deskundigen uit het vakgebied van de regeltechniek niet

als groot zal worden aangemerkt. Het is evenwel niet gemakkelijk

een regelketen, die, zoals de lezer in simulatieschemaII kan

zien, aanzienlijk gekompliceerder mo~worden dan fig. 0.1 sug

gereert, stabiel te houden met een grotere versterking Atk •
* *De kleine restfout 0.01 ua resp. 0.01 uC

, die in feite in de af-
* * s s

beeldingen i a resp. i C zijn weergegeven, betekenen toch een forse
s s

verbetering ten opzichte van de situatie, waarin de leemtespanning

geheel wordt verwaarloosd. In dit laatste geval zal uiteraard in de

leemteperiode geen stroom nul, doch een zeer aanzienlijke waarde

worden afgebeeld voor de betreffende statorpoortstroom.

In dat geval immers, is het een kortsluitstroom. (er wordt door de

verwaarlozing een spanning nul afgebeeld!)

De verkregen (leemte)spanningswaarden zijn nauwkeuriger dan 1% van

hun werkelijke waarde, voor zover het de fout betreft, die door de

eindigheid van de versterking Atk wordt veroorzaakt.

Het verder verhogen van Atk tot b.v. 1000 is nog weI zinvol, maar

niet van essentieel belang. Wellicht ten overvloede merken we op,

dat het de onbedoelde bijwerkingen van de vele versterkers zijn,

die een grens stellen aan de opvoering van Atk ; doordat er maar

een integrator voorkomt in elke terugkoppellus, is er bij "ideale"

netwerkelementen geen grens voor Atk•
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all< c*
Uit de oscillogrammen u en u vindt men een stap-transformatie-

s s
verhouding van -3.5/15 = -0.23.

In bijlage B wordt, met een iets grotere uitsturing (faktor 2)

van de schrijver een waarde -0.18 gevonden.

De nauwkeurigheid van deze proeven kan worden verbeterd, door voor
a* c*

de uitlezing van u en u een voltmeter te gebruiken, zoals wes s
verderop zullen zien.

Uit uitdrukking (1.27) vinden we bij invullen van de konstanten

van de proefmachine:
.c.

b I ks,s - k,,. , A 1If..ss .. - i .. - .,(J

f - k.l"&

Bij de tweede proef, die in fig. 2.7 is weergegeven, is konform

de derde onderstelling bij (1.27) een van de in de voorgaande

proef open statorfasen kortgesloten (fase c ). De kortsluitstroom
* sb*

i C is ongeveer een vierde van de stroom i •
s *s

De verwaarlozing van de kortsluitstroom i
C

bij (1.27) brengt
s

kennelijk aanzienlijke afwijkingen mee van het gedrag, zeer korte
b*

tijd na de stap in u •s

V
. u (k)

oor de stap-verhoud~ng~ vinden we:
ss

a*
(u tweede proef) -4.5/15 = -0.30.s

ook deze waarde is vrij veel groter dan die in bijlage B, waar we

vinden: I( (k) = -7/30 = 0.23.
ss

Een tweede reden, om de proeven van fig. 2.7 te herhalen met

uitlezing via een voltmeter.

Bijlage B is ontstaan als resultaat van dezelfde proeven als in
a*

fig. 2.7. Evenwel is aIleen het spanningsverloop u (t) opgetekend
s

met de schrijver bij verschillende waarden van ~: tussen 0 en 1.

De tweede sprong in elk oscillogram wordt veroorzaakt door het

(automatisch) na 0.4 sec. terugschakelen in de beginkonditie

toestand ("INITIAL CONDITION MODE") van de analgonmachine, de

integratoren worden anders geschakeld en de geproduceerde uit

slingering houdt geen verband met het geprogrammeerde simulatie

schema. De staphoogte is geijkt op 30 mm i.p.v. 15 mm zoals in

fig. 2.7.
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Uit deze oscillogrammen kunnen we twee konklusies trekken:

a) de staphoogte onmiddellijk na het begin is onafhankelijk van de

hoeksnelheid van de rotor ~~.Deze laatste heeft slechts in

vloed op de helling aan het begin en uiteraard op het verdere

verloop van de uitdemping.

b) het kortsluiten van de statorfase c heeft weI een merkbare
s

invloed. De absolute waarde van J( wordt iets groter.
ss

(0) (k)
Uit bijlage B kan worden opgemeten: .{' = -0.18 en /( = -0.2

ss ss

tegen een berekende waarde van -0.20.

In bijlage E zijn de resultaten ~erzameld van een herhaling van

de twee proeven uit fig. 2.7.
a*

Omdat er een goed merkbare ruis optreedt op - Atk is en derhalve
a*

c*
op u (en u ) is voor de uitlezing van versterker 51 en 111 een

s s
draaispoelmeter gebruikt in plaats van de digitale voltmeter, die

in de analoge machine is ingebouwd.

Door herhaaldelijk meten, waarbij een komparator de analoge

machine telkens na een vast ingestelde tijd in de houdtoestand

~hold mode") pracht*), zijn aIle meetpunten ontstaan als gemiddelde

van 3 of 4 metingen.

Met twee open statorfasen kan zoK (0) op twee manieren bepaald
a* c* ss

worden n.l. uit u en u •
s s

Beiden komen aanzienlijk hoger uit til.abs. waarde dan de berekende

waarde: -0.24(4) resp. -0.23(0) versus -0.2007.

Deze overeenstemming is slechter dan men zou mogen verwachten,

omdat het simulatieschema de eigenschappen van de "ideale" machine

weergeeft. 1'1et 2 open statorfasen zou dus goede overeenstemming

met (1.27) te voorschijn moeten komen. In hoofdstuk 4 komen we

hier op terug.

*)
Een vorm van bemonstering, die in de oscillograaftechniek bekend

staat als "sampling". Ook daar wordt van (gekreeerde) periodici

teit gebruik gemaakt, om met een te traag weergeefkanaal (ver

sterker en elektronenstraalbuis) toch een snelle trilling weer

te geven.
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a* cDe onderste grafiek in bijlage E laat -u zien als de -fase
s s

is kortgesloten. De door ekstrapoleren gevonden waardeK (k) =ss

-0.325 is nog weer hoger dan de gevonden waardek (0), hetgeen
ss

zijn verklaring kan vinden in het feit, dat de kortsluitstroom
c*

i niet te verwaarlozen is. Uit de grafiek is af te lezen, dat
5

c* b*i ongeveer t bedraagt van i • Men moet derhalve verwachten, dat
s s

de as van het magnetisch veldpatroon van de rotorstromen aan-

zienlijk gaat afwijken van de richting, die we bij (1.27) aan

namen (tegengesteld van de b - veldrichting).
s

01------10

Bijlage C en D geven een indruk, hoe de insch~~elverschijnselen

van fig. 2.7 en bijlage B verlopen na langere tijd. De natuurlijke

tijdsduur van deze trillingen is groot t.o.v. de netperiode

en derhalve groot t.o.v. de potentiele leemteperiode. Van direkt

belang voor het onderwerp zijn deze oscillogrammen dus niet.

De ruis ontstond door de lage stapspanning, noodzakelijk om bij
b*

zorn lange simulatietijd oversturing van de i - versterker te
s

verwijden.

Rest nog een samenvattende beschrijving van de komplete simulatie

schakeling.

Onder verwijzing naar de tekening "schakelsimulator en funktie

uitleg" definieren we de schakelsimulator nogmaals, maar nu in

woorden als het gehele simulatienetwerk, met uitzondering van wat

op de schematekening "simulatieschema II" staat.

De schakelsimulator is opgebouwd rond de in de groep al bestaande

d-q-transformator [L 9J ; dit was een toestel dat als analogon

schakeling diende voor de Park-transformatie (1.20). Hier dient het

voor het leveren van de analogonspanning voor de netspanning, door

middel van drie van de vier sinus-potentiometers. Normaliter kunnen

dergelijke meerfasenstelsels veel gemakkelijker met integratoren
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"geprogrammeerd" worden, ook het probleem van de amplitude

stabiliteit*) is voortreffelijk opgelost. Evenwel is het moeilijk

op dezelfde wijze de nuldoorgangsdetektoren en de "opwekkers" van

de ontsteekkommando's te programmeren. Er zou een groot aantal

vergelijkers en "of" poorten nodig zijn. Door de ronddraaiende as

van de potentiometers wordt direkt de stand van de netspannings

vektor afgebeeld: het aflezen van ontsteekhoeken (bij het instellenD

is zeer eenvoudig door een op de as meedraaiende gradenboog.

De ontsteekpulssignalen (kortsluitingen) worden ontleend aan een

schijf met zes in een cirkel liggende kontaktparen. Deze worden

door een met de as meedraaiende borstel beurt om beurt even kort

gesloten; per periode krijgt iedere fase twee ontsteekpulsen,

derhalve zijn diametraal gelegen kontaktparen parallel geschakeld.

Het in de symbolische tekening gesuggereerde sleepringkontakt

(aan de draaiende pijl) is in de werkelijke uitvoering vermeden.

De relaiskontakten in de onderste tekening zijn in werkelijkheid

ondergebracht bij de symbolisch als "=o? aangegeven nuldetektoren.
*De ingang -Atki: ' die ook verbonden is met kontakt 2 van het

relais, omdat dit signaal ook zelf in de terugkoppellus voorkomt,

reageert op de gebeurtenis:

{ ( 0 ~ -#.. t;"" S f V) A ( Ii- .;I.. t~·" i> U" Vis) ~

met de bijkomende voorwaarde, dat Opa en 0 niet zijn kortgesloten.
s

De ontsteekpuls "wint" het dus altijd van een mogelijk door

parasitaire overgangsverschijnselen c.q. het inschakelen zelf

opgewekte nuldoorgang. Dit heeft tot bijkomend gevolg, dat de

geleidingsduur een minlMum heeft, overeenkomstig de kontaktbreedte,

die opzettelijk ca 150 gekozen is. Een prw~tisch bezwaar is dit

niet, want de induktiemachine levert bij zo'n kleine geleidings

hoek een zeer klein koppel.

*) ~(
Door de oplossing van ~.: - t.J)- ~;t( oj =- i genereert

men sin wt en cos w -c- • Door de eindige versterking van de

integratorversterkers ontstaat evenwel een langzame uitdemping,

die door een konstante terugkoppelingnooit exakt te kompenseren

is. De oplossing bestaat uit het vermenigvuldigen van dit

terugkoppelsignaal met het verschil van de gewenste amplitude
• .. .L t. .Len sJ..n 4J u +- cos '" v •
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voorkomen. Door waarden te nemen in de ver
*is tevens bereikt, dat op de uitgangen _ua

s

De schakeling is met diskrete komponenten gebouwd, omdat het

relais moet worden gevoed (kan niet direkt op een geIntegreerde

schakeling) en het realiseren van een nuldoorgangsdetektor
d a*

(ongeacht het teken van dt Atk is ) met I.c-'s'ook vrij moeilijk is.

AIle onderdelen van de nuldetektor zijn op een glasvezel-bedra

dingsp1aat samengebouwd.

op de versterkers 30, 60 en 90, de ingang van het simulatieschema,

zijn andere weerstanden aangebracht dan die, welke in de analoge

machine zijn ingebouwd. Deze laatste weerstanden hebben een waarde

van 100 kJ2 . Zouden de sinuspotentiometers met zo'n weerstand

belast worden, dan zouden aanzienlijke fouten optreden, omdat de

eigen weerstand van de potentiometers vrij hoog is (20 JJ2 ). Er

zou dus een merkbaar vervormde spanning verschijnen op de klemmen

u~. Door het kiezen van hogere netwerkweerstanden voor de eerste
n

versterkers is dit

houding i: ~

enz. een spanning verschijnt (zonder sturing, dan) met een top

waarde 0.8165 zonder dat de sinuspotentiometers met deze I'lastige"
A

spanningen behoeven te worden gevoed. ( U,s'.cll' v:ordt als 1 efgebeeld,
;#

tis·"" alB Vf' ,zie reduktiebasis). De potentiometers kunnen

uit de eenheidsspanningen -U1 en + U1 gevoed worden evenals de

nUldetektor; U1 heeft ongeveer een waarde van 10 volt. De weer

stand van 1 M11. is aangebracht op een in de groep vervaardigde

4 pens plug (schuin van AJ naar 0), waarop ook het snoertje van

het somknooppunt (AJ)naar de schakelsimulator is aangesloten.

"e versterkers 51,81 en Ill, die de terugkoppelsigne..len III;J,L~o., ~~~t*en

1i~A' ,/.". moeten genereren , gean door de aard yen (:e schakeling

vrijwe1 onmiddel1ijk in overs turing na het geven van ee~~ntsteek

kommancto in de betreffende faze. Dit heeft voor de juiste simu

latie zo op het eerste gezicht geen nadel~ge gevolgen.
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De versterkers van de EA1 680 machine hebben evenwel allemaal

een lange nawerking van deze oversturing, die meerdere seconden

duurt, zodat de volgende nUldoorgang fout wordt doorgegeven.

Dit effekt wordt voorkomen door deze versterkers te voorzien

van een schakeling, die bij het bereiken van een instelbare drem

pel zoveel ekstra terugkoppeling aanbrengt, dat verhogen van het

uitgangssignaal nauwelijks meer mogelijk is.

De uitwendige karakteristiek blijft zo behouden, terwijl de ver

sterker niet in oversturing gaat. Deze faciliteit is bij de

EA1' 680 ondergebracht bij de "track-store-units" en niet bij de

"limit summers" *).

De drempelpotentiometers zijn in de bovenste lade onder de adres

aanduiding A 51, A 81 resp. A 111 aangebracht, die in de kolom

"POT. METER ADRES" van de tekening zijn gehandhaafd. Op A 51, 81

en 111 zijn dus pluggen aangebracht van AJ naar RJ, Van LJ naar RJ

en van FB naar uitgang maar niet van LF naar 0 (hierdoor blijft

de weerstand van somknooppunt naar uitgang onderbroken).

Rest tenslotte, nu het simulatiesysteem met de terugkoppellussen

van fig. 0.1 met sukses is toegepast, nog een overweging van andere

toepassingsmogelijkheden, die bij de toepassing van thyristoren

van belang kunnen zijn.

Wil de terugkoppeling werken, dan zal de regeling stabiel moeten

zijn. Voor een vrij eenvoudig geval als het onze zal dit (behalve

de ruis) weinig problemen opleveren. De regeltechniek kent echter

methoden, die ook deze terugkoppeling toelaten, als de netwerk

funktie veel ingewikkelder is dan hier (emcelvoudige traagheid).

Zelfs bij niet-lineaire netwerken zijn in veel gevallen terug

koppellussen mogelijk.

*)
Voor U misschien ook een reden om dit jargon af te leren,

of slechts met omzichtigheid te gebruiken ?
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De opbouw van het simulatieschema wordt besproken.

Door het probleem van de ruis in de terugkoppellussen mislukte

de toepassing van het eerste schema. De oorzaken hiervan worden

kort besproken, waarna het tweede simulatieschema, dat in

kombinatie met de schakelsimulator goed werkte, uitvoerig beschreveI

wordt. De schakelsimulator detekteert de nuldoorgangen in het

stroomsignaal, schakelt de terugkoppeling in, en onderbreekt deze

weer op het verschijnen van een ontsteekkommando. Dit alles on

afhankelijk voor elke statorfase.

Tenslotte geeft de schrijver een korte opmerking over de toepas

baarheid van het hier beschreven principe bij andere met thyristo

ren geschakelde netwerken.

Summary of t1hoofdstuk 2".

The construction of the simulation network is depicted.

Due to a heavy noise in the feed-back loops actual application of

this feedback failed (in simulating the non-conducting state of

the thyristors). The origin of this noise is indicated in brief.

A second attempt to synthetize a simulation network succeeded

(lls imulatieschema II"). Its functioning in combination with the

thyristor simulator (t1schakelsimulator lf ) is described. The latter

detects the zero in the current, actuates the feedback loop, and

interrupts it on appearance of an ignition command for each stator

phase independently.

Finally a remark is made on the applicability of the principle

described here to networks of other nature.

Zusammenfassung Ilhoofdstuk 2".

Die Aufbau der Simulationsschaltung wird besprochen.

Durch das Erscheinen eines starken Gerausches in der Ruckkopplung

(zur abbildung des sperrenden Thyristors) wurde desselben Anwendung

unmoglich. Die Ursachen dieses Gerausches werden angedeutet.
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Ein zweiter Versuch zum Aufbauen der Simulationsschaltung

(ll s imulatieschema II") hatte den beabsichtigten Erfolg. Eie

Wirkung dieser Schaltung in Zusammenhang mit dem Thyristorsimulator

("schakelsimulator") wird beschrieben. Der Thyristorsimulator

detektiert die Nullstellen in der Strom, schaltet die Ruckkopplung

ein, und beirn Erscheinen eines Zundsignals wieder aus. Das Alles

fur jeden Standerstrang unabhangig.

Zum Schluss folgt eine Bemerkung uber die Anwendbarkeit des hier

beschriebenen Prinzips in Beziehung zu anderen elektrischen

Apparaten als Maschinen, wenn sie mit Thyristoren geschaltet werden.
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Roofdstuk 3. Ret eksperimentele onderzoek.

Voor het uitvoeren van de voor ons onderwerp nodige eksperimenten

is de keuze gevallen op de Mawdsleys Generalised Machine, afge

beeld in bijlage F. Deze veelzijdige eksperimente:ermachine laat

zeer veel schakelingen toe, waarvan hier de 4 polige induktie

machineversie met sleepringrotor is gekozen. De belangrijkste ge

gevens zijn in de bijlagen F tot en met J bijeengebracht, die

behalve wat de statorschakeling betreft uit afdrukken van het

handboek bestaan.

Wat de schakeling van de statorspoelen betreft, heeft men praktisch

de keuze uit twee mogelijkheden, als men alternatieven met niet

volledige benutting van het statorkoper buiten beschollwing laat.

Deze laatste verdelingsvormen van het koper zijn niet representa

tief voor bestaande induktiemachines.

De overblijvende mogelijkheden bij deze tweelaags wikkeling met

onverkorte spoelen zijn geschetst in fig. 3.1.

De geschetste verdeling A heeft een iets grotere grondgolfkomponent

in het opgewekte veld (bij denkbeeldige bekrachtiging van 1 fase

met een gelijkstroom I) als verdeling B. Hoewel men A in de praktij~

wellicht vaker zal tegenkomen, vanwege de gunstige eigenschap, dat

in elke gleuf evenveel draden voorkomen die bovendien aIle bij

een fase horen, is voor onze proefmachine toch het onder B ge

schetste alternatief gekozen.

De reden hiervan is de betere benadering van de sinusvorm door B,

vooral door het ontbreken hierin van drievoudige harmonischen, die

de magnetische koppeling van de statorkringen sterk belnvloeden;

het lijkt beter, zo goed mogelijk bij het denkmodel aan te sluiten.

Het effekt van de drietallige plaatsharmonischen, die geen lopende

maar een stilstaande golf opwekken in het statorveld met 3, 9 --- J~

maal zoveel polen als de hoofdgolf, kan dan eventueel apart worden

onderzocht.

De bij de gekozen koperbeleggingsvorm B behorende klemmenbord

schakeling is weergegeven in bijlage J; de nominale meetgegevens

op de bovenzijde van dit dokument gelden voor de in fig. 3.1A

omschreven schakeling, en ze zullen dus iets afwijken van de over

eenkomaige gegevens, die we voor de schakeling van fig. 3.1B zullen

vinden.
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De golfvorm van het statorveld kan worden gekontroleerd door een

statorfase met een gelijkstroom te bekrachtigen en de golfvorm

van de ge1nduceerde spanning in een z.g. gekonsentreerde diameter

spoel te bezien in de met konstante snelheid draaiende machine.

De rotorspoel tussen 2 en 11 op de rotor ("search coil") is gelegen

in gleuf 2 en 11 en omvat dus precies een poolsteekl'

De daarin ge1nduceerde spanning heeft de golfvorm van het veld

verloop.

Een proefje met gelijkstroombekrachtiging in een statorfase en

poolsteekspoel 2-11 op de sleepringen 5 en 6 bevestigt de ver

wachtigingen: de golfvorm is redelijk in overeenstemming met de

trapeziumvorm van fig. 3.1B.

Om verder de proefmachine in zijn gedrag te typeren, leggen we dit

gedrag vast met de .ul1ast~tst1~S~ande~leahomopolafne pro.f ge

definieerd in hoofdstuk 1.

De nUllastproef is verschillende malen uitgevoerd. Onder andere

een keer met open rotorklemmen en een keer met synchroon lopende

rotor (kortgesloten). Bij nominale gekoppelde netspanning van

380 V werd telkens een blindvermogen van 2000 VA gevonden.

Zoals in tabel 1.07 stellen we dus:

=- o . .t.J / (I) 1/

Uit de homopolaire impedantieproef van tabel 1.07 vinden we achter

eenvolgens bij 2 apanningswaarden: (drie machinefasen in serie

geschakeld).

"(v) I (II) P{w) (f-Ju ) LA (II) £,$ I (J2)

to.J .7.21 "t/ti.~ (). "d tfJl/~ ~.~o

J/.() .t·l'!" ftl.d o. (1" tffiR .t . ..t 1,1

,

-. ,- L~,.. :y
' ..... ..L~

It

tl I , \ ¥
'T 1

if
~ ~

t"
w

riC, 3 •.t,
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Wat opvalt, is het niet met de koperweerstand overeenkomende

verliesvermogen, dat door de wattmeter wordt aangegeven. Ret ver

schil is niet onder ijzerverliezen te rangschikken: ondanks de

niet-sinusvormigheid van de koperverdeling is de som der ampere

windingen toch nul in iedere gleuf. Door narekenen kan worden aan

getoond, dat de geringe dwarsinduktie in de gleuven zoln grote

verliespost niet kan veroorzaken.

Zeer grote verschillen tussen 3 R I 2 en de stator-nullast-
s so

verliezen zijn weI bekend van nullastmetingen maar door het voor-

handen zijn van een verklaring (de ijzerverliezen) zal een veel

kleiner verlies (0.5 resp. 0.7 maal het koperverlies) dat we nu,

bij de homopolaire meting, konstateren wellicht niet zo vaak zijn

opgevallen.

De gevonden zelfinduktiewaarden verschillen zo weinig, dat het ge

middelde een zeer geschikte typering is van de homopolaire zelf

induktie.

We hebben met deze twee proeven dus vastgelegd:

(f ~ lIrJJ ) L J.

(1 - k
sJ

) L), =-

waaruit men gemakkelijk de oplossing vindt:

~s = O. '.,,1,10

een gelijkstroom

en R • In feite is
r

de invloed is door

Bepalen we de statorwikkelingsweerstand R uit
s

meting, dan blijven nog over de parameters k
sr

kook nog een onafhankelijke parameter, maar
rr

het ontbreken van de nulkomponenten zo gering, dat we genoegen

kunnen nemen met de schatting k = k • De invloed van k ver-
A ..c. ss rr • rr

schijnt in de afspraak is:: L,. :: L:" 5' (o.f).

1'/ :t (kJ $ rI- / - 4-;,.) ==.1 *)

*) zie aanhangsel A3.
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We schatten k = k = 0.9440.
S"S rr

In feite is het niet de parameter k
rr'

die onbepaald blijft met

de hier beschreven proeven, maar l~~) , de (denkbeeldige) drie-

fasige rotorzelfinduktie.

Deze laatste waarde is ook niet van doorslaggevend belang: zonder

iets te weten over de fasenaantallen of het al of niet aanwezig

zijn van een (enkele) kooi in plaats van bewikkeling kan men de

induktiemachine nauwkeurig beschrijven met de parameter

L#o'" l A(:I .. !.)J,#o
De bepaling van R en k nu, geschiedt hier door vergelijking met

r sr *)
een gelijksoortige semi-4 fasige machine • Uit de stilstands-

impedantie, waarvan het reele en imaginaire deel nauwkeurig bepaald

worden met een wattmeter resp. blindvermogenmeter, kan een stelsel

van twee vergelijkingen worden opgesteld.

Wordt de stilstaande, kortgesloten machine met een symmetrisch

stelsel spanningen gevoed, dan geldt de volgende uitdrukking voor

de op

u,:.;.
betrokken stilstandsimpedantie:

.t

#

J
~

/ -'=1 _... (J.J)

.
J 1;.-

Door opmeten werd voor deze grootheid gevonden:

:I
::::

)* Zie Aanhangsel A2
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Deze meting werd bij verlaagde spanning uitgevoerd, om te voor

komen dat het koper te warm zou worden, maar vooral om overbe

lasting van de sleepringen en borstels te voorkomen. Vooral deze

laatste stellen een grens aan de toe te laten rotorstromen.

Met (3.2) vinden we uit de stilstandsimpedantie het volgende

stelsel:

0.0 "9.> = Ij ". .!;.. h-J,..t. (.1' ~ 1';."

------- (J.,j

f
.t

d. d 'S-~!
I-_I. (0- .I - k,J;o

;0

= l

.1' .. ,.-
;0

In dit stelsel kunnen we nog voor r de waarde invullen, die we met
s

gelijkstroommeting voor de koperweerstand van een statorwikkeling

gevonden hebben:

R = 1.53
s r =s

1.53
0.2311 x 100~= 0.02107.

Er blijven in (3.5) dan aIleen de onbekenden r en k over.
r sr

Dit niet lineaire stelsel laat zich door zijn bijzondere eigen-

schappen gemakkelijk door suksessieve 6ubstitutie oplossen.

Geschreven in de vorm:

1;=
(0.0 "Rs- - 0.0.1.,(1){i ..... J;..&)

:;:,
o. o.,..,rlR

}~J" I.
kc.
..".

- - - - (J.£)

/-1- ~=
(J. 0 2Ttl';

_ ~c ....
(J. 0 'S"~l....,

S,.
f</- ,. ~

;0

ziet men onmiddellijk de geringe invloed, die de twee onafhankelijk

variabelen r en k op elkaar hebben in dit stelsel.
r sr

Reeds na het invullen van schatting (3.6) en een hersubstitutie is

voldoende nauwkeurigheid bereikt:

r = 0.05063; R = 3.68 J2 ;r r

k = 0.952(08); 1-ksr sr
2 = 0.0935(5).
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Tegen deze metode zijn bezwaren in te brengen o.a. kan de vraag

worden gesteld, of de rotorweerstand niet direkt is te meten.

Dit laatste kan natuurlijk, maar door de niet lineaire weerstand

van de borstels wordt de gelijkstroommeting onnauwkeurig.

In de kortsluitproef worden alle verliezen, behalve een vast bedrag

3 R I 2, alle aan de werking van de rotorweerstand toegedacht.
s s

(r is als een konstante aan(3.5) opgedrukt). R zal dus groter
s r

worden, dan overeenkomt met de gelijkstroomkoperweerstand, waarmee

niet gezegd is, dat de proefmachine daarmee slecht getypeerd zou

zijn. Er staat bovendien tegenover, dat de (verwaarloosde) ijzer

verliezen bij zo'n kortsluitproef, mede door de lagere voedings

spanning, een zeer ondergeschikte rol spelen. In fig. 3.3 is weer

gegeven, hoe de kortsluitproef is uitgevoerd.

De kortsluitimpedantie is gevonden uit het gemiddelde van zes

metingen bij een langzame draailng (32 omw/min.) afwisselend in

beide richtingen, om te vermijden, dat het reluktantie effekt van

de rotor bij stilstand onbetrouwbare meetresultaten zou geven.

Ret bedoelde reluktantie-effekt ontstaat waarschijnlijk, doordat

alle rotorblikken in dezelfde richting uit het silicium-ijzerplaat

zijn geponst en gestapeld. Later zullen we de invloed ervan ook

bemerken in de meetresultaten van de leemtespanning.

De met dezelfde schakeling van fig. 3.3 opgemeten koppel en

admittantie-krommen zijn weergegeven in de bijlage K en L. De

punten 1609 tot en met 1399 omw/min. zijn bij nominale netspanning

gemeten; zulks ter wille van een zo realistisch mogelijk weergeven

van de nullaststroom (en betrekkingsbasis voor het uitrekenen van

k ). Alle andere punten zijn ter beperking van de stromen bij
sr

gereduceerde spanning opgemeten. Zulks heeft tot gevolg, dat het

bovenste stu..l.cje van de admittantiefiguur iets is "gezakt".

Zou men in de buurt van nullast ook met gereduceerde spanning

meten, dan zou een "ronder" admittantiediagram ontstaan, maar door

aanzienlijke verandering van de "betrekkings" basis Chet blindver

mogen bij nullast) zou een aanzienlijk verschillende waarde voor

() = 1-k 2 volgen uit dezelfde kortsluitproef.
sr

Deze G( zou ook geen goede weergave zijn van de werkelijke ver-

houding van hoofdveld tot spreidingsveld.
2Ook uit de middellijn van de admittantiecirkel kan men 1-k

sr
./- G'""

bepalen volgens
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Gemeten van punt 2134 naar punt 561 vinden we d = ~ - 9 652 - •

(eenheidsvermogen = 2000 VA) met r = 0.02107 vinden wes
2

= 0.0932, in goede overeenstemming met het resultaat uit1-k
sr

(3.6).
Verder vinden we in bijlage Keen lijn van het nullastpunt P

o
naar het punt P oo = (r + j(5)-1, het punt, dat overeenkomt met

s
oneindig hoog toerental. De afstand van een willekeurig punt op

de admittantie-kromme tot de lijn door P en Poo is evenredig
o

met het elektromagnetisch koppel in het betreffende bedrijfspunt.

De genoemde rechte staat dan ook bekend onder de naam koppellijn.

Er blijkt een verschuiving op te treden tussen de plaats, die een

punt op de admittantiecirkel blijkt in te nemen en de plaats,

waar dat punt behoort te liggen volgens berekening uit de para

meters, bepaald uit nullast- en stilstandsproef.

Ret is alsof de werkelijk optredende rotorweerstand, behalve in

het remgebied, overal iets groter is, dan uit de kortsluitproef

is berekend. Dit kan in verband staan met verliesposten die ver

waarloosd zijn, en dUB een afwijkende waarde opleveren voor ~ •

De koppel-toerenkrommen in bijlage L geven ook enige afwijkingen

te zien. Vooral in het verre remgebied is het gemeten koppel

aanzienlijk hoger dan het berekende. In het motorgebied is het

gemeten koppel lager.

Dit kan er op wijzen, dat ekstra verliezen optreden [L 13J •

De met "0" aangegeven punten zijn uit het admittantiediagram

opgemeten m.b.v. de koppellijn, aangegeven in bijlage K.

De koppelmeting gebeurt met de als pendeldynamo uitgevoerde

komplementaire machine, die met de Mawdsley's machine is samenge

bouwd. De kracht aan de pendelarm wordt met uitwisselbare SALTER

veerkrachtmeters bepaald. De beste meetmetode is die waarbij kort

na elkaar 2 keer wordt afgelezen, een keer met en een keer zonder

spanning op de stator van de proefmachine. Zodoende heft men de

gevolgen van de wisselvalligheid van de borstelwrijving (van de

sleepringborstels) goeddeels Ope

• •
De opstelling voor het ontleden van de statorstroom in zijn fourier

komponenten, welke schakeling we hierna fouriermeter zullen noemen,

is opgebouwd rond een wattmeter.
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r
Een wattmeter geeft een uitslag evenredig met Lr:- :- JI I .. '" t

, .. - 0

ofwel de gemiddelde waarde van het produkt Van f
1

en f
2

•

De algemene uitdrukking voor de koefficienten, b.v. B van een
~ft n

fourierreeks luidt: .8." = ~ II, ~ do.&.Jrc:l ~t- •
o

Voeren we dus door een van de wattmeterketens, b.v. de stroomspoel,

de te ontleden statorstroom en door de andere ergo het spannings

circuit een signaal C. sin n~ t, dan zal de uitslag met B even-s n
redig zijn.

Het enige probleem schuilt in het genereren van sin n W t
s

(resp. cos n (.c) t). Een eerste poging dit te doen met een RC-gene-
s

rator, mislukte, omdat het te moeilijk was de frekwentie en de fase

stabiel genoeg te houden. Dit kwam waarschijnlijk door de ruis

van de erin gebruikte koolweerstanden. De uiteindelijke opzet is

weergegeven in fig. 3.4. De verzadigende transformator met pri

maire serieweerstand levert de bijgetekende 50 Hz impulsreeks.

De oneven harmonischen, die een langere halve periode-duur hebben

dan de impulsduur, komen hier bijna aIle even sterk in voor.

De golfontleder, die hier slechts een bijkomende rol vervult, kan

door het uitfilteren van een der genoemde harmonischen sin n ~ t
s

en cos n 4J t genereren.s
De fasekarakteristiek van het (heterodyne) filter laat een fase-

verschuiving van ca. 1800 toe, zonder noemenswaardige amplitude

daling (kan worden bijgeregeld). Dit is een normale eigenschap van

aIle filters; hier is de bandbreedte dermate klein, dat van de

naburige frekwentiekomponenten niets te merken is (noodzaak voor

een golfontleder). Een stap van 1800 kan worden gemaakt met het

ompoolschakelaartje achter de impulstransformator, zodat de fase

van de 220 V ingaande spanning er niet toe doet.

De verstemmingsorganen van de golfontleder dienen dus tegelijk om

de juiste harmonische te kiezen en de fasehoek van ::; (~k-f)'J.sf

juist in te stellen. De versterker is aIleen nodig, omdat het

laagste spanningsbereik van de wattmeter niet gevoelig genoeg is

voor de uitgang van de golfontleder. De bifilaire (kleine fasefout)

transformator T2 dient aIleen voor de potentiaalscheiding.

Op de oscillograaf wordt de gewenste Lissajousfiguur (zie fig. 3.5)
ingesteld, een "oog" om de oorsprong voor de cosinus, een lijn

(2 over elkaar) voor de sinus. Ter onderscheiding van de heen- en
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terugslag is de donkersturing van de oscillograaf via T3 verbonden

aan een t.o.v. de fasespanning ua 900 verschoven spanning.
n

De "heenslag" naar rechts (bovenste boog bij + cos, onderste bij

-cos rond de oorsprong wordt dan helderder geschreven dan de

terugslag.

Het gedeelte van de lissajous-figuren rond de oorsprong is voor

wat betreft de voor ons interressante oneven harmonischen ge

schetst in fig. 3.5.
Zoals men ziet, is voor de jUiste patroonherkenning de terugslag

nodig, deze mag dus alleen maar wat zwakker gemaakt worden of in

schakelbaar met een drukknopje.

In fig. 3.4 is de spanning op T3 juist zo hoog dat heen- en terug

slag goed van elkaar te onderscheiden zijn, maar de terugslag blij

goed te zien, om te kontroleren of de twee snijpunten in fig. 3.5
0) en d) op de horizontale as vallen.

\
\
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/

1../ / 9 I-~ (.2hl)~s t
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De gebruikte wattmeter bevat tevens omsehakelaars voor stroom

en spanningsmeting.

De amplitude van de referentiespanning -t; (~/rI'.f) t.)s f:

kan daardoor gemakkelijk gekontroleerd worden.

Door om te schakelen naar stroommeting kan ook het gevoeligst

mogelijk stroombereik ingeschakeld worden. Het op de gebruikelijke

wijze in de stand IIWATT II afgelezen vermogen levert na delin.g door

de referentiespannings amplitude direkt de effektieve waarde van

de gezochte sinus- of cosinuskoefficient •

• •
Het opmeten van de leemtespanning geschiedt het beste met een

oscillograaf. Deze wordt zo ingesteld, dat precies een halve

periode van de netspanning overeenkomt met 10 em op het raster

(1 ms/cm).

Op deze wijze wordt de grootste nauwkeurigheid bereikt. Er moet

regelmatig op worden gelet, dat de nullijn op zijn plaats blijft

liggen, omdat anders de nuldoorgangen fout worden weergegeven.

De parameterwaarden voor de ontsteekhoek ~J worden gekozen als

veelvouden van 180 d.w.z. precies op een rasterlijn. Doordat er

nogal wat heen en weerschuiven van de doofhoek plaatsheeft

("jitter"), waarschijnlijk door het reluktantie-effekt in de rotor,

lijkt het beter van alle te meten leemtespanningskrommen lang

belichte 0 sec.) foto's te maken, en daaruit de gemiddelden te

bepalen van doofhoek en leemtespanning.

De gesimuleerde klemspanningen en de oscillogrammen van de klem

spanningen aan de eksperimentele machine zijn verzameld in. de

bijlagen N resp. M. Beide genoemde dokumenten hebben dezelfde

afbeeldingsschaal ter vergemakkelijking van de vergelijking;

de ontsteekhoek- doofhoekkrommen, die eruit zijn afgeleid vindt

men in bijlage O.

• •
Tenslotte rest nog een beschrijving van het systeem, dat de ge

wenste stuur"Oulsen le]lJ~.l"-tV'oQr_de ~tmrristoren.

Er is gebruik gemaakt van een al bestaand systeem voor dezelfde

sturing in de rotor van een sleepri.gmachine, waarvan de gerndu

ceerde rotorspanning met een synehroon meelopende kleine induktie

machine werd opgewekt. Op de plaats van de hulpmachine-rotorKlemme•

•
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wordt nu een spanningsstelsel van netfrekwentie ingevoerd.

De fase kan juist worden ingesteld met een kleine induktierege

laar (kleine sleepringankermachine met wormwiel).

De vorm van de poortpuls-signalen om de thyristoren op tijd te

ontsteken is die van een puIstrein, die tot kort voor de nuldoor

gang van de netspanning aanwezig blijft.

Doet men dit niet, d.w.z. wordt op het gewenste ontsteekogenbl£k

slechts een enkele korte puIs gegeven, dan zal deze zijn doel niet

bereiken, ook later niet, als de voorgaande golfhelft nog niet is

geeindigd. Dit kan onbedoeld tot halvegolfgelijkrichting leiden,

als de ontsteekhoek de grens van volle uitsturing nadert. In fig.

4.2 is in beeld gebracht, hoe bij overschrijding van deze grens

( OlJ" f ' de lInatuurlijke" naijlingshoek) ontsteekpuls 2 zijn

doel mist, omdat

~
I

WIER JrIE t '/ k oPrlUiO... NL>€
Jr~<10"" t.:,Q

J rROQM ~"l"IbE!l

.rrVAIN6

;
/

_/

OIVTJTEe-Jir PV~$ :t
/'fIJr" ;z ~rt ~«~

de bijbehorende thyristor een negatieve anodespanning van ca 1.5

volt heeft door het geleiden van het met hem antiparallel ge

schakelde eksemplaar.

De getekende toestand is stationair; of de resulterende gelijk

stroom positief of negatief is, hangt van de begintoestand af.

Omdat, terwijl de ene thyristor van een antiparallel paar een

ontsteekpuls krijgt, de sperspanning over de andere onmiddellijk

tot eenlage waarde daalt, mogen ontsteekpulsen op beide thyris-
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toren tegelijk versChijnen.*') De ontsteekpulsuitgangen voor beide

poorten komen dan ook, via dioden uit hetzelfde transformatortje,

dat twee goed geIsoleerde sekundaire wikkelingen heeft.

Samenvatting hoofdstuk 3.

Er wordt van de gebruikte proefopstelling een beschrijving gegeven

alsmede van de vaststelling van de karakteristieke grootheden van

de proefmachine. Verder wordt de methode besproken, volgens welke

de fasegetrouwe frekwentie-analyse van de statorstroom is uitge

voerd met gebruikmaking van een gekombineerde volt-ampere-watt-

meter.

Summary of "hoofdstuk 3".

A description is given of the experimental setup; as well as of

the way of defining the characteristic parameters of the experi

mental machine. A method for the phase-true frequency analysis, i.e

the measurement of the sine and cosine coefficients separately, is

depicted too. This method uses a combined volt-ampere-wattmeter as

a central instrument.

Zusammenfassung "hoofdstuk 3".

Es wird eine Beschreibung gegeben der experimentellen Schaltung

und der Definitionsweise der charakteristischen Grossen der

Experimentiermaschine. Daneben wird die Schaltung besprochen, mit

der die phasentreue Frequenzanalyse der Standerstrom vorgenommen

wird d.h. die Sinus- bzw. die Cosinuskoeffizienten werden unab

hangig gemessen. Die Meszschaltung enthalt eine kombinierte Volt

Ampere-Wattmeter als Hauptelement.

*)
Anders zou, door toename van de lekstroom onnodige warmte-

ontwikkeling optreden.
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Bij de vergelijking van de eksperimentele resultaten met die van

de simulatie rijzen wat de klemspanning aangaat geen ernstige

problemen.

Het verloop van de klemspanningen in de korresponderende figuren

van de bijlagen M en N stemt irr grote lijnen goed overeen.

De helling in de verschillende leemtespanningsintervallen is bij

stilstand en lage toerentallen verschillend bij de eksperimentele

krommen en de gesimuleerde. Evenwel is dit geen ernstig bezwaar

bij het funktioneren als voorspellingsgereedschap voor het elek

trisch gedrag, omdat het oppervlak onder het betreffende gedeelte

van de leemtespanningskromme ongeveer even groot is bij de

eksperimentele en de gesimuleerde spanningen.

De doofhoekkrommen in bijlage 0 vertonen dan ook geen grote ver

schillen: op enkele punten maksimaal ca 80
•

Het netstroomonderzoek leverde geen opvallende resultaten op; in

bijlage P vindt de lezer de grootheid a + jb voor
n n

uitgezet in het komplekse vlak, waarin a en b de effektieve
n n

waarden zijn van de fouriertermen II.i 4. -d+w"'~i- en. yz~ e- - ~ i-

van de statorstromen. n krijgt de waarden 1, 3 en 5. De harmo

ni.schen met n > 5 zijn zo klein in amplitude, dat ze wat de ekstra

verliezen in het kabelnet betreft van geen betekenis zijn.

AIleen de derde harmonische geeft verliezen in het kabelnet, die

vergelijkbaar zijn met die, welke door de blindstroomkomponent

van de grondgolf, a 1 , veroorzaakt worden.

Evenwel kan men hier weer tegenover stellen, dat men bij toepassing

van de statorsturing zijn toevlucht zal nemen tot de schakeling

met een zwevend sterpunt. Met zo'n schakeling heeft zich de

Japanse onderzoeker T.J. Takeuchi [L 14J reeds beziggehouden,

evenwel met verwaarlozing van de leemtes~anning. Een nauwkeurigere

uitspraak over de effekten van de vervorming van de stromen moet

een waarschijnlijkheidsstudie als basis hebben, die buiten het

bestek van dit werk valt. De in het diagram (bijlage p) gestippeld

aangegeven heylandcirkel valt in het punt "vol" niet precies samen

met het grondgolf-diagram omdat de metingen bij verlaagde spanning

werden uitgevoerd.



technische hogeschool eindhoven

afdeling der elektrotechniek - groep elektromechanica

biz 61van

rapport nr. E 1'1 J'I-:J.

De Heylandcirkel is bepaald uit een kortsluitproef (eveneens bij

verlaagde spanning) en een nullastproef bij volle spanning.

Een ander punt is de vergelijking van de netstroomvervorming met

de magnetiseringsstroom van t~ansformatoren en machines, een

"vervormingspakket" waar het net reeds vrij zwaar mee is belast.

Het kan getypeerd worden met aan het einde van iedere netspannings

periodehelft in de stroom optredende pieken, omdat bij goede be

nutting van het ijzer tot beginnende verzadiging moet worden uit

gestuurd. In een diagram als bijlage P zou dit een afbeeldingspunt

opleveren in het eerste kwadrant, dicht tegen de imaginaire as, en

weI voor aIle lagere oneven harmonischen, de grondgolf daaronder

begrepen. Juist in dit laatste fasehoek-gebied blijkt voor de

statorstroom een verdichting van de beeldpunten op te treden.

Waarschijnlijk zal dus bij toepassing van regelingen van deze

soort op grotere schaal eenzelfde effekt optreden als wanneer al

het gebruikte magnetische ijzer verder zou worden uitgestuurd.

Op iets grotere schaal gezien zal men dus weinig van toename of

verandering in de vervorming van de netstromen merken.

We laten nu nog enkele van de belangrijkste punten uit dit onder

zoek de revue passeren.

Op het punt van het definieren van een machine is aangetoond, dat

de onderstelling (1.3) met de parameter keen geschikte voorss
stelling kan opleveren ter beschrijving van het gedrag van de

machine. k is geen feitelijke vrijheidsgraad, zolang het gedragrr
aan de hand van de symmetrische nullast- en kortsluitproef

beschreven wordt, in feite meet men

L /0. ( t ~ i k,.,.) ~r . V'-L-:"~(I-~-i-k-3J-)L-)....(-I-~-i-Ir,.,-..)~r

~~ A
in verhouding tot de wederkerige induktie ~I~ L
De vergelijking der denkmodellen (bIz. 28 e.v.) brengt uiteraard

geen nieuws meer, maar legt een goede band tussen oude en nieuwe

modellen en bevordert dus het inzicht.

Wat in het bijzonder onze proefmachine betreft en waarschijnlijk

ook aIle andere machines in meer of mindere mate ook, de slechte

overeenstemming van de "theoretische" en eksperimentele koppel

toerenkromme, vooral in het verre remgebied (zeer grote positieve

slip) •
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Ret optreden van ekstra verliezen door de magnetische gleuf

effekten (snelle verandering van de induktie in de tanden) kan

mogelijk hiertoe hebben bijgedragen. Vooral de ekstra verliezen

bij de homopolaire impedantieproef (bIz. 52 fig. 3.2) verdienen

verdere aandacht.

De terugkoppellussen in het simulatieschema hebben het beoogde

doel binnen bereik gebracht: het overschakelen van opgedrukte

spanning naar opgedrukte stroom lukt voortreffelijk, mits men

voorkomt, dat de terugkoppelversterkers in oversturing gaan (blz.46 •

Het idee achter £ig. 0.1 blijkt dus te werken in het geval van de

induktiemachine.

Ook bij andere schakelverschijnselen kan het leemtespannings

prDbleem een rol spelen. Het zou interessant zijn na te gaan hoe

de invloed zich doet gelden in het probleem van J.F. Blom [L 15J,

die probeert, en dat niet zonder sukses, de koppelslingeringen bij

het inschakelen van de induktiemotor te minimaliseren door de

kontakten van de schakelaar niet tegelijk te sluiten. Het is niet

onmogelijk, dat de invloed zo gering is, dat het verwaarlozen van

de geinduceerde spanning in de periode, waarin nog een kontakt

open is, nooit is opgevallen.

Een wenselijkheid op dit punt is het konstrueren van een elek

tronische versie van de schakelsimulator, omdat de EAI 680 niet

genoeg poortcircuits bevat voor het leveren van de nodige logische

signalen voor de ontsteeksignalen.

De schattingsformule (1.27) voor de sprongoverdracht geeft een

2~~ kleinere uitkomst dan uit simulatieproeven is gevonden. Dit

verschil is op normale wijze niet te verklaren. Een gewonnen in

zicht is weI, dat 4;. geen invloed heeft op de sprongtransformatie.

Immers, (1.27) doet aIleen een uitspraak over de zeer hoge fre

kwenties uit het frekwentiespektrum van de stapspanning, ten op

zichte waarvan 4'~ een zeer lage frekwentie is. Anders gezegd:

binnen de beschouwde procesduur (heel even voor tot heel even na

de sprong) draait de rotor maar zo weinig en veranderen de rotor

stromen zo langzaam, dat van induktiespanning uit de rotor niets

te merken is, een uitspraak die ook geldt voorv(k).rt ss
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= L o
heeft

(LJ.t)

nagenoeg even snel

proef (1-k ) ..
2 ss

k = k zou worden,
ss sr

2
Dan is er nog de vraag of het nulpunt k = k echt kan optreden.

ss rr
Denkt men zich de smoorspoeltjes uit denkmodel C (blz. 28) met een

steeds maar grotere zelfinduktie LA , dan zal de uitkomst van de
z 0)

kortsluitproef (1- k
S ,. ~ I"" (Z:-~)

stijgen als de uitkomst van de homopolaire

Dit houdt in, dat pas voor L .... -+ 00
o

geen technisch interessante uitspraak dus.

Laat n.l. in termen van model C zijn gekonstateerd, dat

LoA f- 1 LI = 1,' (NVi.l.,f.Jrl',f"6~)Jde homopolaire induktiviteit

en dat de kortsluitproef een induktief impedantiedeel 1
m

(zk)

Uit het laatste besluiten we (bij benadering, zie (3.2))
....1. 0 .,.

- - (If ..t)

hierin denken we ons ~f als een kortsluitzelfinduktie van een

denkbeeldige machine konform model A blz. 30.

in termen van model B zal de experimenteerder de uitspraak doen,

dat 1,;
1-1 =

Ss L 1 .,. ~ t
o .l. 1

kan geen machine worden

groter dan k 2. Dit
sr

andere fasen afkomstige

Uit (4.1) en (4.2) zal de lezer konkluderen, dat het vergroten van

LA de experimenteerder nooit tot de bevinding brengt dat 1-k de
o 2 2ss

spreidingsparameter 1-k "inhaalttl j een machine met k ~ k
sr ss 7 sr

bestaat niet. Met andere woorden:

Door het vergroten van L).. met smoorspoelen
o

gekonstrueerd, waarvan k gelijk is aan of
ss

betekent, dat het optreden van de uit de

sprongen niet kan worden verhinderd.

De fouriermeter, zie blz. 59, zou gemakkelijker te bedienen zijn,

als het konstant houden van de Lessajous-lussen-figuren geauto-

matiseerd zou zijnj bij beschikbaarheid van de

de referent ie-spanning ~ (2J "L') 4).1 r
tijdafgeleide van

kan dit geschieden

met een fasediskriminator, die het tijdverschil tussen de nul

doorgangen van netspanning en (de tijdafgeleide van) de referentie

spanning op nul regelt. Een spanningsanaloge verstemmingsingang

op de oscillator van de golfontleder EM 622 is aanwezig ("local.

oscillator AFC entry" @en@).



technische hogeschool eindhoven

afdeling der elektrotechniek • groep elektromechanica

biz 70 van

rapport nr. E 1'1 7'1-2

Het werk aan het rekenprogramma STALF3, opgezet overeenkomstig het

formularium (1.4) tot (1.16), is aan het begin van de afstudeer

periode stopgezet, wegens de onzekerheid, of het op vrij korte

termijn aan het werken te krijgen zou zijn. Daarom is eerste

prioriteit gegeven aan de simulatie.

De moeilijkheden met het rekenprogramma kunnen als voIgt aangeduid

worden.

Beginnend met een schatting gelijk aan nul voor de leemtespanning,

kan het voorkomen, dat geen nulpunt wordt gevonden in de stroom,

welke waarde voor 4JJ took wordt ingevuld. Men vindt dus geen

beginschatting voor de doofhoek, als men nul als beginschatting

kiest voor de leemtespanning.

Verder waren er moeilijkheden met het vinden van een juiste schatte

voor de korrektie op de al bestaande leemtespanningskoefficienten.

Waarschijnlijk zal het probleem oplosbaar blijken als dezelfde

schattingsmetode als in [L 4J voor de semi-4-fasige machine toege-- :

past wordt.

Bij het uitvoeren van de proeven werd voor het kreeren van het

netspanningsstelsel gebruik gemaakt van een driefasige regeltrans

formator ("variac"). Door de typische wikkelingsvorm van deze

transformatoren is de koperweerstand zeer laag. De spreidingslllduk

tie evenwel, is in vergelijking met die van gewone transformatoren

vrij groot.

Bij belasting met stromen met knikken (begin en eind van de

leemteperiode) treden sprongen op in de klemspanning van de trans

formator, zodat de eksperimenten niet meer bij opgedrukte sinus

vormige spanningen plaatshebben. De gelijkloop van variac trans

formatoren kan ook enige moeilijkheden geven.

De beste oplossing is een driefasentransformator met verdeelde

wikkelingen, die een lage spreiding kan hebben en door serie- en

parallelschakelen van wlkkelingen verschillende sekundaire span

ningen toelaat. De symmetrie van het uitgaande stelsel is uiter

aard gewaarborgd. Ter vermijding van te lange draden is het wel

licht het beste om een transportabele uitvoering (op wielen) te

maken. Het gewenste vermogen ligt in de buurt van 5 a 10 kVA, in

verband met de bestaande laboratoriumfaciliteiten.
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Een laatste wenselijkheid is gelegen in een automatische veld

regeling van de Ward & Leonard generator, om niet telkens het

toerental te hoeven "bewaken" bij verandering van het koppel.

De regeling is denkbaar als fijnregeling op het veld van de

komplementaire machine van de proefmachine, terwijl de regeling

van het veld van de Ward & Leonard machine op de "ouderwetse"

Manier blijft gebeuren.
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~ het definieren van eeB fourierreeks van b,v, de klemspanaing

iB'(1,5) kan men kiezeB uit 2 alter_atievea:
-. --

/l(t),. vz f (ric IJJt.. _J <I':'" (.t ... -i)cvJ ~ I_«.s ....~ e-(z.... .t)4JJt) --- (AI.I)
...1

of:

u(t): IU f (Re {/JI-oo_L e-(.t .... I)4J.JtrI""-{!S%.. _1 ~(.h'f)(,).i) --- (11/·1.)
"'.f

(A1,1) wordt gevolgd door o,a,Elias , TellegeJl. [L8] en Bahler [L10]

terwijl (A1,2) gekozen wordt door Schouten en Mouthaan [L11] ,

het Siemens Formel und Tabellenbuch [L12] en Van Wyk [L3J '

Laat met definitie (A1,1) een spanning tL =R~ g'" ~ 4t.4Jf .,.I.,., {!.. e., .....,t..

zijn aanglegd aan een bij een frekwentie ~4I kompleks als

~. A'C'?- ""I'r"" ~ voorstelbare impedantie , dan gaat er een stroom
lopen:-" -.. [,(~!! ~~?: -r.z:...!lI... ~ ~ "'4Ji-~ -R~tlI_z rr.... !!R~~ ctn ..."t},---/lii.Jl
t (1)= v.i (,f~ ~) % ~(I.... ?:f" (R~ ~r -I-{I~ ~r (,' '.J

Wordt nu de stroom voorgesteld met dezelfde definitie als voor de

spanning: i .. :. v.i (te«:f.. ~ -..,()rr I .... :f.. <'.,,7'#tr.Jt-) dan blijkt.f.. met de

komplekse deling ui t /{.... en ,g berekend te kunnen worden,

Volgt men definitie (A1,2) , dan kan men uiteraard ook een stroom

uitdrukking als (A1.3) afleiden, en eeB aan (A1,2) analoge

definitie voor de stroom opstellen,

De twee komponenten van de stroom blijken dan echter niet met de

regels voor de komplekse deling overeen te stemmen,

Dit laatste is de reden, waarom in dit verslag definitie (A1,1)

is aangehouden,



technische hogeschool eindhoven

afdeling der elektrotechniek - groep elektromechanica

AANRANG SEL A2

biz 1 van A,z

rapport nr. E 1'1 7"I-:l

De basis van de z.g. vermogens-invariante transformaties (bIz 11).

Zoals G.Kron [L6] laat zien , is het in eerste aanleg niet nodig ,

andere eisen te stellen dan konstantheid van vermogen , d.w.z. het

inprodukt van spannings- en stroomvektor resp. gekonjugeerde van

de stroomvektor (bij kompleks voorgestelde spanningen en stromen)

verandert niet bij de transformatie.

Worden in de transformatiematriks willekeurige konstanten gekozen

voor de elementen , dan zal ook in het algemeen de transformatie

veer de stroman niet dezeIfde zijn als die voor de spanningen.

Worden de stromen getransformeerd volgens [i] = [C J. (i J '···(A.tol)

dan moeten voor vermofensinvariantie de spanningen worden afgebeeld

door [lL] ... [[CJ~]- -rIL]' - - - - - - - - - - - (A.t·.z)
Wil men , dat dezelfde transformatiematriks voor stromen en span

ningen geldt , dan moet men de elementen zodanig kiezen , dat

[c] .. [[e]~J-.Im.a.w. [e] -:I.: [elf - - - - - - - - (A2..J)

Aan deze voorwaarde is voldaan in aIle door ons gebruikte trans

formaties (van de ogenblikswaarden) t.w. de twee-assen trans for

matie en de Park-transformatie gedefinieerd in (1.17) resp (1.20).

Voor transformaties met komplekse konstanten , o.a. de symmetrische

komponenten transformatie , die i.h.a. slechta voor kompleks voor

gestelde spanningen en stromen gebruikt kan worden t dus voor

kwasistationaire bdrijfstoestanden , geldt de voorwaarde:

[k~' [ c]] to ... [e J -.I - - - - - - - - - (A.t . If)
Ret spreekt vanzelf , dat de bedenkers van de symmetrische

komponenten transformatie onbewust aan deze voorwaarde voldaan

hebben. Vroeger kwam men weI definitievormen tegen met o.a.

-?tJ c 1"• .,..[", "'.[c. z onder de kos tant e j' to •
Uitspraak(42.3) )* geldt dan slechts na inbrengen van een kon

stante}. Dit is minder elegant. Men kan de uitspraken (A2.3) en

] -~
(A2.4) samenvatten als : [C]::. [~o [eJ t - - - - - (A2.5)

waarin de operator "konj" slechts voor de symmetrische komponenten

Men spreekt in zoln geval van een ortogonale transformatie. ~ij

ortonormaliteit is bovendien per rij (kolom) de som van de kwadratel
van de elementen , resp. hun moduli , gelijk aan cen. Deze uit
spraken komen overeen met (A2.3)e»,;;(A2.4).
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In hoeverre t terugkomend op het begin van hoofdstuk 1 , sprake

is van de afbeelding van een in gedrag ekwivalente machine , na

toepassing van de a-«-~-transformatie (1.18) wordt duidelijk

uitgelegd door C.V.Jones [L7] •
We memoreren hier slechts t dat uit de definierende eis van de

vermogens-invariantie slechts voor enkele grootheden van de echte

en de denkbeeldige machine een gelijkstelling volgt.

Daaronder zijn het totale koperverlies (bij symmetrische stator/

rotorweerstanden) en de totale magnetische energie, en daarmee

de magnetische ko-energie,dus oak diens afgeleide naar de rotor

positie , het koppel. Voor een begrip als b.v. het vermogen , dat

de luchtspleet oversteekt zou de afgeleide moeten worden genomen

van de magnetische energie:

z: Us i.r ". 1: Ils i/' r i W..." s .,. Te' i ~ - - - - - - - (-42. t)
o,I.c. a,I,e.

Trachten w~ hierin vast te leggen , welk gedeelte van de totale

magnetische energie W t t bij de stator moet worden gerekend ,
m" 0

dan stuit men op cen aantal termen , waarin tegelijk een rotor- en

een statorstroom voorkomt. Elke willekeurige verdeling van deze

termen over stator en rotor , behalve die , welke ze alle aan je

rotorzijde toekent , kampt met het feit , dat er een rotorstroom

voorkomt als onafhankelijk variabele in een term , die aan de
.I

stator was toegedacht. De term aW-~s m.a.w. t is niet op een

inzichtelijke wijze definieerbaar.

GemaY~elijker wordt dit onder de beperking van kwasistationair

bedrijf. Door het feit dat de energie-inhoud W niet onbeperkt kan
m

blijven toenemen , worden alle termen AWm gelijk aan nul en alle

andere,over de tijd gemiddeld,konstant.

(11.2.6) krijgt , als men de statorklemspanningen als een fourier

reeks en konform de afspraken (1.5) en (1.6) kan voorstellen , de

vorm_ .J. • _ , • & ..., .3 _.

L L ~'" .ki(h~)= L ~ ~ Ils~ I .,. L L 7;~ - - - - - (A:I.·J)
4.,,,r'-'~.( s .l.~,-~ t .. / A./,',· i-I
wa~~in n het frekwentie-ranggetal en i het ranggetal van de

(stator)ko~rdinaat is (i wordt achtereenvolgens a,b en c resp.

de symmetrische komponenten betreft , is het

in feite een bestemmingsvariabeie , omdat

O,+~n - ). Waar het
.3

sommeringsteken ~
~. ,

twee van de drie nymmetrische komponenten gelijk aan nul zijn bij

elke frelcwentiekotr.ponent.
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Ret linkerlid van (A2.7) is vermogens-invariant per definitie ,

de eerste term van het rechterlid eveneens , door de gelijkheid

van de statorweerstanden. Waar het koppel in zijn ogenblikswaarde

vermogens-invariant is , zal het gemiddelde koppel dit ook zijn.

Een andere merkwaardige eigenschap is , dat na weglaten van aIle
00

eerste sommeringstekens l: de gelijkheid blijft gelden ,
A.1,' ...

zie (1.12).

~aar aIle termen kromlijnige afbeeldingen (kwadraten) van de

stromen zijn , mag de genoemde eigenschap niet worden aangemerkt

als een uitvloeisel van het superpositiebeginsel , maar weI als

een uitbreiding van het ortonormaliteitsbeginsel , een uitspraak

uit de theorie van de feurier-reeksen.

0----------------0
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Samenvatting,!.

Normaliter wordt de induktiemachine direkt aan een net verbonden ,

dat de klemspanningen van de machine ekspliciet vastlegt.

Gaat men door in serie met elke faze tyristorschakelaars op te nemen

de netspanning aansnijden , dan rijzen er twee problemen.

Een gedeelte van elke halve periode wordt gekenmerkt door bekende

klemspanning (sinusboog van de netspanning) , een ander periodegedeelte

de leemteperiode , door bekende stroom (nul) , maar onbekende spanning.

Voor deze voorshands niet bekende spanning is de naam "leemtespanning"

bedacht. Deze ontstaat door induktie vanuit de stroomvoerende en

bewegende rotor en vanuit de andere statorfazen.

De voeJingswijze (opgedrukte spannung of opgedrukte stroom) ligt dUB

niet meer vast.

Een tweede probleem dient zich aan in het niet te voren bekend zijn

van beide intervalsgrenzen der periodegedeelten. Wordt n.ly op een

bepaalde tijd door het geven van een geeigende ontsteekpuls de gelei

ding ingezet , dan is niet met enn eenvoudige met ode of ekspliciete

wiskundige uitdrukking te voorspellen , wanneer de stroom weer opnieuw

tot nul zal zijn gedaald.

AIle in de elektrotechniek bekende wiskundige behandelingsmetoden

ter voorspelling van het gedrag van de machine bedienen zich van

stelsels vergelijkingen , waarin 6f de spanningen 6f de stromen volledil

bekend verondersteld worden.

Dit betekent in samenhang met de twee eerder genoemde problemen , dat

zowel de leemtespanning(e.) als de doofhoek(en) door iteratieve

metoden moeten worden voorspeld. Beide genoemde grootheden zijn ook

nog afhankelijk van elkaar , zodat het ene iteratieproces een deel

mot zijn van het andere.

Het door de schrijver opgezette simulatieschema vertoont dan ook per

statorfaze een terugkoppellus , die afhankelijk van het opnieuw nul

worden van de stroom resp. het ontsteekkommando in of buiten werking

gesteld wordt. Het is een teruggekoppeld regelsysteem , dat de gesi

muleerde stroom op zijn waarde nul houdt. Binnen deze Ius zitten

uiteraard de "gewone" terugkoppellussen van de gesimuleerde stroom

naar de integratoringang. uiteraard permanent ingeschakeld.

Een simulatieschema met drie omschakelbare terugkoppellussen is door

de schrijver ontworpen en operationeel gemaakt.

~e simulatieresultaten stemden goed overeen met de aan een eksperi-



technische hogeschool eindhoven

afdeling der elektrotechniek • groep elektromechanica

mentele machine geregistreerde klemspanningen.

biz :z van S V/'1

rapport nr. E 1'1 Jt/ - ~

De schrijver Ieidt een denkmodel af , dat de magnetische koppeling 

tussen de statorwikkelingen onderling - beter dan gebruikeIijk in

rekening brengt. Vooral de homopolaire stromen krijgen hierdoor een

goed gedefinieerde weergave in het denkmodel.

De schrijver Ieidt een benaderingsformule af voor de overdracht van

de ene statorfaze naar de andere van de sprongen in de Ieemtespanning.

De simulatieproeven Iaten echter niet het3eIfde resultaat zien als

de uitkomst van de genoemde formule. De gesimuleerde stappen in de

induktiespanning zijn ongeveer 20% te hoog. WeI wordt bevestigd , dat

de mechanische hoeksnelheid geen invloed heeft.

De vervorming van de netstromen wordt fazegetrouw gemeten met een

door deschrijver ontworpen meetopstelling.



technische hogeschool eindhoven

afdeling der elektrotechniek - groep elektromechanica

Summary

blz.J van S {j }of

rapport nr. E'1 1'1- :t

Short form summaries are included at the end of each chapter on the

~ages 10, 31 and 48 respectively.

As a rule the induction machiDe is fed from a supply network, deter

mining the input voltages exactly. At the introduction of semicon

ductor switches in series with each phase two serious problems arise.

In each phase during one part of every half period the excitation is

determined by a known voltage ( a portion of a sine wave) and during

another part (after extinction of the current until a new ignition

pulse appears) the current is known (zero) and the voltage unknown.

For the latter voltage, induced from the rotor and the other stator

phases, the name "conduction gap voltage" is introduced.

The excitation (known voltage or known current) is not clearly de

termined any more.

A second problem is hidden in the fact, that the interval boundaries

of both period portions are not explicitly known. Once conduction

has sterted after an ignition pulse, the moment at which the current

ag<,in reaches zero vsltle, i.e. the angle of natural extinction, is

not predictable by explicit formulae or simple estimation methods be-

ing enough accur~te.

All known thinking models and mathematical methods are based on the

assumption of either completely known voltages or completely known

currents.

This means, in conjunction with the two problems mentioned above,

that for the calculation or generation of both the conduction gap

voltage and the moment of extinction iterative methods must be applied.

The interdependency of both unknowns IrequIres that the one iteration

nrocess is a part of the other. Hence the simulation network set

up by the author shows a feedback loop, that is actuated as soon as

.the" simulated current reaches zero again and is interrupted on appea

rance of a new ignition command. It is a regulation system holding

the current at its zero value. Within these loops the "normal" feed

back loops are found from the current output to the integrator, of

course connected permanently.
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A simulation network with three such switched feedback loops and

zero detectors is ffiRde operational by the author. The simulation

results were in fairly good accordance with the experimental 08cil

lograms.

The author derives a thinking model, that takes the stator to sta

tor mutual inductance into account in a better way than usually is

found. Especially the homopolar currents get a well defined repre

sentation in the thinking model.

The author deduces en estimation formula for the transmission of

the step voltages in the current gap voltage from one phase to an

other.

Simulation results however, are not in complete accordance with the

step transformation ratio, calculated with the frrmula, which yields

a some 2(J!. lOl'ier value.

The insight that the mechanical angular speed does not affect the

step transformation, is gained.

The distortion of the stator currents i.e investigated with a phase

true measurement setup, designed by the author.
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Am Ende jedes Ke.pi tele sind kurze Zusammenfaseungen aufgenommen auf

den Seiten 10, 31 und 48.
Norm81erweise wird die Aeynchronmaschine unmittelbar an einem Netz

engeschlossen, des die IQ.emmenspannungen der Haschine festlegt. Wer

den aber Thyristorschalter in Reihe mit jeder Phase aufgenommen, dann

erscheinen zwei Probleme. Ein Teil jeder Halbwelle wird gekennzeich

net durch belc.annte Spannung (ein Teil einer Sinuskurve) wIDlrend i.n

einem anderen perj_odenteil, in der Stroml ttcke die Strom bekannt ist !

(null), aber die Spannung nicht. FUr diese Spannung, die zuvor nicht

bekannt ist, gebrauchen wir den 'Namen IlLUckenspannung". Sie ent-

steht durch Induktion aus den anderen St;nderstrangen und den bewe

cencen L~ufer her. Die Speisungsweiee (Spannungsquellen bezw.Strom

ouellenspeieung) ist nicht mehr deutlich definiert.

Bin zweites Problem ist noch gelegen in der Tatsache, dass die Inter-

vallsgrenzen beider periodenteile nicht zuvor bekannt sind. Wird

aJf einam gewiseenen Augenblick der Thyristorschalter gezundet, dann

ist as nicht mit einfachen ~~thoden oder mit einem expliziten mathe

matischen Ausdruck m5g1ich vorher zu berechnen wann die strom wieder

bie Null herabgesunken sein wird.

AIle in der Elektrotechnik bekannte mathematische' Hethoden ford ern

volliC bekannte strome obwohl vollig bekannte Spannungen.

Das bedeutet, in Zusammenhang mit den zwei genannten Problemen, dass

fUr das Berechnen bezw. Generieren der LUckenspannung sowie das Au

genblick des Erloechens i.terative l1ethoden angewandt werden mUssen.

Diese beiden Unbeksnnten sind auch voneinander abhl:lngig, daher auch,

dass das Eine Iterationsverfahren ein Teil des andern ist.

D,'s VO:ll A'.lteur entworfene Simulationsschaltbild Uisst daher auch

drei ?~tck]'.:opplungskreise sehen, die abh1:tngig vorn ZUndsignal bezw das

:0eektiE:ren einer ~Tullstelle in der zugehorigen simulierten Strom

8US- bezw. ein8esc~eltet werden.

Es ist ein rUckgekoppeltes Regelungssystem, das die simulierte strom

gleich Pull h~n t. Die normal schon vorhandenen RUckkopplungen

(n~ch 0e~1 Inter-Tator) befinden sich im Innern des ersten ;(reises.
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:Sine Simulationsschaltung mit drei u.nschaltbaren RUckkopplungskrei

sen 'Jnd Nulldetektoren wurde vom Autor entworfen und betriebsfertig

gemacht. Die Simul~tionsergebnissestimmten gut mit den experimen

tell er:ni ttel ten SU!nderklemmenspannungen ttberein.

Der verfasser leitet ein Denk1llode1 1. ab, dass die magnetische Kopp

lung zwischen den Standerstrangen genauer wie vorher in dem Modell

einbringt. Insbesondere die homopolMren Str8me bekommen eine gut

definierte Wiedergabe in dem Modell.

Es kommt auch noch ein Nlherungsformel zur Sprache fUr die Absch~t

zung der Sprungubertragung in der LUckenspannung.

Die Simulationsversuche ergeben ein um 20 %niedrigeres SprungUber

tragungsverh!lltnis als mit dem Formel berechnet werden kann. Wohl

ist die Einsicht gewonnen, dass die Drehzahl keinen Einfluss hat.

Die verzerrung der Netzstrom wird phasentreu mit einer vom Verfas

ser entworfenen Schaltung gemessen.
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THE GENERALISED

ELECTRICAL MACHINE
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DESCRIPTION
second scale. Connections to these brushes are
brought out to the terminal panel via slip-rings.

A brush holder. with a pair of search brushes. can be
substituted for anyone of the rotary brush holders.
The search brushes have a variable span of 0-5 commu
tator segments and can be used to measure voltages
between segments at all points around the commuta·
tor periphery. Furthermore if the brushes are driven
at a slow speed, oscillograph records can be obtained.

For load-angle measurement a further scale Is
attached to the rotor connection selector, enabling the
angular position of the rotor to be determined by
means of an ordinary stroboscope. All scales are
calibrated in degrees rather than "electrical" degrees
since the stator winding can be connected for different
pole numbers.

Provision has been made for shorting together all
the commutator bars by means of a speCially designed
ring. This produces a seml-squlrrel·cage winding
which responds to the various pole numbers that can
be produced by the stator winding.

The nominal rating of the Generalised Machine as a
3.phase. 50 cis 4-pole Induction motor Is 4 8.H.P. at
240 V. per phase and 1450 r.p.m. The machine wilt
however withstand severe overloads of the type
regularly encountered in A1ducatlonal laboratories and
the Insulation has been so treated that a maximum
winding temperature of 110°C as measured by a ther
mometer. can be tolerated. Provision Is made for tem·
perature measurements by means of a thermocouple
and a mercury thermometer.

THE D.C. WORK MACHINE
The D.C. Machine may be either a standard machine

or a SWinging Frame Dynamometer as used in several
other Mawdsley educational machine sets. The frame
of the dynamometer carries the field system and Is
mounted In pedestal trunnion bearings. A torque arm
with a simple reversing linkage is connected at a radius

O. ~., of.~ metre to a spring balance calibrated In newtons.
The movement of the swinging frame Is restricted by
stops above and below the torque arm.

An armature locking device Is fitted to the driving
end bracket to enable locked rotor tests on the Gener
alised Machine to be carried out.

The pedestal trunnion bearings and associated eqUIp
ment which enable the standard machine to be con
verted to dynamometer form can be supplied at any
time.

and 2 on the machine are clearly marked on the top of
the stator.

Single search wires are provided In the tops of stator
slots I, 7, 9. 12 and 13. With this arrangement search
coils of various pitches can be arranged. There Is a
O. I A. fuse in series with each wire.

The rotor of the Generalised Machine has a 4-pole
lap winding in 36 slots. This winding has sets of six and
four symmetrical tappings. two of the tappings being
common to the two sets. Provision Is made for connec
ting these tappings, via a rotor connection selector. to
four slip-rings as four quadrature tappings, or to three
slip-rings as in a 3-phase 2-pole winding or as In a
3·phase 4-pole winding. Various asymmetrical connec·
tions can also be made.

Single turn rotor search coils can be connected to
two further slip-rings via the rotor connection selector
In ways which give a choice of search coli pitch of I. 'I,
6 or 9 slots. There is a 0.1 A. fuse in the external
connection to one of these sllp.rlngs.

The commutator, which has 1+1 segments. Is
equipped with two sets of brush gear and a pair of
search brushes.

One set, of twelve brushes, is similar to the rocking
brush gear of a Schrage motor. Connections to all
twelve brushes are brought out to the terminal panel.
A scale is provided for the measurement of the dis·
placement ·between "pairs" of brushes and for Indica
ting the position ofthe whole brush set, which can be
rocked as a unit.

A second set of four quadrature brushes can be
driven round the commutator at speeds up to 1500
r.p.m. by means of a separate overhung brush carriage
motor. Alternatively the brushes can be locked in'any
desired position. this position being Indicated by a

-

FIG. I.

. .
TECRO·GEN
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@ A.S.E.A. RING TORDUCTOR

THE GENERALISED MACHINE
The stator of the Generalised Machine has a conven

tional 'I-pole A.C. winding In 48 slots. The ends of
ALL 48 coils are brought out to 96 terminals symmetri
cally arranged in four concentric circles. Thus the
stator windings can be connected in either 2-phase or
3-phase form and, by suitable interconnection of the
coils. for several different pole numbers.

The physical relationship between the position ofthe
coil sides and the arrangement of the terminals is
illustrated in Fig. 2. Coil sides 1-48. coloured red, are
in the slot positions shown and the ends of these coil
sides are connected to terminals 1-48 coloured red;
coil sides 1-48 coloured blue are connected to terml·
nals 1-48 coloured blue. The positions of slots Nos. I

REV/MIN.
TACHOMETER

® TACHO-GENERATOR

• •
LINK TERMINALS

• • •

® ROTATING BRUSH GEAR

® ~~~'b'~~~~~6~ GEAR,

••

ROTATIIIG BRUSH GUR

The complete Generalised Machine ~et consists of
the Generalised Machine itself. a D.C. machine and a
Torque Measuring Unit. In addition there is a built-in
A.C. tacho-generator for measuring the rotor speed.
and a d,al type indicator can be supplied. The machine
set is so designed that it gives maximum accessibility
for demonstration and maintenance purposes.

The Generalised Machine and the D.C. machine are
coupled together and mounted on a fabricated steel
bed-plate. The Torque Measuring Unit is a completely
separate unit. involving no electrical connections to the
rotating shaft.

The schematic diagram (Fig. I) gives an impression of
the layout of the Generalised Machine and the design
of the special terminal panel.

V~
RARCH COILS

(fn
SLOT NUMBERS

ROTOR CONNECTION SELECTOR

THIRMO ClMlPI£

SCHEMATIC DIAGRAM
OF GENERALISED MACHINE

THE GENERAUSED ELEcnJCAL MACHINE . HAWDSLEY'S UHI'TED • DOASLEY

THE GENUAUSEO ELECTRICAL MACHINE . MAWDSLEY'S LIMITED , DURSUY
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TECHNICAL SPECIFICATION

THE GENERALISED MACHINE
Electrical Speciflcation:-

THE SEARCH BRUSHES

The holder comprises two~ m.m. search brushes
(Morganite Grade Link A). One brush is arranged to
slide in a slot so that a variable span of 0-5 commutator
segments can be obtained, and a knurled nut is pro
vided for clamping the brush in the slide. The second
brush is fixed to the holder. but it is insulated and
connected to an insulated terminal.

The search brush holder can be substituted for any
one of the rotary brush holders; the latter Is easily
released from Its fixing by the release of a single
clamping screw.

When the changeover has been made. the Insulated
terminal must be connected to the brush terminal of
an adjacent brush holder. thus the insulated search
brush becomes connected to a slip ring. The adjustable
brush is not insulated and therefore becomes conneaed
direaly to a slip ring. The brushes in the remaining
rotary brush holders should normally be lifted when
the search brushes are in use.

The search brushes can now be moved around the
commutator by hand. Its angular position being
Indicated by the rotary brushes scale. Alternatively. if
oscillograph records are required. the brushes can be
driven round at a slow speed.

/( the search brushes are needed for d.c. machine
roles, it is usually possible to selea and position certain
brushes on the rocking brush gear in place of the
rotary brushes normally used for d.c. work.

N.B. When the changeover of brush holders is
made, it is Important to ensure that the holder is
securely attached to its fiXing and that the clamping
screw is tight.

(I)(I)

fiG. 10.

ROTOR CONNECTION SELECTOR

I "'" COIINEalN' UN. I SIMPlE UN.

~~PlXOLINDISCY'.:--l~rt:'..>
~ A l 6~ E,D,f, ~l

~ 10TOI '(';/I f

(
sur )) '~I INIl 1.-<\ I'

{II.'S { : SUICH COil I :
k(l~ ~ TArrIN'So,~

"'- /./ '::"'~~~-'>.......... • /' .... ..:QI!II!J~~

4

ROTOR. CONNECTION SELECTOR VIEWED fROM THE
SU,IUMG END Of THE MACHINE

The rotor connection seleaor consists of a fabric
paxolin disc to which are attached T-shaped connec
tion links. on the slip ring side, and simple connecting
links on the rotor winding side. The rotor tappings
are conneaed to the simple links and the' slip rings to
the "T" links (see Fig. 10, and b). The "T" links (10).
allow the slip rings, numbered 1,2,3 and 'I. to be con
nected to certain rotor tappings via the simple links
(as shown in Fig. 10). This is done by the insertion of
screws into the appropriate tapped holes in the selec
tor. In a similar way. the slip rings numbered 5 and 6
can be connected to alternative search coils.

no 'UAn

6Mt A1{.

fiG. 6
-" ItS

J'" .....,...,...
.. ,

~

; It

~ .. I'
,.,

..

THE TORQUE MEASURING UNIT
(ASEA Ring Torductor)

The torque to be measured is transmitted by a
hollow shaft which is supplied with the Torduaor.
This' shaft must be handled with care, as blows and
scratches on the shaft surface may Impair the perfor
mance of the equipment. The Torduaor must be
mounted around the shaft approximately at the middle
of the straight portion and approximately coaxial with
the shaft.

,.,
IllOUIUj...l
'IS

"

Electrical Equipment

The Torduaor has a 'I pole stator system and Is
supplied by a 220 v. 1000 cps. convertor contained
within the equipment cabinet. The signal produced
by the Torductor is fed back to the cabinet for rectifi
cation and smoothing. The smoothed d.c. output
voltage is connected to the" Instrument" Terminals
In series with an adjustable resistor. marked "sensiti
Vity".

MlIChanicai Speciflcation:-

Weight of generalised machine rotor 111.2 lb.
(50.3 kg.) .
Weight of d.c. work machine rotor 47.75 lb.
(21.5 kg.)
Polar moment of intertia of generalised machine
rotor 2.58 lb. ft." (0.109 kg.m.I ).

Polar moment of Inertia of d.c. work machine rotor
1.08 lb. ft.1 (0.0456 kg.m.") .

Mtlchanical Details

Shaft diameter. 25 m.m. outside. 21 m.m. inside.
Material 0.09% carbon steel.

Seator Rotor

2OO1220V 2301250V
-18 -18 36
-18 -18 36

54 62 16
"

17 31 8

0.0-18 Inch 0.0# Inch 1 x 0.056 Inch

Polyvinyl atoUt.
E

Doubl. I.yer I.p

1·13 1·10
29 Inch 23.5 Inch

I alot pitch NIL

1+4
4.0 Inch 4.15 Inch

Low lOll .IKtricalshMC u ..1G.OI.lnch ,hick

O.J I watD par inS at 64.5 kil~:i:. (I ;i)
0.51 wacu par InS at 14 kil:i:_ (I.]~)

0.74 waUl per tnS at 96.6 kll~;i;" (I.S~)

Brush Speciflcation:-
Commutator Brushes

Rotary Brushes 'I X i" X r Morganlte Grade EG
8565.
Rocking Brushes 12xi"x," Morganlte Grade EG
8565.
Search Brushes 2x4 l'If.m.x4 m.m. Morganlte
Grade Link A.

Slip-ring Brushes 20 xi" x," Morganlte Grade
CMX63 (6/303).

~
-~~I'--

11
·~.;--

.,

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

Conductor covering
Class of in,ulation
Type of winding

Coil pitch
Mean length of turn
Slot skew
Number of commutator

segments
Core Length

Number of slots
Number of coils
Total no. of conductors

per slot
Total no. of conductors

per coil
Conductor diameter

(copper)

Core material
Iron loss at 50 cis

THE GENERAUSED ELECTIUCAL MACHINE • HAWDSLEY'S UHITEO • DURSlEY THE GENERAUSED EUCTRICAL MACHINE • HAWDSLEY'S UMITfD • OURSLEY
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BASIC A.c:. MACHINES

SuppU..
J-Phu., 200/HOV., JOA., 50/60 cps lin. valu••.
F"')r d.c. work machine He pas- 14.

Appara_
J·Phu., ll-200/240V.,15 A., vol.... regulator.
Heten u .hown In Fit. 2
kotor resistance u shown In Fla. 2 .

SpKlal h..tnlctlon.
Il,of.r to GENERAL INSTRUCTIONS Pac. 14.

Connect Internal circuit u shown in Fig. -4 .
Connect external circuit IS shown In Fig_ 2 .
For semlpsqutrrel caae operation, see below.

"-ommended LimIt>
The normal full·load Itator line current is II A.
This value can be exceeded (or short periods
with normal precautions.

Not..
WOUnd /VCOr operation_ Olreet~n stlrtlng at

full voltage with the rotor short·clrcuited
should be avoided; either a rotor resistor
similar to that specified in Fig. 2 shouid be
used or the supply voltage should be reduced
to (say) 25% or the normal value.
Seml.squlrrel operatIon. Screw the commutator
shorting rlnl tightly qalnst the commutator.
Dlrect·on ltartlna: at full voltage is permissible.
The speed of the set can be held at any value if
the d.c. work machine is supplied from a Ward·
leonard set.

Experiment>
load characteristiCS (see typ'cal resultsr
effecu of varying rotor CIrcuit resistance-
IUrtlng and acceleration performance--dyna..
mlc bru.lng- atymmetrical stator and rotor
connectlons---effects of varying supply f,-e.
quency-Induaion generator.

Typical Results

FIG. L

EACH PHASE 1IA.~ SoOA

fiG. i ..
TQllQU' ------

line line Input Power Sp••d Sh.ft Horse Efficiency
Voltage Current Power factor torque Power

Vl II WI+W2
Volts Amp. Watts p.r. r.p.m. N.m. H.P. %

Wound No load 240 4.2 340 0.19S 1494 0 0 0
Rotor Full load 240 8.2 2600 0.765 1380 15 2.9 83.0

locked Rotor 5J.5 8.2 400 0.53 0 2 0 0
No load 240 4.1 375 o 22 1495 0 0 0

Semi·Squtrrel Cage Full load 240 10.3 3500 0.82 1435 20 4.03 8S.9
locked Rotor 53.5 10.3 420 0.44 0 I 0 0

0
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