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An analysis of an electronic Chopper-system to control the rotor

current of an induction motor has been made. The system has been

experimentally realised to establish the correlati~n between theor1

and experiment.

The alternating currents ot the two rotorphases are rectified

by an eight diode bridge and the direct current output ot this

bridge is loaded with a resistor.

The thyristor-chopper acts as high-frequency-switch in parallel

with the resistor.

When the'direct current from the rectifier reaches an upper level,

an electronic command open-circuits the switch. The current-value

decreases till a lower level is reached, whereupon an electronic

command restores the switch to its conducting condition again.

The current increases to the higher level and the cycle is repeated.

By changing upper and lower level, the average direct current

can be adjusted. As a certain relation between this current and

t~e torque of the machine exists, the machine may be controlled

electronically.

The above-mentioned analysis resulted in a mathematical model

to describe all kinds of chopper-systems in general.

After realisation of the chopper on an inductionmotor, measurements

pointed out a linear relation between average direct current and

electro-magnetic torque. The proportionality constant remained

fixe~ for the investigated system in the slip region O<s(l.

The system operates stable in the slipregion in that part of

the torque-slip·plane described by the difference between the

torque-slip curves for the rotor short-circuited and operating

with the fo~mentioned resistor respectively.
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1-1 Inleiding.
Besproken zullen worden:
enkele eigenschappen van induktiemachines en mogelijkheden om

&&n van deze eigenschappen, met name het koppel-toeren-verloop,

te beinvloeden.

1-1-1 Enkele eigenschappen van induktiemachines.

Mechan1sch gez1en is de 1ndukt1emacb1ne zeer robuuet.

Er 18 we1n1g onderboud vere1at door de afwez1ghe1d vaD boratela

(kooiankermaoh1ne) of boogatena de aanwez1gbe1d van boratela

met eleepringen (bew1kkelde rotor).

D1t t1pe machine wordt nog aantrekkel1jker wanneer de mogel1jk

he1d wordt geopend voor kont1nu regelen van het toerental, ofte.el

kont1nu 1ngrijpeD op het koppeltoerenverloop.

Om hierop nader in te kunnen .aan, .al eerat de normale koppel

toeren-kromme worden beaproken.

De koppel-toeren-kromme~

In de regel wordt gewerkt met de al1p a in plaata van met de

hoeksnelhe1d ~ van de rotor.

~ I,A)
S = p - l'\'l

~
P

met ~s. hoekfrekwent1e van de w1eselepann1ng van de statorvoed1ng.
p • aantal poolparen.

Voor motorbedr1jf geldt 0 , ., I

In het kollegediktaat Elektromechan1ka II (L-2) is voor een 1n

dukt1emach1ne het volgend verband tussen het elektromagnet1ache
koppel T en de slip. afgele1d.e

~-

+ 1_<7'" '1.
5

f!I""
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..... 'l.
I + S

(ri

0-_ 1-

L • coefficient van wederkerige induktie.sr

Ls • statorzelfinduktie.

Lr • rotorzeltinduktie.

Rr • rotorweerstand.

Rs • atatorweeratand.

W, L..

topwaarde etatorvoedingaapann1ns.

Deze u1tdru~k1nl kan ook leBohreven worden alBI
A ,

Te • a. Te...,.-----
(-':lA +~)

A A A

met Te • Te (La' Lr , Lar , R., Rr , p, 1..0 8' Ue)

!iIlU • 5 mu (Ls ' Lr , Lar , Ra , Rr • u.')a)

Ret verloop van Te ale funktie van a bij konatante waarde van

"Te en emu wordt bepaald door • en ia in tig. 1 geachetat.

(lM~ + &~U)

~t 1
I,,,OL....--------_---t -l-

o
5
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Voor de kips lip s =
1\
T bereikt.e

s wordt het maximale koppel of kipkoppelmu

Het is duidelijk dat door veranderen van de variabelen uit de
1\

uitdrukkingen voor T en s het koppel-slip-verloop kan wordene mu

gewijzigd.

In het vQlgende zullen in het kort methoden van dergelijke variatiea

worden besproken en resultaten ervan worden weergegeven.

1-1-2 Eisen welke door de aard van de belasting en het gewenste toeren

tal aan het koppel-toeren-verloop van de machine worden gest.ld.

d)

L.... \_.)4--_•.I••~;",.kr..."'. I-i 'I ' 1

o

d: labit.1 PIA"t

t : .tabit.1 fN" t

D. anijpunten van belaatingekro..e en koppel-toeren-kromme van

de machine waarvoor geldtl

1.1") < l\T \ vormen etabiele bedrijtetoeetanden.
\ .. b.1. '\. ')"'QC\'.
Wanneer een machine steede in dezeltde bedrijtetoeetand moet

.erken, dan is het voldoende deze machine sodani! te di.enaioneren.
dat dit een punt van de machine-kromme ie.

Dient de maohine echter voor meerder. bedrijtetoeetanden geechikt

te zijn dan zullen dit in het alg.meen punten in het koppel

toeren-vlak zijn die niet allen op eenz.ltde machine-kro..e kunnen

liggen.

Er zal een mogelijkheid moeten worden gezocht om de koppel-toeren

kromme te kunnen verleggen, zodat elk ge.enat werkpunt kan woraen.
bereikt.
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1-1-3 Methoden om de koppel-toeren-krommen van induktiemachines te

ver1eg~en.

De a1gemeen moge1ijke methoden van rege1ingen van machines kunnen

op verschi1lende wijzen worden gerubriceerd (L-5).

In het Kader van het afstudeeronderzoek, dat op de induktiemachine

gericht iS t is een rubricering gemaakt aan de hand van de drie

poorten die bij deze machine zijn te onderscheiden. (zie fig.4)

Deze poorten zijn:

1) statoringang (elektrische poort)

2) rotoringang (elektrische poort)

3) asingang (mechanische poort)

i" d ... k.1:; e mOle\' i n eo

luchl:sple.el::

I"O~OI"

1-1-'-1 lngrepen aan de statorzijde. ~zie L-2)

-- sturinsvan d. trekwentie ~avaQ devoed;nses»anniil'
r ••u1taat:

5 o

varieren van synchrone hoeksne1heid, kips1ip en kipkoppe1.
"sturin! van de amplitude Us van de voedingsspanning.'

resultaat:
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A

In de prakt~k wordt vaak gewerkt met ~. konstant.
. Ws

Alle punten in het koppel-toeren-vlak tussen de kromme voor
/\

maximale U en de horizontal. as kunnen worden ingesteld.
8 '

aansn1jden van de voedin!sspanning met schakelaars.

resultaat: Alle punten in het koppeltoerenvlak tussen de

"normale" kromme en de ho~izontale as kunnen worden ingesteld•

..... 5 0

~Q schakelaars kunnen zijn uitg.voerd ale mechan1sche Boha

laara. transdukior.en of ant1parallele thyristor.n.

-- stator1mEedantiesturins·
Dit ,ebeurt door extra .eerstand ot z.ltinduktie in d. atator

ketens op t. nemen.

resultaat:

o

en kontinue verandering van 8ynchrone

OL..- ~

I ...-<~--
S

poolpaartalsturing.

resultaat: stapsgewijze

snelheid.
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1-1-3-2 Ingrepen aan de rotorzijde (L-3).

Hieraan za1 meer aandacht worden besteed.

Het sturen van de machine aan de rotorzijde komt vrijwe1 steeds

neer op het be~nv1oeden van de ge~nduceerde rotorstroom. a1 dan

niet met gebruik maken van sleepringen.

Er za1 onderscheid worden gemaakt tUBsen dissipatieve sturingen

waarbij de rotorenergie in weerstanden wordt gedissipeerd en

sturingen waarbij de rotorenergie in het net wordt teruggevoer~.

a) Dissipatieve sturingen van de rotorstroom~

Sturingen zander gebruik van sleepringen.

Afhanke1ijk van de slipi,Yaardewordt de impedantiewaarde van

de rotor gestuurd. Dit kan bijvoorbee1d gebeuren met centri

fugaa1schake1aar~ die mear of minder weerstand in het rotorcir

cuit 8chakelen. waardoor het kippunt bij hoger.resp_ lagere

elipwaarde optreedt. (zie fig. 9)

R~ < R",
I 2.

-- Met,mech.nilJohe schakelaara meer of minc!er we.rat.nc! in cia
I t

rotor opn.men. (zie fig. 10)

S"l ,
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resultaat: stapsgewijze verandering van de koppel-toerenkromme.

c. b a
ri~. II

T.1
a: Sr2 gesloten

b: Srl geslcften

c: beide schakelaars

.-.< <:> open
S

Aansnijden van de rotorsEanning met schakelaars. (L-6)

metc.'nine

sc.hake.\oar

gedurende een bepaald gedeelte van de periodetijd van de rotor

wisselspanning laa~ de schakelaar rotorstroom vloeien.

resultaat:

01..- -.--11--

I -< S SC.hca~..\Dlar hliit~ 0p.'"

Als schakelaar kunnen antiparallDle thyrietoren of transduktp

ren worden gebruikt.

-- 5elijkrichten van de rotorspannin5 en varieren van de belastings

weerstand van deze spannins.,

L
......---1

+

R
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Het varieren van de belaatingsweerstand R van U gebeurtg rIO:
door de (elektronische) schakalaarS met hoge frekwentie af~

wisaelend te openen (tijdeverloop ~ ) en te slu1ten (tijds
u

verloop't:'i)·

De gem1ddelde belastingsweerstand wordt dan
, )1:'; +'t",

Rq = I • '\l~) dt c ~ R
Q "t. -+ 1:"", 't'j +1:'",

I 0

---,..-

,/ i/ ' ,
/ I ,I

. ,/

/

o

Het belangrijkste deel van het afstudeerwerk is aan daze me

thode gewijd.

-1-3-2-b S~uringen waarbij het rotorvermogen aan het net wordt terugge

lever!!.

--terug~oeden van de rotorenergie in het net m.b.v. sen Scher

bius-cascade-schakeling. (L-~)

"

"
Sc:herbiIAS_
l'ncH.hine

(mol:or)

hu Ipm ac:hi \'\t

(ov.r.yn~hront jnd.~oe~.

ells ~tnt.l'o~or)
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o
OL- ..-L__,

:s
-- gelijkrichten Van de rotorspanning en terugvoeden van de rotor-

energie in het net d.m.v. een seatuurde omvormer.

+

u.... _

resultaat:

L
"l

UI\..

+
1---......

OL- -J-__

I 1IIIC 0s
_. de gelijkgerichte rotorspanning belasten met een omvormer

dil dl rotoreoergie terugvoedt naar het net. E6n en ander

m.b.v. dl hoogtrekwent. achakelaar S en smoorapoll L, dil

het spanningsverschil Un._UI\.. o'verbruggen•

+-~

resultaat:

+
L..

1--- ...

I .... s 0

Ook aan,deze methode is in het afstudeerwerk nadere aandacht

besteed.
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1-2 Uniforme.berekeningswijzen aan choppersystemen voor transport

van vermogen tussen twee gelijkspanningsbronnen in beide richtingen.

Aan de hand van enkele voorbeelden zullen choppersystemen voor

sturing van machines worden ingedeeld in een categorie die vermo

gen transporteert van een gelijkspanningsbron van hoge spanning

naar een van lagere spanning en een categorie die vermogen in

tegengestelde richting transporteert.

Voor beide categorieen zal een gemeenschappelijke wiskundige

beschrijving worden ontwikkeld.

Uit deze beschrijving zullen berekeningen van belangrijke groot

heden uit de choppersystemen voortvloeien, waarbij een rekenma

chine als hulpmiddel is gebruikt.

1-2-1 Schematische voorstelling van schakelingen voor machinesturing

m. b. v. choppers.

1-2-1-1 Choppers met vermogenstransEort van l,se sEanning naar ho!e span

ning.

Voorbeeld:

Sturing van de rotorstroom van een induktiemachine.

De bronnen van lage en hoge gelijkspanning zijn reepectievelijk

de gelijkgerichte rotorspanning E en de gelijkspanningezijde
m=

Evan een omzetter die met de wiseelepanningeklemmen aan den.
netspanning is verbonden.

Uiteindelijk wordt rotorvermogen terug naar het net geleverd.

omvormtr

++

c.nopperindo moe-h.

In fig. 19 stelt de omzetter E I E de chopper voor.
m= n=

Em= en En= zijn ideaal verondersteld met En=» Em=.

Vermogenstransport vindt plaats in de pijlrichting.
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Het praktische deel van het afstudeerwerk bestaat uit een reali

satie van bovenstaand choppersysteem.

1-2-1-2 Choppers met vermogenstransport van hoge spanning naar lage span

ning.

Voorbeeld:

Sturing van de voedingsstroom van een gelijkstroommachine

De bronnen van hoge- en lage gelijkspanning zijn respectievelijk

de voedingsgelijkspanning en de tegenspanning Evan het anker
m=

van de machine.

+

c.hopper <i'So no.ac.h.

Binnen de Groep Elektromechanika wordt aan dit type chopper ge

werkt.

1-2-1-' Chopper met vermogenstransport in beide richtingen.

Deze chopper is slechts een "abstract model" dat alleen mathe

m!-tisch bestaat.
Hij kan wiskundig op uniforme wijze de bovenbeschreven chopper

systemen representeren •..
+......---1 +

verondersteld is weer dat En: >Em:'
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1-2-2 Vergelijkingen die choppersystemen beschrijven.

Van de besproken choppertypen zullen elektrische principeschema's

worden opgesteld, waaruit differentiaalvergelijkingen met

randvoorwaarden zullen worden afgeleid voor de stroom i van ofm
naar de lage gelijkspanning E •

m

1-2-2-1 De omzetter E IE uit 1-2-1-1.
m n

Principe: zie fig. 22-a.

Per schakelcycluB van de (elektronische) schakelaar 5 vindt het

volgende plaats.

Eerst wordt Em belast met L. (5 gesloten)

De~troom i neemt toe.De spoel heeft steeds een energie iLi2 .l' m m
Deze energie neemt ook toe. Vergelijk de toenemende kinetische

energie TmV2 van een massa m op een glad hell end vlak onder in

vloed van de zwaartekracht.

Vervolgens wordt de schakelaar geopend. Ten gevolge van de energie

tLi: van de spoel blijft de stroom vloeien tegen de spanningsstij

ging En-Em in.

Vergelijk de versnelde massa m op het moment dat de helling van

het genoemde vlak van teken verandert.
2Door de kinetische energie tmv schiet de massa door, tegen het

stijgende vlak omhoog.

Om te voorkomen dat stroom van En terugvloeit is de diode D aan-

gebracht.
L D• • {>l .+•

~s
... •

....1'" ~i,. ~2. -Q
E.m E~

• •- -
Bovendien bevind't zich in het circuit weerstand, aangegeven met

•

R ~I R1. ++- ......

IS E.~

~i~.1'1_0_1

•
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io1.

101

i02 = bavengrens van i
m

iOl = ondergrens van i m

---

--

i"
o I-~----~-t- ' ......... ---....11-.....~1.._6__---J....:........,: _

'tj 't",
I- - - - - - -

't'- tijd dat S geleidti-

"'t= " " " spert
u

1.= straam i tijdens 1:.
~ m ~

i = " i " 1:'
u m u

------------.---

Omdat verandersteld wardt dat de schakelfrekwentie f van S veelc
grater is dan de frekwentie van Em ' kan Rl als de sam worden

beschauwd van de weerstand van de machine, van de gelijkrichter

en van het gelijkstraamcircuit in kartgeslaten taestand. Hetzelfde

geldt vaar L.

R
2

kan als de sam worden beschauwd van de weerstand van de net

fase, amzetter en gelijkstraamcircuit aan de netzijde van de

schakelaar.

Het verlaap van de straam i is als valgt:
m

De differentiaalvergelijkingen en randvaarwaarden luiden:

periade 't::
~ d'

E =iiRi + L ..:..!.i.
m dl:

verder is 11=102

1 =0n

periode "t' :
u

E =1 R1+'L~ +1 R2 "" E
m U dt' u n

,
vaar t -+ ""

vaar t
l
=t"

u

i =0s

i =1'n m
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1-2-2-2 De omzetter E IE uit 1-2-1-2.n m

In principe wordt de be1asting van de voeding E t bestaande uit
n

de gelijkspanning E t periodiek door een (e1ektronische) 6chake
m

laar S aan- en afgeschakeld.

E en E worden steeds ideaal verondersteld.n m

+...+---.----F?:"3s--.:
'", Irn",l n

En Em

• •

Aan de machinezijde (E ) van de chopper bevindt zich zelfinduktie
m

in het circuit waardoor bij openen van S grote spanning over de

schakelkontakten optreedt.

Om dit te voorkomen is een vrijloopdiode Dv aangebracht.

Bovendien is de genoemde zelfinduktie met een uitwendige spoel

vergroot tot L om de machinestroom af te vlakken.

-

I ..."",._ I T
1 IS R1

--:-'I-
Rio L.. I""

'2~ Erv. ri~.~a_bDv lid
-

Uiteraard bevindt zich in het circuit ook weerstand, voorgesteld

E:- - - - ~

~

L,D en Em.

als volgt:

'" .... .....- - _.....-

- - - --=.--_ ..... --..... .

t
I---""""':::aoot'-=---------IO""

im o~r, i.,
.. ....i....:

't; i 1:\.&

door Rl en R2 •

R2 kan worden beschouwd ala de som van de weerstanden van de

voeding E en de bedrading aan de voedingszijde van de diode.
n

Rl bestaat uit de weerstand van

Het verloop van de stroom i m is
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differentiaa1verge1ijkinge~met randveerwaarden

periede "t".
l.

E . R L d j. • R E
=l.. 2 + ;:..;J. + l.. 1+

n l. d~ l. m

i.=i01 veer t=O
l.

i.=i02
l.

i =in m

periede 't'
u

veer t='t:
l.

O . R L d i", E
=l.u 1 + ~ '+ m

i =i02 veer t'=O
u

i - E", voor
u.... -R,

i u=i02 voor

i .0
n

t' ="t'
u
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1-2-3 Invoeren van ~fspraken zodat de wiskundige beschrijvingen van

1-2-2-1 en 1-~-2-2 identiek worden. Uiteindelijke hoog-1aag- en

laag-hoog-cho~per •

Afspraken.

dJinities: 1;.= periode waarin
J.

1-2-3-1

"t'=u

vermogenauitwisseling tussen ~ enm
E mogelijk is.

n
periode waarin geen vermogensuitwisseling tussen

~ en ~ mogelijk is.m n
Dit betekent dat in 1-2-2-1 ~i en ~u moeten worden

verwisseld.

i d= dwarsstroom die niet meedoet aan vermogensuitwisse

ling.

Dit betekent dat in 1-2-2-1 i verandert in -is d
iOl= laagste algebrarsche atroomgrens

i02= hoogste " "
Dit betekent dat in 1-2-2-1 i01 en i02 moeten worden

verwisseld (i.v.m. orientatie van stromen)

orientatie van de stroman: de strOmen lopen van ~ naar E •n m
Dit betekent dat in 1-2-2-1 1m en in andereom worden georienteerd.

orientatie van de tekeningen: En 1inke en ~m rechts.

Hierdoor wordt in de tekening van 1-2-2-1 links en reahts verwis

seld.

Al met al blij!t 1-2-2-2 geheel ongewijzigd.

Het systeem 1-2-2-1 ziet er nu als volgt uit.

principe-schema:
++ ~

C>
r--+-....

de etroom i m ie a1tijd negatie! en verloopt ale volgt.

· t ----- ------'C' .,.. -
1m ..' ~'... 1; w .,: ,,""o ' ,

: , .
i " :I ., :, . .

10,,"

10\
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i.=i02
~

i =in m

periode 1;'
u

voor t= 't:
~

i u·i02
I

voor t .0

i-I"", voor t' =u'" A
I

i .i01 voor t' • 't'
u u

i .0u

idlllim

Verge1ijkingen van het bovenstaande met 1-2-2-2 1eert dat de wis

kundige beschrijving van de beide s1stemen identiek zijn geworden.

Hiermee is het ge1ukt een omzetter E IE te beschrijven die vermo-n m
gen En naar Em of omgekeerd kan transporteren naar ge1ang a1s

voorwaarde wordt ingevoerd dat het teken van de stromen positief

respectievelijk negatief is.

Dit kan als volgt gerllustreerd worden.



ffi ---------------------------------------
Eh - E,1-

2 - R1 + R2

D -- CD
D- OII :r
:J :J

CD ~.

D- O
II :r...

CD
CD

CD :r... 0... 'n
" \1)... Ul
CD 0n
:r :r
:J 0
CD 0...

CD

:J
0-

CD :r... 0
0 <CD

"0 CD
:J

!.
CD.........
0
3
II
n
:r
D
:J

n
D

hoog-Iaag-chopper

--------------------- -------------
------------

4 ........ 5 6 7 8 9 .- t msec
..... ..... .... .... .... .... .... .... ..... i02 ...----- X8t--

--- iOl
E,

--------- laag-hoog-chopper--- ---..:---------

..4 F------ir--------,.-"'t~---------~------------::l~-------iOl
, Tu ,/ , ........8._ :r _. '"

/ ....
/ ....

/ ....
/ ........

------~---

--------8 t-------:;;;J~/---------_,oo:;~---------__:::~---------___:JI""- i02

ot---"""'T--'---r----r------=""'"'o:r---.,.------,r------,----.,.------,-----------

1

~12
-El

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 =~

ii = (iOI_12)e- cr2t+12 Eh = 72V ... g
D N"0

iu= (i02 _'I)e-
crltl

+11

"0 l)
0

El = 24V ... -fi....
:J <

cr2 = RI +R2
;' ~

R1 = 2Jl
L

R
crl = ...! R2 = 1Jl

L

L= 10mH
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1-2-3-2 Hoog-laag-chopper en laag-hoog-chopper.

De volgende wijzigingen in de notatie zijn ingevoerd.

Alle: indices m (van "machine") worden vervangen door 1 (van "laag")

en alle indices n (van "net") door h (van "hoog").

De omzetter met vermogenstransport van E
h

naar E
l

krijgt de naam

hoog-laag-chopper.

De omzetter met vermogenstransport van E
l

naar E
h

krijgt de naam

1aag-hoog-chopper.

laag-hoog-chopper hoog-laag-chopper

El
I-i~. 2.b_a ~i~. '2.Lb

+ R2, 0 ·L R. + ~ L R

~r
+• ~

~

--;--+ -. ~
ih

I

'1 '1, '!

El1 EJ E~
D

E..r.Iti~ tid
I I- - - -

~i,. ~7-Q ~i" t.7- b

E~_El

- - - - - - -_ ;::-'R I +R2"-
t!

- ,.,- ioa,..-
/,.,

/ io,
/ .

't' ~ 'tlrl _:
:\

~~ ,
, ·0

,

~ b" .......:. .,.:
"'1:

't" 'to ,
io2. I

" "iOI '"...... .....
...... ......- _E tw-- - - - - - R,

ti 'i. 18 _Q ~i,. 2. B.. b
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1-3 Bepalen van de praktisch zinvolle situaties uit het geheel van

mogelijkheden die kunnen worden beschreven· door variatie van

parameters uit de algemene differentiaalvergelijkingen.

Door keuze van circuitgrootheden in de hoog-laag-chopper en

de laag-hoog-chopper kunnen verschillende situaties worden

voorgesteld.

Het is voor de hand liggend om een rekenmachine in te schake len

om voor een aantal waarden van circuitgrootheden c.q.

parameters uit de differentiaalvergelijkingen die waarden van

stromen, spanningen enz. te berekenen die van belang zijn voor

de betreffende schake ling.

Uiteraard is het alleen zinvol om aan die situaties te laten

rekenen die een in de praktijk te verwezenlijken methode van

machines turing vertegenwoordigen.

De volgende tabel geeft een overzicht van deze gevallen. (~abe' ,)
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1-4 Keuze van het type rekenmachine.

Voor de chopperschakelingen is het van belang de volgende

grootheden te berekenen i.v.m. de d~ensionering van de

netwerkelementen.

-- gemiddelde en effektieve waarde van i l : i l en I l

-- i h
. i h en I h" " " " "
.

-- " " " " "
i d : i d en I d

-- waarden van 'ti , "C"u en 1: = 't'i + "t'u bij tweepuntsregeling.

-- waarden van i01 en i02 bij variatie van de relatieve

inschakelduur of van de schakelfrekwentie van de schakelaar S.

-- waarden van het rendement ~ van het vermogenstransport.

Hierbij treden de netJrkelementen als variabelen Ope

In principe staan twee typen rekenmachines ter beschikking:

een analoge rekenmachine (programma "Pactolus",zie L-7) en

een digitale rekenmachine (EL-X-8)

Het bleek aantrekkelijker een digitale rekenmachine te kiezen

om de volgende redenen.

1) In principe berekent de analoge maohine alle grootheden ala

functie van de tijd en worden de rekenresultaten op van te

voren ingestelde tijdstippen uitgeschreven.Dit tijdsverloo~

is in het onderhavige geval niet interessante

2) Voor iedere waarde van een variabele moesten bij de analoge

machine de betreffende ponskaarten worden vervangen en moest

het programma op-nieuw worden afgewerkt.

3' Voor de perioden ~i en ~u gelden verschillende D.V.'n,

zodat hiervoor verschillende programma's moesten worden

opgesteld voor de analoge machine. De randv,oorwaarden bij de

overgang van het ene programma op het andere waren zeer

moeilijk op te stellen.

4) Het gebruik van de digitale rekenmachine heeft als nadeel

dat eerst met de hand uitdrukkingen voor de te berekenen

grootheden moe ten worden opgesteld.Bij de analoge machine

kan worden volstaan met D.V.'n en randvoorwaarden.
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5) De digitale machine l',~rekent het hele arsenaal van gevraagde

grootheden automatisch voor een van te voren opgegeven

aantal kombi.naties va,.'. variabelen.

6) Er waren binnen de Grcep Elektro-mechanika al eens berekeningen

aan een bepaald type c:hopper gedaan m.b.v. een digitale

machine waarvan de resultaten eenvoudig als kontrole op een van

de nu te verkrijgen resultaten konden worden gebruikt.

1-5 Uitdrukkingen

Rendeme:n:t van

Aanpassen van

voer stroman en voer 1:'. en "t' van de schakelaar S.
~ u

het vermogenstransport.

de uitdrukkingen aan de megelijke wijzen van

sturing.

In Appendix 1 zijn uit de differentiaalvergelijkingen de

volgende grootheden afgeleid.
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Er is mee volstaan om de kwadraten van de effektieve waarden

te berekenen, daar deze het opgenomen vermogen in een weerstand

bepalen.

.

Aanpassen van de uitdrukkingen aan mogelijke soorten regelingen.

Er zijn drie soorten regelingen onderscheiden, te weten:

a) regeling van de verhouding~~i bij ~=konstant
1:'

b) " "" chopperfrekwentie f bij E =konstantc
c) tweepuntsregeling,d.w.z. de stroom wordt op en neer gestuurd

tussen twee grenswaarden i01 en i02.

In Appendix 1 zijn voor deze drie gevallen de bovengenoemde

uitdrukkingen aangepast.De resultaten hiervan voor de tweepunts

regeling(waarmee later een chopper is uitgerust) luiden als

volgt:

- - - -(,5-_)

- - - - - - (7-~)

- - - - - - - -(~ .. &)

D io2._ 'j,
+...L. ,(.'" i '::I

~'1. 101_'1.

...L l~ io, .. 'O, ~..L. l", \0\_1\
0(. I iu _ob, ol 1. 10 1 - Jj'L

~ 1"" iOI_ ~I .,.

I io'l.-'O,

1
1 iOI_ ~'L ) }El . ~,II\ I -0 + iOI .. io '2.

~ = _ I + ~. 0=2.....;.-=, _
Eh o{l.., n io2, -"'J, (. • )

",,~.c.~ . _ 101_101.
101 .. .02,
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i~1 1. i02,,-.J~ ":]1. 1\ iOI_'O, (,. )(~ Jj,\)

,,1 _ n + .:.L. ..{.\'\ +:2. '01-102., 01., - ~
~.e. :: _,..;;ct:..'1......._......:..iO.:..;I~-:..;~:..'l......._o(..:..L..'_---:.i.:::.o1..:=.-::..::~.l..,----------

"11.
uh ::

l~
.

~1,'t'. • ..L.. lOl_

I
~2. io1. _ ':J 1.

t:"" .. I J.~
io'L _ ~I-~I io I - ":I,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (11. .. t.)

- - - - - - ('1_")

1-6 Normeren van de afgeleide algemene uitdrukkingen voor

tweepuntsregeling.

Ret verdere onderzoek is beperkt gebleven tot de tweepuntsrege1ins.

Om de uitdrukkingen toe te kunnen voeren aan een reken-

maohine d~enen deze eerst te worden genormeerd.

Hiertoe zijn de volgende parameters ingevoerd.

i01
k=

i02

E1 i02.R1q= n=
Eh Eh

R1r=
R1+R2
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De vergelijkingen 5- tim 13-e krijgen nu de volgende gedaante.

'L.( ;. "'-r(C\o-I)'1. _ "l..n lk -I)- 10'l
"(. 1- c:v) \'\

- - - --(6_~)
. It. \"l t let.')'"Ih =

'" ~"';'''' Y\ojo l~·I)""..ll'l + "t. 1",
"'+C\- k\'\ +(tJ.-1)'"

) 1. k~.'\.o- . l'\(k_1 -q, ~-
- - - - - .(7-4)• 10ft,, ci • -. '" t g... - -

~ 1 \(,,+ C\o 1 n -+ (",-1) '"
~ +"" \'\

~ +".. k~ +("'.1) '"

b-~)

_- ~o_+)
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Il:;.
I

I

_ l~ ...
= --... -""

RI

_L n= __ . ...t.~

R'
I

Opmerking:

Met het doel om op verantwoorde wijze het aantal variabelen

te verminderen zijn de volgende vereenvoudigingen aangebracht.

1) Voor de hoog-laag- en laag-hoog-chopper (tabe11, type a tim d)

'is de weerstand van Eh en die van het circuit tussen Eh en

S (R2 ) verwaarloosd. Dit omdat R2 slechts in kombinatie

met R1 optreedt, waarbij R1>R
2

is.

Gevolg: r=1

2) Voor de laag-hoog-chopper met Eh=O (type e van tabel 1)

is de weerstand R1=O genomen.

Bij sperren van S is namelijk R1«R2 en bij geleiden van

S is R1 zo klein dat in het gebruikte stroomgebied in

eerste instantie kan worden aangenomen dat de stroom volgens

een reohte lijn naar een waarde -~ streeft.

1-7 De genormeerde uitdrUkkingen met passende parameters voor

twee ohoppertrpen die niet zonder meer door keuze van parameters

in de vergelijkingen 5 tim 13-f zijn te beschrijven.

Bij de typen e) en f) van tabe11 is ~=O.

Dit ingevuld in de parameters van paragraaf 1-6 levert op

q --. e,.., en n .......~ , wat onbruikbaar is.

Voor deze gevallen moeten andere parameters worden ingevo~d.

In Appendix 2 zijn deze typen apart beschouwd, met de volgende

resultaten.

1-7-1 Het type e). met 'V = - E.j
iod~~

en '1(.. _ I 0 2

i 0 I

')}~ 1", I_V
~ (1- 1)C1.) ~ (I_?c.) 'l'- + - - - - - (s-~-e.)',t 101. 1(._V- -

~J. I_V + 0-?t.)\'\ '" _ 'V

- ~1.1 \_'" (1- ?t)V _(6_{-t.)I'r, IO\. \'I 2<._" += - - - - - - -
)/ in 1_ 'Y ;. ll-?t)

'" _)1
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- - - - - ~ - - - - - (7-{-e.)

• 2. V~J.'~ + (I_"){ i (~1>+" +I)-r]-[a" +(1-"lJ}
101 • __,",_~1t _v

~ 11'\~ + (I-?to)
?L -\I

'10'\ ))1 1", ;;_~ + f (,_?t) ('1 V ... -X ... 1)
._--~......:....,.....--------

)) 1",~ + (1- ,,)
?L_V

_ _ _ _ _ _ _ _ _ (11_ ~ _C!. )

L..=-.
R2.

- , ?Co -, _ (5_ ~_~)i! .. 101 .
In ?Co

ih ;;: 101, '" - 1 . f - (L{-_{)- - -
111?t.

- "_I -(7-~-f.)ld, - '01. • (1_ r)- - - - - -
~V'l'"

1-
· 2- ~1_1

-(~-+-~)~~ - 101,- - - - -
~ll"l~

t • '2. ",,1._ I -(10- ~_ ~)'Jh - 101. • f - - - - --
2.11"1 "

'2. · ~ '"'l I':10\ - 10\ • - .(I_f)- - - - _( 11- ~_~)-
2.1n?C.
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1-8 Waarden van p~·ameters.

Met de in de Haragrafen 1-6 en 1-7 gedefinIeerde parameters en

de ingevoerdeivereenvoudigingen (opmerking eind paragraa£ 1-6)
i

kan ta'oe1 1 vf)rden uitge'oreid tot ta'oe1 2.

Achtereenvo1f/ans zu11en nu de grenswaarden van de parameters voor
\

de typen cho~perschake1inguit ta'oe1 2 worden 'oesproken.

1-8-1 Type a) van 'ia'oel 2.,

101

, 0'1.--
It t [/(~: ,

' ..O.....-----~--:----.... ~. ~

qa1: geen vermogensuitwisse1ing.

q.O: zie type b)

k.1: hee£t geen zin, i01 en i02 va11en samen.

n.O: betekent i02.0 'oij i01<i02 en i01 )0, hee£t seen

'02 Eh-E1 Eh(l )1 = ~-"'-qmax R1 R1

R1n =-.i02max Eh maX

zin.

n =l-qmax

1-8-2

Voor n=l-q nadert ~ tot oneindig (12-£). Dit is een 1imietgeva1.
~

dus 0 <n <1-q.

Type b) van ta'oe1 2.--_ ....
101

l.t I~~ i 01 ~i~. 30.... .... ..... --0
. ~ t

k=l: hee£t geen zin (~.=O en ~ =0)
~ u

k=O: 1imietgeval: 1:; --+ e:.-:>
u

Voor n=l nadert 1;, tot oneindig (12-£). Dit is een 1imietgeva1.
~

dus O<n <,1
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1-8-3 Type c) van tabe l....£=.. - ~ t......

r ./.
iot.' ' ti~. 3 \Il

,

~/I~ io2..
' .....-,"

Voor q~,O werkt de chopper niet. (E
1

=0)

k=l he~ft geen zino ('t'.=0 en ~=O)
~ u

k=10 iii een maximale waarde, anders wordt de ,rimpel op

de gemiddelde gelijkstroom te groote

dus l<k <10

n <0 k ... Co? voor .,..00

...

1
i02min = k 0 iOlmin > ~ dus =t-<:n<: 0

1-8-4

-E1
iOlmin =~ = -q

1

Type d) van tabel
... t

,
\

\

-- .
10'1

10 I

n
max

met1
oki02 .

m~n

q=O

l<k~,,", k=10 is een maximum (zie 1-8-3)

dus 1<k~10 k=l heeft geen zin. (1t'.=0 en 't"=0)
1. U

n> 0 k ..~ voor ncO

R1
nmax = E · i02min

h

Toelichting: ala \iOl\> I:hl, dan zal bij niet geleidende toestand
1

van S de stroom blijven toenemen. De chopper werkt dan niet meer.

1Voor nck' nadert "t'i tot c.., (12-f) 0 Dit is een limietgeval.
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1-8-5 Type e) van tabel 2.

Ui tdrukking,m 5 tim 12-f-e

0-.---------- >or

101

io2,.- - -

" "-
"-

0<"<1 :1(.=1: heeft geen zin (tt"=0)
u

?,=O: limietgevalj 't ....~ voor ?(_O (zie 12-f-e)
~

E
Er moet gelden dat i02 <- R

1 , opdat de stroom zijn bovengrens i02
2

kan bereiken. Hieruit voIgt een voorwaarde voor V:
E . -E

'02< - .. 1 f ~02 > 1 f ?to >V
~ ~ 0 T5I' iOl. R

2
0

A1tijd ge1dt:~~0, waarbij ~=O geen zin heeft omdat dan ~1=0.

zodat: 0 < V <.?t

1-8-6 Type f) van tabe1 2.

Uitdrukkingen 5 tim 12-£-£.
----l~., tOf---------_--=-=-.......

,
\

\
Voorwaarde voor chopperbedrijf:

i Cl '4

io2.

\R1\~ \R21' omdat anders de stroom i 1 bij niet-geleiden van S

zal gaan toenemen.e

niet meer in absolute waarde zal dalen, doch volgens

R
1

+R
2--t

L

Als R1 = R2 dan zal de stroom i 1 de waarde iOl na deze bereikt

te hebben, blijven behouden, zodat ~i ~ ~

Als R1=0, dan zal i 1 de waarde i02, na daze bereikt te hebben,

blijven behouden, zodat 't" -+ V)
U

Dus 0< f <1
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0<"<1. ?t=1 heeft geendn, i01 en i02 va11e~ samen.

X=O: "t".~ c.o:>
~

dUB '0<"<1

\,
\.,,,,,

' ....~""
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geprogram

de bespro

berekend

tabel 3 •

i
i

De rekenprogramma's. Zie!appendix 3.

De digitale rekenmachine Et x-8 is in Algol-taal zodanig

meerd dat hij voor een aareal waarden van parameters uit
,

ken gebieden (tabel 3) de pitdrukkingen 5 tim 13-f heeft

en in kolommen uitgeschre,bn.

Opgemerkt dient te worden ~at de notatie van parameters en andere
I

grootheden in het rekenpr1gramma anders is dan de tot nu toe gebruik

te schrijfwijzen. :

Als hulpmiddel bij het le~en van de rekengegevens diene onderstaande

tabel. \
I
t

1-9

bekende

symbolen

q

n

symbolen van) bekende ,afkorting van

rekenmachineE( afkorting rekenmac.hine
J

lambda i.e. 1,01 1gem/101
I

I
Th 1i 01lambda 12glm!101

I
•

ku
, Td 1101 11glm!101

r ~! liOI)'" 11/101 2

r ~h Ii 01)1 12e/101 2

p ~~ lio ,)2- ile/101 2

p t'j' R2,IL•. touwi R2/L

ee 't'",. R'1,A. touwu R2/L

ee '1' et.
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1-10 Hespreking van de rekenresultaten. (grafiek~n 1 tim 5)

Uit de grote hoeveelheid rekenresultaten is (ter illustratie)

van enkele grootheden de afhankelijkheid van de parameters weerge

geven d.m.v. grafieken.

Langs de hl>ri2.o.. tcde as is steeds die variabele uitgezet die in het

praktische geval direct afhankelijk is van het toerental van de

machine.

El-- Voor type a is dit q=~, waarin El de geinduceerde ankerspanning
h

El=El(n) voorstelt. n is het toerental van de machine. Zie gra-

fiek 1.

i02Rl
-- Voor type b is dit n= , waarin Rl een (negatieve)Eh

toeren-afhankelijke komponent bezit. Zie grafiek 2.

El
-- Voor type c ia dit q-E:' waarin El de gelijkgeriohte ge1nd~oeer

h

de rotorapanning ia die evenredig ia met de alip. Zie grafiek ,.

iO~l
-- Voor type d i. dit n_ E om dezelfde redenen ala bij voor-

h

noemde type b. Zie grafiek 4.
-El-- Voor type e is dit V= om dezelfde redenen als bij voor-
iOl.R2 '

noemde type c. Zie grafiek 5.
-R

-- Voor type f is dit f= Rl , om dezelfde redenen als bij voornoemde
2

type b. Zie grafiek 6.

De grafieken bestaan uit meerdere delen.

De berekende punten zijn met stippen aangegeven.

Het deel dat door, deze stippen loopt korrespondeert met chopperbe~

drijf.

De overige delen korresponderen met situaties waarbij de chopper

niet werkt. Deze zijn "met de hand" berekend.
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Toelic,hting bij d~~ grafieken.

Type a. ~rafiek I.
Het algemene verJ1~op van de krommen is als volgt te verklaren.

'\

\

Voor konstante wairde van k en n liggen iOl en i02 vast.,
I Eh-ElVoor grote waarde~van El zal bij
< Rl
,

,I

van de stroom nie~ meer worden bereikt, waardoor geen niet-gelei-

dende toestand va~ S meer ingaat, zodat i l =
i l

"Eh q.Eh ~ (zie rechten L!)'i02 = - =i02.Rl i02.Rl n

E -E
h 1 oftewel

R '1

meer 1ngaat, zodat 11

-E
Voor negat1eve waarden van E 1 bij ~>iOl de ondergrens 1011 za R

l

n1et meer worden bereikt, waardoor geen geleidende toestand van S

-El= ~oftewel
1

• ..:i. (z1e rechten III)
n

De krommen I z1jn de geb1eden waar de chopper werkt.

Voor het sn1jpunt van I met II geldt:

Eh-El
11 = R = 102, of

1
11 Eh-El
102= 1 = R

l

q = l-n

1:.9.
• n'

zodat de waarde van q voor d1t punt moet zijn

11In I neemt de waarde van 102 toe d1cht bij q=l-n doordat h1er ~u

sterk toeneemt zodat i l zeer lang vlak onder de waarde 102 bl1jft,
-Elterwijl 't: Kleiner wordt door de hier zeer lage waarde van -

1 ~.

Z1e fig. 35.
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~

- - - - - - .--. ~ i 02.

;1L~ \tu
101

t\~· ?S
\

~~
, ...~

-E.t- - - - - - - - --R,

Voor negatieve waarde van q vo1gt het snijpunt van I en III uit:

E1--= i01 •R1
i 1m =k en

-E1
i02.R

1
=k

zodat q = -n.k

i 1De atnemende waarde van !02 dichtbij dit snijpunt komt door de

grote waarde van ~i (waarbij i l lange tijd dichtbij de waarde i01

verlteert) en de k1eine waarde van 't' (door de grote waarde van
U J

iot

- --
I,

/
--~

-------

iot _~

I

o~--------------

::1:=- I '

ilt ~~~-
Gratiek 1-a (verschi11ende waarden van n bij konstante k) toont

aan dat naarmate n k1einer wordt, het toerengabied waarbinnen de

chopper kan werken toeneemt.

Grafiek 1-b (verschi11ende waarden van k bij konstante n) toont

aan dat naarmate k k1einer wordt, de waarde van

afneemt.
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1-10-2 Ty~e b), grafiek 2.

Voor enkele waarden van k is i l /i02 uitgezet als functie van n.

Algemeen verloop van de krommen:

delen:I:

Voor n<O is Rl negatief. A~S de schakelaar niet geleidt bij i l =
i02 neemt de stroom toe naar oneindig.,

Voo~ p =0 is Rl = O. Als de schakelaar niet geleidt bij i l = i02

blijft i 1 = i02.

delen II:

De chopper werkt. Naarmate k groter is lopen de krommen vlakker.

Voor n -.1 gaat i l naar de waarde i02 t omdat 't"i -+ Co;?

delen IlIa E
hBij n • 1 of r . i02 stopt de chopper. omdat voor grotere n de
1

waarde i02 niet meer werdt bereikt.

Veer n >1 blijft de schakelaar geleiden. i l
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of .:3.. = k q = -n.kn
i 1

ken i02 •

1-10-3 Type c), grafiek 3.

Algemeen verloop van de krommen.

Evenals bij 1-10-1 zijn er drie gebieden van elke kromme aan te

wijzen.

Kromme I: E1 is zo klein dat de waarde iOl niet meer wordt bereikt,

zodat S niet meer opent. In dit geva1 is de stroomwaarde:

11 -E1 Eh ' E1 _i.
"i'02 • .- .-.R1 0102 102.R1 Eh n

Kromme II: chopper werkt. 11Sn1jpunt I en II: i 1 =101, of 101
"'i'02 • i02

E1Kromme III: E zo groot, dat i02 niet meer wordt bere1kt, zodat
h

S niet meer gaat geleiden. In dit geval is de stroomwaarde:

Snijpunt II en III: i 1 = i02 ~= 1
n

q =1-n

-i
1Grafiek 3-a toont enke1e krommen ~= f(q) bij verschi11ende

waarden van n en konstante k.

Naarmate n groter is, is het choppergebied groter.

De stroomwaarde wordt vrijwe1 niet beInv10ed door n.

Grafiek 3-b toont enke1e krommen bij verschi11ende waarden van k

en konstante n.

Bij k1eine waarde van k loopt de kromme v1akker en is de stroom

waarde kleiner •

. ,
J....- ========-----l
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~lechts tot een bepaalde
"

Algemeen verloop van de krommen •.

Veer gegeven waarde van k werkt de chopper

waarde van n. (Zie ook paragraaf 1-8-4)

Op het moment dat S niet meer geleidt, dient Eh>i1oR1 te zijn,

wil de stroom gaan toenemen tot nul.

Dit is het eindpunt van de krommeno

D. waard. van (~~~ (
iOl\2 1

is da.n i02") 11"20
k

worden getrokken.

Door deze eindpunten kan de hyperbool

(i~~)
2

= ~2
Grafiek 4 toont dat met toenemende waarde van k de krommen steiler

verlopen en het choppergebied van n kleiner wordt.
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1-10-5 Type e), grafiek 5.
A1gemeen ver100p van de krommen.

Uitge••t'(~~~ • f(~)
De krom~en bestaan uit twee delen: een getrpkken kromme waar de

chopper werkt en een gestippelde kromme, w~ar de schakelaar in

niet-ge1eidende toestand verkeert, omdat E1 zo groot is dat i02

niet wordt bereikt.

E1
i02 ~ -iOl.R

2

-E1Overgangspunt: ~ =
2

ne waarde Van t~~1)2 is dan (
i02,\2
iOl]

iQL= i01 -+- 'J = ?t

. 2

Door de overgangspunten kan een parabool (~~l) =~2 worden

getrokken, die de gestippelde kromme vormt.

Grafiek 5 toont dat bij grotere waarde van ~ de krommen steiler

verlopen en het choppergebied groter wordt.
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1-10-6 Type f), grafiek 6.

Voorwaarde voor chopperbedrijf is dat R2>IRll is, opdat bij sper

ren van S de dempende werking van R groter is dan de ontdempende
2

werking van de negatieve Rl , zodat de stroom i l toe gaat nemen

tot nul.

Anders geformuleerd: f <1.

De grafieken zijn rechte lijnen door de oorsprong.

Als f. 1, dan blij ft i l na bereiken van de waarde iOl onveranderd,

( I
h

' 2 r
zodat ~) • 1. Deze waarde ligt niet op de rechten, omdat de

chopper nu niet meer werkt.

Als f.l dan blij ft i l na bereiken van de waarde iOl stij gen naar

een oneindig grote waarde.

Grafiek 6-a toont dat bij toenemende waarde van ~ de helling van

(
1 2

de rechten ioi) • fCf> steiler wordt.

Grafiek 6-b is een hulpkromme, waarmee de hellingen van de rechten

uit de grafiek 6-a kunnen worden bepaald.
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1-11 Berekeningen aan een tweepuntsregeling bij 'een weerstandschopper

bij twee methoden van verleggen van de stroomgrenzen.

In de voorgaande paragrafen zijn algemene berekeningen uitgevoerd

aan verschillende typen choppers.

Er zal nu speciale aandacht worden besteed aan het ene type chopper

waaraan het verdere afstudeerwerk is gewijd. n.l. de weerstand

chopper (type e).

De weerstandchopper met tweepuntsregeling zal uiteindelijk een

onderdee1 moeten vormen van een toerenrege1ing die schematisch

in fig. 37 is geschetst. (L-8)
-

...
1i _

-
-

~
'I~ chopp'"

1---"''-1
i91

i,,~\&I_

OI'~ClQ"
~-~

1:t

~--
Door het inste10rgaan van i01 en i02 worden aan de chopper waarden

Van i01 en i02 voorgeschreven, terwij1 de hoeksnelheid n automa

tisch aan de chopper wordt meegedeeld in de vorm van El •

Als de chopper uit dit schema wordt gelicht is het voor de hand

liggend hem als volgt te behandelen. (fig. 38)

-- schrijf waarden van iOl en i02 voor.

-- bereken hierbij i l bij alle mogelijk voorkomende waarden van E1 •

E.t

~i,. ~8

Het voorschrijven van iOl en i02 kan behalve op direkte wijze ook

op andere manieren gebeuren.

In verband met de technische realisatie (zie paragraaf 2-7 ) zijn

twee methoden van.sturen beschouwd, te weten (fig. 39)

-- sturing van ~i = iOl-i02 bij konstante waarde van" = ~gi

Dit betekent dat zowel iOl als i02 wordt verschoven, echter zoda
i02nig dat IOf konstant blijft.
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-- sturin! van ?Co = ~gi bij konstante waarde van Ai =i01-i02

Dit betekent dat het gebied waarbinnen de strpom i 1 zich beweegt

even groot b1ijft, doch in zijn gehee1 wordtverschoven.

Dat bij gegeven~i en ~ de waarden van i01 .~ 102 vastl1ggen zal

du1del1jk zijn.
,

=J,
I ..

~i

/
.

C.~ofP""- 101 -.

'" loA. ...

..

•= i01-i02 en E1

veranderen in

4, i02
Een en ander houdt in dat bij type e gebruikte parameters 'Co. T5l

-E1en V=~~~i02.R2

?t. i02 A..= i01' '-ll.:l

In het rekenprogramma is dit gebeurd door voor ~ te schrijven:

-E ';'E
1 1 ~i

'Y = i02.R
2

=~. 1-"- (14)

Zie verder de uitdrukkingen 5 tIm 13-f-e

• A1s waarde van R2 is gekozen R2 = 12..n. voor rede1ijk lage onder

grens van het stuurgebied in het koppel-toerenv1ak.

(zie fig. 14-b en grafiek 11)

Ter i11ustratie van de rekenresu1taten zijn de grafieken 7 en 8
getekend.

A1gemeen verloop van de krommen nan grafiek 7. E

Het reeds bekende verschijnse1 treedt op dat voorl R1 1>li021

de schake1aar S niet meer gaat ge1eiden en de stroom2de waarde

-E
~ = R 1 krijgt (onderbroken 1ijn in grafiek 7). Dicht bij het

2

punt -E1 = iOGR2 vertoont de stroom een da1ing. (zie ook 1_10)

Theoretisch nadert ~ naar t(i01-i02) voor E~O.

De he11ing van de rechte 1ijn waar1angs de stroom ivan i02 naar
u

i01 loopt nadert dan naar nul en het duurt een oneindige tijd

voor i01 is bereikt (~ = ~~t).
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De bijdrage van ii aan i l is hierbij verwaarloosbaar.

In werkelijkheid is er altijd ohmse weerstand in het circuit zodat

de stroom i tot nul wordt gedempt bij E =O.u
Grafiek 7-a toont de toename van I11 \ bij stij gende IAi l
G~afiek 7-b toont de toename van -11 bij stijgende ~

Uit de grafieken 7 blijkt dat slechts bepaa~de kombinaties van

El , !::J. i en 9t. chopperbedri~f mogelijk maken.

Teneinde meer inzicht te krijgen in deze kombinatiemogelijkheden

zijn de grafieken 8-a en 8-b getekend.
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-van i l voor een bepaalde waarde van 6i

treden hier weer, op ala in grafiek 7-a, n.l.

Grafiek 8-a (getrokken krommen) toont voor ~ =0,5 de kombinaties

van Ai met enkele waarden van El die chopperbedrijf mogelijk maken.

Hierbij kan tevena voor iedere kombinatie de grootte van 11 worden

afgelezen.

Dezelfde grenawaarden

(geatippelde rechten)

i(iOl-i02) = i i(~:~~ ala maximum.

i02 = ~.Ai. ala minimum.

Het gebied tuaaen deze rechten kan ala choppergebied worden aan

geduid.
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Grafiek 8-b (getrokken krommen) toont voor Ai = -2A kombinatiea

van ~ met enkele waarden van E
l

die chopperbedrijf mogelijk maken.

Tevena kan voor iedere kombinatie de waarde van 11 worden afgelezen.

Dezelfde grenswaarde (geatippelde krommen) van 1
1

voor een

waarde van ~treden weer op ala in grafiek 7-b, n.l.

ala minimum

ala maximum en

i02

t(iOl-i02) = t A4t:~~
1C='i'=i' • 6i

Het gebied tuaaen deze krommen ia weer het choppergebied.
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Hoofdstuk 2. Realisatie van een choppersysteem.

Conform de afstudeeropdracht is na de theoretische beschouwingen

een choppersysteem gerealiseerd Voor sturing van de gemiddelde

gelijkgerichte rotorstroom van een induktiemachine. (Zie ook pa

ragraaf 1-11).

Deze chopper is schematisch als volgt samengesteld •

/'j.M.
G.R.C.H.a.V.

•L

~i~ .0.5 ..
V.C....- I

G

[_I
P.G. -

r- \<.s.
,r IR.N. f""- .......

rO~~ ~ l$-
/

~I'V = QR
..... r= I ,

N \.

-

CH = chopper

PG = pulsgenerator

IS = instelorgaan voor boven- en ondergrens tweepuntsregeling

RM = rneetshunt voor de gelijkgerichte rotorstroom

VO = vergelijkingsorgaan ingestelde stromen en meetstroom

KS = keuzeschakelaar voor belasting met weerstand of terugvoeding

in net

1M = te sturen induktiemachine

GR = gelijkrichter van de rotorspanning

OV = omvorrner voor terugvoeding in net

BM = belastingsmachine van 1M

G = vergrendelinrichting

Bovenstaande onderdelen zullen in het volgende apart worden bespro

ken.



technische hogeschooJ eindhoven

afdeling der elektrotechniek • groep elektromechanica

biz S4 van

rapport nr.

2-1 De te sturen induktiernachine. (I.M.)

Dit is de Generalized Machine van Westinghouse, geschake1d als

semi-vierfasige sleepringankermachine.

Synchrone toerental: 3000 o/m

De netspanning is 110 volt per fase.

Maximale rotorstroom per fase: 8A

Maximale rotorspanning per fase: 50 volt.

IR,
+u

E~ .r~ ri~. Lj I
_ R\
+
_ UR1

i
Pt,

-

2-2 De gelijkrichter. (GR)

Deze is berekend op de maximale rotorstromen en -spanningen en

is ale volgt opgebouwd.
i,£

Ge~dealiseerde stromen en spanningen:

b

c.

Bij varierende belasting (chopperbedrijf) zal op de getekende stro

men een rimpel worden gesuperponeerd met chopperfrekwentie.
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2-3 De chopper CH met belastingsweerstand R.

Principeechema:

+ +
R7 0'1 L2,

KS.
L,

UH D
i Sa

R
E~ ri~."ta

C -

2-3-1

2-3-1-1

Het ontwerpen van de chopper.

Principe.

In de voorgaande theoretische

het vo1gende schema gebruikt:

R ~ L

(L-9)

beschouwingen (zie Hoofdstuk 1) is

D 1.

Als voor 8 een thyristor 8
1

wordt gebruikt, dan is een apart~ voor

ziening nodig om 8
1

op een bepaald moment te kunnen doven:

wordt: ~c~52, 5,
- +u ----

ri~. 4 S-Ci Co ri,!, 45 - b
Om 8

1
te doven wordt 8

2
ontstoken, waardoor de spanning U

c
over

81 komt te staan zodat Uc bij positieve waarde 81 dooft. Omgekeerd

zal ontsteken van 81 doven van 8 2 tengevolge hebben bij negatieve

U •c
Om de juiste waarden van Uc te verkrijgen is een volgende uitbrei-

ding nodig:
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c

D

R -

L.

A1s 81 wordt ontstoken bij Uc = UO<:O dan za1 82 doven en C worden

omge1aden via D" L2 , 81 tot de waarde Uc • -UO•

Wordt nu 82 ontstoken dan za1 Uc --UO zorgen voor doven van 8
1

waarna C wordt omge1aden via R, D en 8
2

naar een spanning U
c

- -U
R

•

Wordt nu 81 opnieuw ontstoken dan begint de zojuist beschreven

cyc1us opnieuw, nu met de waarde Uo =U
R

•

Er is een minimale waarde UOmin =UH van Uo nodig om aan het eind

van een cyclus 81 te kunnen doven. Daarom is weer een voorziening

aangebracht die zorgt dat UO~UH is tijdens het ge1eiden van 81 •

Tevens wordt v60r het starten van de chopper, wat d.m.v. een ont

steekpuls op 81 gebeurt, de spanning UH direkt op C aangebracht.

U R
H 7 s,

86 is een pool van de startschakelaar.

"uit" staat (dus de chopper oak) is U
c

Bij starten van de chopper (schakelaar

(Zie 2-8) Zolang de schakelaa

= Uo = UH•

lIaanzettenll) heeft C de

juiste spanning en tijdens geleiden van 81 streeft het circuit

UH, R7 , D4 , L2 , 81 , C naar Uc~UH.
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£ • chopper£rekwentiec
van 0 via circuit 0, D2 , L2 , 81 1 To_20~.

1----------------------------"'------.- --

2-'-1-2 Dimensionering.

Voor de dimensionering van de circuit-e1ementen is van de vo1gende

gegevens en veronderste11ingen uitgegaan.

o <E1< 100Vo1t

0<11<20A

o <£c< 1000Hz

oms1ingertijd TO

R a:: 12 .n.
doo£tijd van thyr~storen 81 en 82 : Td a:: 5~sek.

De waarde van c.
Na ontsteken van S2 moet de spanning Uc over S1 positief b1ijven

totdat de dooftijd van S1 verstreken is.

Bij verwaar10zing van de demping van de s1ingerkring C, D
3

, L
2

, S1

kan worden aangenomen dat de waarde UR die de spanning Dc bij ge1ei

den van S2 bereikt tijdens het ge1eiden van S1 wordt veranderd in

-DR·
Bij ontsteken van S2 op t = 0 gebeurt nu het volgende.

, 't'

~ 51 R UP.

1/ -
-II -t

Uc

Uc = UcO exp.(~~)

t = 0: U =-Uc R

t ....(,I): Uc = +U
R

Als Uc = 0 voor t = TI dan is de eis dat TI )5?sek.

o = 1-2exP.(~~I~exp.(-~~) = i~T1 = RC.ln 2

zodat R.C.0,7>5.10-5 wordt geeist.

Met R = 12..Sllevert dit op: C>~F

Gemonteerd is: C = 6,2~F.

De waarde van L1 •

Na ontsteken van S1 mag pas een ontsteekpuls op S2 komen nadat
de kondensator is omgeladen. De ontsteekpuls op 82 treedt op wan-
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neer de stroom i l de bovengrens

is aangenomen op 20~sek.

it
~

....---..1111111~+-c.-
I

l-- ~_

i01 heeft bereikt en de om1aadtijd

io~

Een zeer ongunetig geval ie: bi • lA

El • 100Volt

> -4 -2zodat Ll 2.10 .100. 2.10 ~Ll> 20mB

Gemonteerd is: Ll • 32mH.

De waarde van L2 ,

De eisi'dat voor de slingertijd van d. kring 0, D
3

, L
2

, Sl moet

gelden: T2~400 eek

zodat

L2 ~ 68o..,MH

Gemonteerd is: L
2

= 45~H.
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2-4 Het vergelijkingsorgaan ingestelde stromen en meetstroom.

principe:

dove.n

,
- I,!

lo~

-..

s
~ "On ooor".r,r.

cloo~-

komp. ""001' .l:o"h",.~r.

•
nOQlr QOO~plol\'~""'"

Als komparatoren zijn gebruikt meegekoppelde integrated cirouits,

type.JAA7ll.

Daze werken als Schmitt-triggers, d.w.z. de uitgangsspanning is

alleen afhankelijk van de polariteit van de ingangsspanning. Wan

neer het ingangssignaal van polariteit verandert klapt de uitgangs

spanning zeer snel naar de andere waarde. (in ~ l~sek)(De helling

van de aldus ontstane blokspanning wordt bij de pulsgenerator ge

differentieerd en versterkt tot een ontsteekpuls)

Als de spanning op de -ingang negatief is t.o.v. die op de +ingang

is de uitgangsspanning -0,5Volt.

Als de spanning tussen de beide ingangen andersom gepolariseerd

is, is de uitgangsspanning 4,5Volt.

Via een spanningsdeler worden bij doof- en startkomparator aan de

-ingang spanningen evenredig met respectievelijk (iOl-i
l

) en

~02-il) toegevoerd, terwijl de +ingangen met de meekoppelings-span

ningsdeler tussen uitgangsspanning en nul-potentiaal zijn verbonden.

Achter de startkomparator is een tweede identieke komparator ge

plaatst die als omkeertrap fungeert. (Zie ook ~_9 e.Y\ A-~-n
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Resultaat:

De werking is in onderstaande grafiek geillustreerd.

4.5

u:tv ~i~.lS1

_o,~

~t
d)

I I

u:fv
I

I
I

I0

_O,S" I b)
I I

.... C

I I
I .

'01

_it1I/~: io2"--f- - - - - - - c.)
... l

Vergrendelmogelijkheid.

Door het aansluitpunt s nulpotentiaal te geven blijft de uitgangs

spanning -O,5Volt, onafhankelijk van de ingangsspanning waardoor

de pulsgenerator geen signaal meer toegevoerd krijgt, zodat geen

ontsteekpuls kan ontstaan. (Zie ook 2-6)

'--- • --l
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2-5 De pulsgeneratoren P.G.

Daze zijn identiek voor doof- en startcircuit.

Zij bestaan uit een versterker van het ingangssignaal en een puls

oscillator.

,In de kollaktorleiding van de oscillator-transistor is een trans

formator opgenomen met drie wikkelingen, wa,rvan de primaire wik-

keling de kollektorstroom voert. I

De eerste sekundaire wikkeling verzorgt een meekoppeling naar de

basis en de tweede levert de uitgangspuls voor ontsteking van de

bijbehorende thyristor. Dit uitgangssignaal is galvanisch van het

elektronisch systeem gescheiden.

Tevens is aan de uitgang een laagdoorlaatfilter aangebracht om

te voorkomen dat de oscillator door stoorspanningen aan de uitgang,

die via de meekoppelingswikkeling op de basis terecht komen "zich

zel:f' a:f'vuurt".

'----------------------------------------------'
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2-6 Vergrendelinrichting (G).

Deze is bedoeld om te voorkomen dat om welke reden dan ook een ont

steekpuls op een van de thyristoren komt v66rdat de doofkondensator

C de juiste spanning heeft verkregen om de andere thyristor te kun

nen doyen.

Als dit niet wordt voorkomen zal de spanning Uc =° worden door

gelijkertijd geleiden van 8
1

en 8
2

, waardoor de chopper afslaat en

E1 kortgesloten blijft. Daar de omlaadtijd van de kondensator 2q~e

is, moet voorkomen worden dat start- en doofpulsen elkaar binnen

20gMsek opvolgen.

Doof- en startvergrendeling zijn identiek uitgevoerd zodat kan

worden volstaan met de beschrijving van de startvergrendeling.

Zit fig. 53.
~,

r - - - - - - - -
I I

door-
~

\"(\onos~. ri)(u,r. ,-..kOMp. 1"l'\1.l1~i ... ib. U, inric.hbin I
I .

I
S cCll"bplAls I ~, I

puls_

bQ~I o.c.i\\oL

1- - - - - - - - j

hoof'

Een;OA711 is geschakel~ als monostabiele multivibrator.

Bij een positieve flank van Ud (doofpuls) klapt Ug naar -O,5Volt,

om na ~209Psek (omlaadtijd doofkondensato~weer terug te klappen

naar de stabiele toestand van +4,5Volt. De spanning U = -0,5 moet
g

200~ek lang startpulsen vergrendelen. Dit gebeurt op twee plaat-

sen. Enerzijds is U aangesloten op het vergrendelpunt s van start-
g

komparator (zie 2-4). Anderzijds wordt de basis van de startoscil-

lator-transistor met een fixeerinrichting via een geleidende tran

sistor op 10Volt spanning gebracht.
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Meetsignaal via RM.

Zoals reeds in de analyse (zie 1-11) is vermeld zijn twee systemen

van sturen van iOl en i02 verwezenlijkt, n.l. sturen van Ai = iOl

i02 bij konstante waarde van 7t = ~~i en sturen van ?C:. bij konstante

waarde van ~i.

Hiertoe is het volgende instelmechanisme gebouwd.

". If
IQ1

1
1\<

lio\:.arl:_ T

K;;'""p. .J..

IK

1
R~

T

-

1

I _ oV

II I n
101

IK
'T do~~_

...L. komp.
IK

T

van de identieke potentiometers R
9

en R10 kunnen de lopers d.m.v.

tandwielen mechanisch worden gekoppeld.

De weerstandswaarde van R
l1

+ R8 is een orde groter dan die van

R
9

en R
10

•

~-sturing: verdraai R8 bij kons~ante R9 en R10 •

iOl en i02 veranderen dan, maar ~~~ blijft konstant.

X-sturing: verdraai de gekoppelde R
9
/R10 bij konstante R8• iOl

en i02 gaan dan gelijkmatig op en neer met behoud van de onderlinge

verschilspanning ~i.

De waarden van iOl en i02 zijn d.m.v. aangebrachte voltmeters af

leesbaar.

Het meetsignaal van i
l

wordt verkregen met de meetshunt R.M., waar

i
l

door vloeit.

Met een spanningsdeler wordt de verschilspanning die representatief

is voor het verschil tussen ingestelde stroom en gemeten stroom

toegevoerd aan de komparator.
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2-8 Ret starten van de chopper.

Om de chopper te starten is een tweefasige keuzeschakelaar aange

bracht, met de volgende mogelijkheden.

-- stand "uit": de "s" ingang van de startkomparator is galvanisch

aan het nulniveau van de voeding verbonden.;
,

de doofkondensator C is direkt aangesloten ,op de hulpspanning UR
en heeft spanning en polariteit om Sl te kunnen doYen.

-- stand "aan": bij omschakelen naar "aan" worden de verbindin~en

van de stand "uit" allen verbroken.

Dit heeft als resultaat dat het uitgangasignaal van de startkompa

rator een positieve sprong maakt, waardoor een startpuls ontstaat.

Bij de eerstvolgende doofpuls heeft C nog de goede spanning om

Sl te kunnen dOYen.
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2-9 Beproeven van afzonderlijke delen tijdens de opbouw van het systeem.

-- testen van de pulsgeneratoren.(fig. 55)

-.. ~car\;_

<1e.n.
ri~. 55A.S.M. I-- choppe..

door_
1..+

~e.n.

A.S.M. is een astabiele multivibrator die voor dit doel is ge

bouwd, en die instelbare fasetijden heeft. De chopper voert

geen stroom.

-- testen van pulsgeneratoren met de chopper.

Toen de pulsgeneratoren voldeden is een representant E1 van

de gelijkgerichte rotorspanning aangesloten op de chopper en

is de chopper getest. (fig. 56)

Start- en doofpulsen zijn verkregen volgens fig. 55, met dit ver

schil dat veer de doofpulsgenerator een omkeertrap is aangebracht

zodat startpulsen bij positieve flanken van de uitgangsspanning

van de A.S.M. ontstonden en doofpulsen bij negatieve flanken.

A.s.M.~

-10M'''' ~ doof

,,'nopper-

-- testen van de tweepuntsregeling. (zie fig. 57)

r--

B.G.- J

,------ r--

- korn~.I----lS~art~

~ ~ cho?per
r--- ....-

I-- kornp._doo~_

"--
I I

Gebruikt is een blokspanningsgenerator B.G. met een integrator I

die zorgen voor een namaak-meetsignaal, ook zander dat de chop

per werkt. Pas nadat het geheel goed werkte op dit dummy-signaal

is het echte meetsignaal aan de komparator toegevoerd.
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Nadat de tweepuntsregeling bevredigend werkte, zijn metingen ver

richt om vergelijkingen te treffen met rekenresultaten uit hoofd

stuk. 1.

Eerst zijn metingen verricht zonder de machine. In plaats van de

gelijkgerichte rotorspanning is een voedingsapparaat gebruikt.

Dit om zo goed mogelijk de zuivere gelijkspanningsbron El uit hoofd

stuk 1 te verwezenlijken.

Vervolgens is de machine aangesloten, waarna eerst het verband

tussen i l en Te is gemeten. Daarna zijn de grenzen van het stuur

gebied in het koppel-toeren-vlak opgenomen en tenslotte zijn weer

vergelijkende metingen met theorie en met ideale El verricht.

;-1 Metingen aan de chopper, werkend op een voedingsapparaat.

Gebruikt is een voedingsapparaat met bereiken ;OVolt-;Amp en 30Volt

lOA.

Opgenomen zijn enkele krommen met dezelfde instellingen als van

te vergelijken krommen uit grafiek 7-a en grafiek 7-b.

Resultaat: zie de grafieken 9-a en 9-6.

Uit grafiek 9-a blijkt dat gemeten en berekende krommen

vrijwel samenvallen, behalve in het gebied van lage waarden van

El •
Verklaring: bij de berekeningen is bij geleiden van de hoofdthy-

ristor gewerkt met zuivere kortsluiting van El • (fig. 58)
L + L RL

:;.....!----lilIl!!.•", ~11 E
l

= i::
_.--II\~ :: Us
- -~-

~i~.59

In werkelijkheid is de situatie volgens fig. 59, met weerstand

van de spoel, (R
L

)

meetshunt RM

weerstand van thyristor

spanningsval over thyristor

weerstand diode D
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apanningsval over diode D Un

Dit heeft tengevolge dat de stroom i u niet meer volgens een rechte

lijn n~ar - ~ wil gaan, maar volgena een e~macht naar

El Us Un
-RL + RM + RS + RD·

Bij voldoende lage E
l

zal deze eindwaarde boven de ingestelde W$ar

de iOl liggen, zodat iOl niet meer wordt bereikt en de hoofdthy

ristor blijft geleiden. Op dit moment wipt till omhoog om daarna

met dalende El af tenemen.

Grafiek 9-b toont metingen bij geleidende hoofdthyristor, die waar

den van de totale weerstand en de totale spanningsval opleveren.

3-2 Metingen aan een induktiemachine met een chopper in de keten van

de gelijkgerichte rotorstroom.

3-2-1 Aanlopen van de machine m.b.v. de chopper.

Voordat meetresultaten worden weergegeven dient vermeld te worden

dat het snelle aanlopen van de machine bij lage rotorstroom zeer

t
-----=>-:.-

goed verliep.

Dit ala gevolg van het feit dat de gelijkrichtbrug steeds zorgt

voor een goede arbeidsfaktor. (zie fig. 42)

Het aanloopproces heeft als volgt plaats. (fig. 60)

Bij stilstand van de machine is E1 zeer hoog.

Bij starten van de chopper gaat de hoofdthyristor geleiden. Veor

de lotgevallen van i l zie fig. 60.

5...... I-j

.
'.R,

IO~ rr-----t------::::>'f""'=----.!---......-------------

\01 ~......IC.-_-l:-.l...-------L-----'t---'------__r_--=-----
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fase 1:

fase 2:

fas. 3:

fase 4:

fase ;:

na starten chopper stijgt lil\zeer steil tot bij iOl een

doofpuls wordt gegeven. De stroom gaat naar de waarde
-E

Rl , die in drie gebieden kan liggen, te weten:

tussen 0 en i02, dan wordt fase 2 overgeslagen.

tussen i02 en iOl, dan werkt de chopper niet, i02 wordt

niet bereikt, thyristor blijft in niet-geleidende toe

stand.

onder iOl, dan werkt de chopper evenmin.

door toenemen van toerental neemt El af, i l bereikt uit

eindelijk i02, chopper krijgt een startpuls.

lill neemt na startpuls snel toe, daalt langzaam naar

een waarde +EJ juist onder 1i021.
R

Naarmate het toerental toeneemt, gaat i l sneller naar

i02 en langzamer naar iOl.

het toerental wordt zo hoog dat El zo laag wordt dat

iOl door i l niet meer wordt bereikt (zie ook 3-1)
De thyristor blijft geleiden.

het toerental neemt nog verder toe en daarmee lillaf,

totdat het koppel evenwicht maakt met het belastingskoppel

i l en n blijven konstant.

Opmerkin6: bij voldoende groot belastingskoppel neemt het toeren

tal niet zover toe dat fase 4 wordt bereikt. De chopper

blijft dan werken.
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;-2-2 Oscillograaf-beelden van stromen en spanningen in de chopperscha

keling.

Zowel in de vermogensschakeling als in de informatieschakeling

zijn stromen en spanningen op verschillende punten geregistreerd.'

Onderstaande lijst geeft een verklaring van de bij de opnamen ge~

bruikte afkortingen.

Zie voor de schakelingen Appendix A_&

N.B. Afbeeldingen van meer dan een stroom tegelijk zijn alleen

bedoeld om de samenhang van deze stromen langs de tijd-as te tonen.

De stroomwaarden zijn niet nauwkeurig.

i C
i D
i H
i 1
i O
i R
i Sl
i

S2
Ubs

U.
~s

UL
Uo
Uos
Ups
UR
U

s
Usl
USl

= stroom door doofkondensator.

= stroom door diode D.

= stroom van hulpspanning.

= stroom door omslingerspoel.

= stroom door omslingerdiode.

= stroom door weerstand R.

= stroom door start thyristor.

= stroom door doofthyristor.

= spanning op basis voorversterker

startpulsoscillator.

= spanning over doofkondensator.

= uitgangsspanning doofkomparator.

= spanning over diode D.

= spanning over hulpspanningsdiode

= spanning op de vergrendelingang van de startkom-

paratore

= ingangsspanning startkomparator.

= spanning omslingerspoel.

= spanning over omslingerdiode.

= spanning op de basis van de startoscillator.

= startpulsspanning (gate-kathode).

= spanning over weerstand R.

= uitgangsspanning startkomparator.

= uitgangsspanning le trap van startkomparator.

= spanning anode-kathode startthyristor.

t.o.v. 0

t.o.v. 0

too.v. 0

too.v. 0

t. 0). v. 0

too.v. 0

t.o.v. 0

t.o.v. 0
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t.o.v. 0

\

;-2-; Oscillograafbeelden van rotorstromen, rotorspanningen en gelijk

ger1chte rotorstromen.

;-2-;-1 Rotorstromen bij verschillende rotorcircuits, zonder dat de chopper

werkt.

Om d~invloed van het opnemen van de verschillende element en van

de chopperschakeling in de rotorketens stap voor stap na te gaan

z1jn opnamen gemaakt van de rotorstromen bij verschillende fasen

in de opbouw van de chopper.

Z1e afbeeld1ngen op blz. 86 en 87

;-2-;-2 Stromen en spann1ngen b1j chopperbedr1jf.

Opgenomen z1jn rotorstromen, rotorspann1ngen en gel1jkger1chte

rotorstroom.

Aandacht is besteed aan:

a) grensgeb1ed chopperbedr1jf b1j lage toerentallen. (blz.99)

b)" "" hoge " • (blz. B~)

c) 1nterferent1e tussen chopperfrekwent1e en gelijkrichtrimpel

en de daardoor veroorzaakte asy:etrie in de rotorfasen. (blz'9~

d) 1nvloed afvlakkondensator op stromen en spanningen.
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;-2-4 -Het verband tussen i 1 en Te • (grafiek 10)

Voor enke1e toerenta11en is dit verband gemeten en in grafiek ge

bracht.

Grafiek 10 toont aan dat er bij benadering een 1ineair verband

bestaat dat bovendien onafhanke1ijk is van het toerenta1.

Verk1aring: (L-14)

Uit het komp1exe stroom-spanningsdiagram van een induktiemachine

(L-14) vo1gt voor het toegevoerde vermogen P in de stator van
s

de machine per fase:

P = I 2R - E.1 + E.I cos ~s s s s s s r \r

Hierin is het 1uchtsp1eetvermogen P1s :

P1 = E .1 cos ~. s s r r

Er 1r cos 'of=-s r

I r E cos'\' r= -.s r
I 2Rr r= s

Vanwege P1s = I r
2R + Pmr

_ (15)

vo1gt hieruit voor P
m

(16)

Voor het koppel T geldt:
e

s
= -.

E
s - (17)

Zodat (per fase) wordt gevonden:

(
1 ,!s·Ir cos ~r

T = -S)
e (l-s)1J.:)

s
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E
Als in (17) ~ konstant wordt verondersteld blijkt het koppel

W s
evenredig met I .cos ~ •

r r

Uit de foto's van de rotorstromen (blz.8Se~blijkt dat bij chopper

bedrijf de arbeidsfaktor ongeveer konstant blijft, zodat ook cos ~r

van de grond-harmonische stroomkomponent I r konstant blijft. Bij

gevolg is T recht~venredig met I •e r
Omdat tenslotte de gemiddelde waarde van de gelijkgerichte rotor-

stroom Tl recht~venredig is met de amplitude I
r

van de rotorstroom,

kan gekonkludeerd worden dat

Te = c.il , wat ook gemeten is.

E = geinduceerde statorspanning per fase.s
1£ = " rotorspanning " " •r
I = amplitude statorstroom.

s
I r = " rotorstroom.

R = statorweerstand per fase.s
R = rotorweerstand " " .r
'fs = hoek tussen E en I .s s

~r = " " Er en I .r

'"- ..----J
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3-2-5 Afbakenen van het stuurgebied in het koppe1-toeren-v1ak.

Om de inv10ed op de koppe1toerenkromme van de aangebrachte e1ementen

in de rotorketens na te gaan zijn koppe1-toeren-krommen opgenomen

van de vo1gende konfiguraties.

-- rotor kortges1oten, met en zonder bedrading van rotor naar chop-

per.

-- rotor kortges1oten, met ver1aagde statorspanning (U = U ~)
s r V ...

-- ge1ijkrichter in rotor, en deze kortges1oten.

-- " "", be1ast met ge1eidende thyristor.

-- " "", kortges1oten met smoorspoe1 van chopper.

-- " "II, be1ast met smoorspoe1 en ge1eidende

thyristor.

-- ge1ijkrichter in rotor, be1ast met smoorspoe1 en R = 12~
Al deze krommen zijn in grafiek 11 getekend.

Steeds is gemeten tot een maxima1e statorstroom van 8A.

Het gebied tussen de beide uit streep-1ijnen bestaande krommen is

het stuurgebied.

Tevens zijn foto's gemaakt van de stromen i bij verschi11ende
r

konfiguraties en toerenta11en. Zie 3-2-3-1.
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3-2-6 Meten van enke1e koppe1-toerenkrommen bij verschi11ende waarden

van/:::.i en vanX (grafiek 12)

Evena1s in 3-1 zijn krommen gemeten die vergelijkbaar moeten zijn

met krommen uit grafiek 7-a en 7-b.

Resultaat: zie grafiek 12.

Bespreking:

De krommen lopen nagenoeg vlak t wat niet verbazingwekkend is wan

neer grafiek 9 en grafiek 10 in acht worden genomen.

Bij lage toerenta1len treedt echter een verstoring op in de vorm

van een harmonische komponent.

Om na te gaan of deze komponent aan de bouw van de machine is te

wijten of aan de rotorstroom t.g.v. de gelijkrichter (zie fig.~~)

is de meting met kortges1oten rotorfasen en ver1aagde spanning ver

richt, in fig. 11 weergegeven door een stippe11ijn.

Ook hier b1ijkt de verstoring aanwezig t zodat gekonkludeerd kan

worden dat de oorzaak in de machine zit.

Tevens is een verstoring bij de grenzen van het stuurgebied.

Bij de ondergrens neemt het koppel af om dezelfde redenen als van

het afnemen van i l in grafiek 7 bij hoge waarden van Elo

Bij de bovengrens neemt T toe door het effekt dat in de grafiekene
9-a en 9-b optreedt bij lage El •
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Slotbeschouwing.

Berekeningen.

Er is een wiskundig model ontwikkeld dat door keuze van para

meters in principe alle voorkomende typen van choppers voor

sturing van elektrische machines kan representeren.

Aan dit model zijn voor enige gevallen berekeningen van span-~

ningen en stromen, die in het circuit kunnen optreden, uitge

voerd t waarbij ook schakeltijden van de choppers zijn berekend.

Een en ander is gebeurd met behulp van een rekenmachine.

Als illustratie van de rekenresultaten zijn grafieken getekend

met langs de vertikale as als regel die grootheid die in de

praktische realisatie maatgevend zou zijn voor het elektro-mag

netische koppel van de machine en langs de horizontale as die

parameter die maatgevend is veer het toerental van de machine.

Speciaal zijn berekeningen uitgevoerd aan een choppersysteem

voor retersturing van een induktiemachine. De chopper is parallel

geschakeld aan een uitwendige belastingsweerstand. De sturing

bestaat uit het verleggen van boven- en ondergrens van een twee

puntsregeling van de gelijkgerichte rotorstroom.

Bij het verleggen Van deze stroomgrenzen zijn twee systemen

bestudeerd, n.l. het varieren van hun quotient bij konstant

houden van hun verschil en het varieren van het verschil bij

konstante waarde van het quotient.

Bouw van een chopper.

Vervolgens is de laatstgenoemde chopperschakeling gebouwd.

Informatiegedeelte.

Het informatiegedeelte van de schakeling bestaat uit een instel

mechanisme voor instelling van de grenswaarden van de tweepunts

regeling en nuldetektoren die een signaal aan de pulsoscillatoren

afgeven wanneer de gelijkgerichte rotorstroom een van deze grens

waarden bereikt. De pulsoscillatoren zorgen op kommando van

laatstgenoemde signalen voor start- of doofpulsen.

Vermogensgedeelte.

Het vermogensgedeelte van deze schakeling bestaat uit een gelijk

richtbrug voor de rotorstromen, een weerstand om de gelijkspan

ningszijde van- de gelijkrichter te belasten en een chopper die

deze weerstand periodiek kortsluito

.!----------'
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De chopper bestaat uit een thyristor die met een startpuls wordt

ontstoken (en daardoor bovengenoemde kortsluiting bewerkstelligt)

en een hulpcircuit dat doven van de thyristor realiseert op

kommando van een doofpuls.

Vergrendelsysteem en maximale schakelfrekwentie.

De maximale schakelsnelheid van het- vermogensgedeelte wordt

bepaald door de omlaadtijd van de doofkondensator uit het hulp

circuit. De spanning van deze kondensator dient na een start

of doofsignaal de tijd te krijgen om van polariteit te verwis

selen opdat het vermogensgedeelte bij een volgend doof- resp.

startsignaal een doof- resp. een geleidingsperiode kan ingaan.

Ueze tijd is 200~sek.

Om te vermijden dat het informatiegedeelte pulsen afgeeft binnen

genoemde 200;usek. is een vergrendelsysteem aangebracht dat

dubbel werkt. In de eerste plaats worden de uitgangen van de

nuldetektoren getixeerd op een vast spanningsniveau en tevens

worden de bases van de oscillator~-transistorenuit de puls

oscillatoren op een zodanig spanningsniveau gehouden dat de

transistoren niet kunnen gaan geleiden. De maximale schakelsnel

heid van het geheel wordt bepaald door deze vergrendeltijden

van 250,;\.1 sek.

-- Metingen.

Tenslotte zijn metingen verricht aan de chopper, werkend op de

gelijkspanning van een voedingsapparaat en op de gelijkgerichte

rotorspanning van de machine.

stroommetingen.

Verschillen tussen gemeten en berekende stromen werden veroor

zaakt doordat bij zeer lage waarden van ~l en geleiden van de

chopper de invloed van (verwaarloosde) circuitweerstanden groot

werd.

Koppelmetingen.

Er werd een lineair verband gemeten tussen de gemiddelde waarde

van de gelijkgerichte rotorstroom i l en het elektromagnetische

koppel, onafhankelijk van het toerental.

In overeenstemming hiermee zij n de gemeten "vlakke" koppel-toe

renkrommen, met toename of afname van T aan de randen van hete
toerengebied waarbinnen de chopper werkt, n.l. toename bij hoge

toerentallen en afname bij lage toerentallen.
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-- Voortzetting van het onderzoek.

Als voortzetting van het onderzoek zijn de volgende punten aan

bevelenswaardig.

a) De rekenresultaten van de rekenmachine kunnen nog verder

worden bestudeerd. (schakelfrekwentias en ef!ektieve stromen)

b) De representatie van impedanties uit de rotorwikkelingen

in het choppercircuit zal nader bekeken moeten worden.

(bijv. i.v.m. het verband tussen El en n)

c) Er zouden metingen moeten worden verricht aan een machine

met een kleinere kipslip.

d) In de a!studeerperiode is geen tijd gevonden om de chopper

te gebruiken voor terugvoeding van het slipvermogen naar

het net. Dit is wel voorbereid en lijkt een logisch

vervolg van het onderzoek.
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Konklusie.

Het gebouwde systeem kan in principe als een bruikbaar onderdeel

in geregelde aandrijvingen worden opgenomen, daar het verband tus

sen stroom en ingestelde waarden van parameters bekend is.

Gedacht is hier bijvoorbeeld aan kontinue regelingen, zoals:

toerenregelingen. (zie 1-10

hijsinstallaties.

of periodiek werkende stroomregelingen, te gebruiken bij onder

andere:

aanlopen van aynchrone machines.

opvangen van stootbelastingen (Ward-Leonard-Ilgner-set).

Aan het laatste voorbeeld wordt binnen de groep Elektro-Mecha

nika van de Techniache Hogeschool te Eindhoven gewerkt.
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i l lA/sd

U. O,lV/sd
J.S

Usl 5V/sd

U 5V/sd
s

i l lA/sd

U 5V/sd
s

Ubs 5V/sd

U 5V/sd
us

U 5V/sd
s

U lOV/sd
as

U 5V/sd
gs

U lV/sd
ps

i l lA/sd

Uc lOOV/sd

Ud 5V/sd

U 5V/sd
s
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i 1 lA/sd

Uc lOOV/sd

US1 lOOV/sd

U
R

lOOV/sd

U
R

50V/sd

UD 50V/sd

U' 50V/sd
L

-US1 lOOV/sd

-U
S2

lOOV/sd

U
L

lOOV/sd

UD 20V/sd

Uo 50V/sd

UDH 50V/sd

UL 50V/sd

i 1 1,4A/sd

i
D

7A/sd

i R 7A/sd

i D 1,4A/sd
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i
R

1,4A/sd

i D 3,lA/sd

i S2 7A/sd

i L 3,lA/sd

i S1 7A/sd

i D 1,5A/sd

i S2 1,4A/sd

i
L

1,4A/sd

i 1 O,5A/sd

i 3,5A/sd
C
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i
H

1,4A/sd

i L 3, 5A/sd

i o 1,5A/sd

i
H

1,4A/sd

i O 1,5A/sd
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rotor kortgesloten.

i 3A/sd
r

20ms/sd

2200o/m

rotor kortgesloten.

i 3A/sd
r

20ms/sd

2600o/m

gelijkrichter kortgesloten.

i 3A/sd
r

20ms/sd

2200o/m

gelijkrichter belast met geleidende thyristor.

i 1,5A/sd
r

20ms/sd

2200o/m

gelijkricht~r be last met geleidende thyristor.

i 1,5A/sd
r

20ms/sd

2600o/m

gelijkrichter belast met smoorspoel.

i 6A/sd
r

lOms/sd

2200o/m
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gelijkrichter belast met smoorspoel en gelei

dende thyristor.

i 6A/sd
r

lOms/sd

2200o/m

gelijkrichter belast met smoorspoel en R=12

i 1,5A/sd
r

lOms/sd

lOOOo/m
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grens van choppergebied bij laag tDerental, met

en zonder kondensator.

n=2250/m, iOl=5A, i02=3A.

i l lA/sd, 5ms/sd

zonder kondensator.

U
r

i r
zonder

20V/sd, 5ms/sd

3A9sd, 5ms/sd

kondensator.

I ~ J

lA/sd

5ms/sd

met kondensator.

U 20V/sd, 5ms/sd
r

i 3A/sd, 5ms/sd
r

met kondensator.

invloed afvlakkondensator.

n=1200o/m, iOl=5A, i02=3A.

i l lA/sd, 2ms/sd

zonder kondensator.

U
r

i
r

zonder

20V/sd, lOms/sd

3A/sd, lOms/sd

kondensatbr.
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i
l

I lA/sd

2ms/sd

met kondensator.

Ur 20V/sd, lOms/sd

i 3A/sd, lOms,sd
r

met kondensator.

grens van chopperbedrijf bij hoog toerental,

met en zonder kondensator.

n=2400o/m, iOl=5A, i02=3A

i l lA/sd, 5ms/sd

zonder kondensator.

U
r

i
r

zonder

20V/sd, lOms/sd

3A/sd, lOms/sd

kondensator.

lA/sd

5ms/sd

met kondensator.

,

U 'rr

U 2QV/sd, lOms/sd
r

i 3A/sd, lOms/sd
r

met kondensator.
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20V/sd, 5ms/sd

6A/sd, 5ms/sd

20V/sd, 5ms/sd

6A/sd, 5ms/sd

asymmetrische rotorstromen door interferentie,

zo·nder en met kondensator. Stilstand van de rotor.

iOl=8A, i02=4A

i 1 2A/sd, 5ms/sd

zonder kondensator.

Ura
i ra
zonder kondensator.

Urb 20V/sd, 5ms/sd

i rb 6A/sd, 5ms/sd

zonder kondensator.

i
1

2A/sd

5ms/sd

met kondensator.

U
ra

i ra
met kondensator.

Urb 20V/sd, 5ms/sd

i
rb

6A/sd, 5ms/sd

met kondensator.
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effect kondensator bij hoge frekwentie.

n=850o/m, iOl=OA, i02=7,2A

i 1 2A/sd, 5ms/sd

geen kondensator.

U 20V/sd, 5ms/sd
r

i 6A/sd, 5ms/sd
r

geen kondensator.

i 1 2A/sd, 5ms/sd

met afvlakkondensator.

U 20V/sd, 5ms/sd
r

i 6A/sd, 5ms/sd
r

met kondensator.
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Appendix 1.

De uitdrukkingen voor stromen en tijden voor ge1eiden en niet-ge

1eiden van de schake1aar S. Rendement van het energie transport.

Aanpassing van de uitdrukkingen aan moge1ijke wijzen van sturing.

De differentiaa1verge1ijkingen en randvoorwaarden voor de chopper

1uiden. (Zie

p'eriode 't'i: i.e. =i j

E . ( ) L. .Ii·
\, III 'i R. +~2. + d~ ... E..t

t == 0 -+ ij • io'
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Appendix 2-A.

De uitdrukkingen 5 tim l3-f voor het type e).

Voor het geval e) neemt de stroom i lineair in de t~jd af, wat
u

essentieel anders is dan bij aIle overige gevallen. (Zie opmerking

eind

De afleidingen van de uitdrukkingen 1 tIm 13-f dienen opnieuw te

worden uitgevoerd.
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d 1::' -i.

l:' =- 0 ~ iw111 io~

LI •10-."'-+ 11.1-+_'"

~'="t:", .... i",_iol
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ihI: 0
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Deze kunnen worden afge1eid

in te vu11en 11=0 en 1
2

=0.

Resu1taft:
/.; • ) ( I \)

":-' \.1 ql-I 0 'L ;:-; - ;r;
I~ == ----. =

.Li;0l'\ iOI 'to I In iot In m
-,It 'iOi' -l.... iOi"" 102-

~ -b lio,.iol) -(io,.iol.) R
l'n= a. =- • .....L

0(.",_--, '!n iOI In \01 Ra
eI.,"", 10," 102,

Appendix 2-B.

De uitdrukkingen 5 tim 13-f voor het type f).

uit de uitdrukkingen 5 tim 13-e, door

,.. .,... ~

Id = \! -'h -
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\0\ _\01. ....R,
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Th/iOI =~'f - -- - - - - - - (b-l~)
~n?t

id lio, - 'X-1·0_f) - - -- - - - - b-~-V...en?!
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.......

De uitdrukkingen 5 tIm 13-f voor het type f).

Deze kunnen worden afge1eid uit de uitdrukkingen 5 tim 13-e, door

in te vu11en I 1 =O en I
2

=O.

Resu1taft:
I~' . ) ( , ')

~ \,,1C\1-IO\.;:; - er;, iOI. io2.
10 =: -
~ -J~\"I i£!.. -+...L..el"l in In l!J..

erj:~: 101, "'\. 101 102.

,... -i:- tiol_io1) .(io\_io'-) R I,l'n = a. = . --L _ _ _ _ _ - - \b_e_~)
0(.,\_--, ..e.n io' In 101 Ra
~,"''I. 10," 102.

-r- ,.. ~

I d = l..l- I", -

=-

, ,

'" =~O2., ~Odd~ f positie.~ iCit e.n n<L
101

"e~c;e.1 ijkiVlCije..., wor-de.n MU ~

""" _' 0 102.
""'\.4 -- -' An -- ==

eLl io'

He.c lic:ac '100(' de.

f:::.-R ,
R2,.

De ~e.no.. me.e... de.

~/iOI '" - 1 _ \5_~_{)- - - - - - - - -
...tn?C.

;/iOI = ~_I • f "-- -- - - - - - - (b_{-~)
..en'"

id lio, = ?t. -I .(1- f) - - -- - - - - b-~-~)
in?'
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~~ lio~ .. 7(.1_ 1

b-~·n- - - - -- - -
'2...@. n '"

'1.

J\,/iOl"- = ?(.'L_ I
. f ~o_~.~)- - -- - - - -

,,In''

'1./ '2. ?c.\_1
. (I-f) - ~\_~-~)~d iOI = -- - - - - -

2.~n%

't'. R1 -In ?to _ (11_~_~)
II.. - - - - - - -1-1

1:' R'1. -1", '" ~a_~.~)"'. :I: - - - - - - -L f

.

-
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Appendix 3.
De rekenprogramma's.

Er zijn vier programma's geschreven.

-- programmanummer A06011723 bevat berekeningen voor de chopper

typen a tim d van tabel 1.

-- programmanummer Ao6411888 bevat berekeningen voor het type e

van tabel 1.
If

-- programmanummer A06411894 bevat berekeningen voor het type f.

-- programmanummer A06411940 bevat berekeningen aan de weerstaqd-

chopper (type e) met ~it~ en E
l

ale parameters. (Zie paragraaf

1- H)
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'begin~ Bel"lkenlngen u.n e.n chopper.yeW•• voor eturins van .1Iktrhobe _chine•• ProSr. nr. OGtl-17c3

J .~oec1e, tel. 3551 I

lntese" ku, lilli, pee, I, 'to, \I, Y, V, _, I.,
.!:!!: III la", P. 11\811. 12,ell, 11•••••ta, lottkft, 11otfkft, 1e.ttkft. pooot.. k101n, noIar, volN, volNkft, ",,1&1

••- OJ

OI'I!IIlJ\/1 !2!: kIl .- 0~ , l!!!ll1 100 ~

bedll V ,. 1001 v ,- 1001 , I- 6001

WAI !2!: lui I- Y !!:U v~ I ~

....111 Il .- kIl )( .-21 :! •• 0~

1&.. ,. 1.. )( ..3!l!! la.... I/t 1.. )( ,-3)1
CAnlltAOE(3lJ apACE(ell PlIIN'l'l'ElCt'(</:Il.~lJ rtO'I'(4, I, ~)l SPACE(4lJ P~IN'l'l'ElCT(~1&IIIl~11 rtm(4, I, 1&.. ))

:t 1&.. > ,~~ IU)!J

:t ~ • ,~ "'1l1n SPACJ:(4)1 P~IN'I'l'I:ICT(1:KAlI NlE~)l ~ ICAN NInl ~!l!! E!2 QI:WOOIII

llEMl ~ ~ • 0~ "'1l1n SPACE(4)J ~Itm'EXT(~*'l !!laJ

ctWOOll. CAlIlItAOE(' h SPACE( 3lJ PlIIIl'l"l'llCT( ~'*)) SPACJ:( '0) 1 PlIIN'I'l'I:ICT( ~18••/10~lJ

SPACE( 4) J ~1Im'IX'l'( ~1 , 11Im!10tl-l J SPACE( 3lJ Pl\lN'1'l'1lCT( ~1P.I!.../10~1I SPACE(3lJ pp.1N'l'IIltT(~.~ lJ

SPACJ:( 9) I pAIII't'l'I:l(T( ~L./10&+.~ lJ "PACE( 4lJ PlIItm'El(T(~1I./l~II

SPACE( 3lJ PlI1lI'l'm(T( -!:IP./I0t+~ II

SPACE(,lJ P~IN'l'l!:lC'l'(~\lV)( lIl/!.i)1 SPACE(111 PRINmXT(-!:tO\lVI" J\l/~ll SPACE(1), PIl1lmlXt'(-l:\o\Ml" lIl/!.?ll

••- ,. t. ,. " \l ,. "51

HttJ\1 !£! PO! ,- •~ t ll!!lU \l ~

".gln!! la.. < 1~ P ,. pee )( .-3 )( (I - q) !ll! "'SII1 !! ku • 0~ P I. pel )( .-3 It 1/11" !ll!
P ,- pe. )( 0-3)( (- Il)/lab) ~l

voku :_ 1 .. q;

vokukva I- VOKu ~ p.;

pela :- p )( (la.. - 1);

groot ,- In{(p, q - 1)/(llb)( p' 'I. - 1)11

klein ,- In( (la.. )( P • q 1/( p • q»);

nOemer ;- &Toot .. klein;

IS!" ,. (volN ~ sroat - q )( kl.ln)/(p )( no....r);

12s'" :- (VOIN )( groot - pe1a)/( p ~ no.... rll

11g... ,- (IS...) - (12s...);

.ta ,. q )( (lS''')!( 12I\1m))

l.rrlNa ,. (vok\llNa)( sroot. pell • q -t- 2)( kl.ln)/(!,,~ p)( not... r);

12.rrlNa ,- (volNl:w. x groot, pela > (q • 1) • 0.5 )( p'" 2 )( (1 _ lib ,~ P)l/( p '" 2 )( no....rl;
11.rrlNa ,. (i.rrINI) - (i2<!rrlNal;

groot t- - .rootj klein I- - k1.elnJ noemer t- - nOemerJ it' lab') 1 1\ q, +0 th"'n ec.a ;_ 1/eta;

tlLCRI S?ACE(211 nnr(4, 1, plI SPhCE(r), '1llT(4, I, Isemi7 f."hCF.(?lI nm(47"'i7 Lls.m); S?ACE(~);
rr~'lT(4, 1. IPg...); ~PACE(2); FVlI'(4, 1, etall ~,,',CE(P); 1'1i1T(4, I, 1.rrlNa); CPACC{P); FI.:rr(4, 1. !I.rrM),

SOAC&(?); Fl/JT(4, I, lP!fflNa)1 C'~CI:(4); n.fl'i'(4, 1, noe,..r); ~"ACE{P); f'l"c(", 1, groot))

S'AC~( ? II 1inT( 4, I, kle In);

~;

.!! u • 25~ bej:i1n • :- 100; t :- 100, u :- 900; ~ ZiIE7lj ~J .l! u _ 900~ t,eg1n • :_ 9":"OJ

t :- 5; u r- 991); ~ HIERJ ~,

~;

:! t. - 600~ be51n v :- (50; II :- 50; I 1- 9O~1 ~ :-J~!1; ~; l! p, .. ~~ ~el;ln '.I :_ 9;"0;
'J :- 1C; z :- 9?-:); ~ OAA~, ~;

~:

1£ lab < 1~ "..:ei1n I!L :- 1;~ ;1i'NIEtr..-; ~;

L.- •
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be.ln~ Chopper pa....llo1 ..... b.la.t1n'IY••rltan~.

S'l.llron van ln~llktlo.chln•• "'I. rctorv••ro'l.an~.

lIe_n van ol\&tIIanlcal1~kb.kPacMlp .chlne. 0' ....r.taIl4lIn.

Prell'. nr. 061111B88. J. llo.cIo td. )""
lnto.or la, PO' I

~ lab. p, 101, pplOI. po~.rlo§, Yola, yolalMl. pola, no...r, yo.... tolllr, " t. h. 11'.' 111'., la..., lottlMl. 11.ttllvo, 12.ttlMl,

tollYl, toIlW, tOllY. polabl

• ,- 101 t ,- 101 h .- 1101
VI~l:I~1 ~ la ,- •~ 'I.~ h S2

begin lab I- la )( ••a,

CAMIAOZ(311 SPACZ(a), p~I!I'I'1'I:lcT(~1&IIbu~), nar(4, 1. lob), CA~~IAOZ(1), aPACE(),

l'IIm'I"I'!X'!'(~), SPACZ( 10), PRI!I'I'1'I:lCT(b )( 1Mb4l.:!-)1 SPACZ(2), P~Itm1:lCT(~1"./10'~)1

SPACE( 4), PRt!l'l'l'EXT( ~1 11.lI/l01~)' SPACZ( 4), PRItm1:lCT( f121'lI/l0l~) I SPACZ() II
l'IIIlmElCT(~1./101. ~)l SPACE(2), PRI!I'I'1'I:lCT(~11'/101 .j.z!.)l SPACI:(1),

Pl\I!I'I'1'I:lCT(f12./101 • ~)l SPACE(), l'III!I'I'1'I:lCT(~",,)(R2/~)' SPACZ( 11, p~m'I"I'!XT(~""l)( R2/~)'

SPACZ( 111 PPII."1'I1:lCT( ~O\lV\l )( R2/~) J

~ PO' ,- 0~ 1~ '9 ~
b••ln, I- 0" + (poI )( (lab. O.I1)/eo, U ,. lab~ e KAIl NIl'!"

101 ,- 1ft( (, • p)/( 1&b • ,»,
pplOI ,- p'" a )( 1011

poclorlol ,- , )( pplOIl

Yola ._ 1 • lab'

yo1&1rA .- G., )( (, • 1M '" a),
pelA ,- ~)( Yola,

nO'lMr ,- , )( 1011 + vola,

Yorm ,- \'01& )( G.' II , )( (, + la'o + • II ,),

toller ,- PP10, + 1181&,

~••• '" (Y01&1Ml + hllu)/nOO.',

U,.1Il I. 'l.ellir/no.lMr,

1I1.11I .0 111.11I • 111.11I1

1.ttkva ,- (poclorlol + YOI'lll + Yola)( (3 )( la'o + Yola '" 2)/3)/nol..r,

12ilttlMl ,. (pod.rlol + vOI'lll)/no.llIerl

11.tflew. ,- lottkva • 12.ttkw.1

touv1 I- 1011

toll"" ,- polAl

pol.b I- P )( lobI

touv :- log + pea;

NtCl\; SPACE(2); FLC7l'(4, I, PlJ SPACE(2); FIDT(4, 1, polAb); SPACE(2); FUll'(4, I, 19o..);

SPACE(2); FI111(4, 1,1"0,.); SPACE(2); F!J1'l'(4, 1,12'0"); SPACE(2)J FL:Jr(4, 1, 1.ftiala);

SPACE(2), FUlT(4, I, 11.ttiala), SPACE(2)1 FLOT(4, I, 12eftlnla), SPACE(4); FUlT(4, I, tOIlY),

SPACE(211 Fu:rr(4, " 'l.ClIlVl); SPACE(2); FIJ1T(4, I, 'l.CUW)1

K...\N NIET: ~;

~; .!! h • 60~ begin 8 I- 65; t :- 5: h :- 90; ~ VERiER; ~;

£! h • 90~ begin a :- 91; t t- 1; h t- 99i ~ VERDER; ~;
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~~~ pr06".nr. 064'1694, J. Roecle, ~.l. }55'. lI.....n van IIrll111l&Ch1n.....t chopPer pare.llel .... b.la.Una......ret&nd.

l' - R1/-lIa, lambcle - 10a/l0',

!~"E 1_, erJ
~ lab, 1', loS, .t&r~, trap, hO, I, t, h, l;om, l',lm, 12&&11I, htflcw, l11ttllw, la.ttkw, touwi, touw, touwI

• I- 10J t .- 101 h .- 60,

V'alJl::.l1 !2l: lIlA ,- • ~ t ll!!lla: h ~

~ lab I. lam )( .-a,

CAllRIAG,;(,lJ SPAC~(a)1 PIIl:N'l'I'lI:X'I'(11l1ml>lla.), nor(4, " lab). CAl\RIAG~('), SPACil:(}),

PIIl:II'l'l'l::<'I'(oW)I SPAC~(10)1 PIIl:m~(~1aom/l01:~)j

CPAC~(-lJ 1'I\l:ImOO(1:11aem,l10';j.)I SPACi~(}), 1'I\l:ImOO(1:1i(1om/l01~), SPAC:;(,lJ

PIIl:ImOO(1:1./101 -t. a;llj GPACE(a), Pl\l:lm~(1:111/101 -t. 2:1), CPAC&(1 lJ

PIIl:Im~T(1:1a'/101 ,~ ttl, SPACe(,), 1'I\%1Il'l'~(ft,OIIw Ie 1Ia;~), SPAC~(1), 1'R%1miX'r(ft,ouwi )( 1Ia;~),

SPAC~(' II PIIl:llr1'llX'I'(ft,OIIW )( 1I2/~)1

.tart ,. 'OJ trap ,- '0, ho I- 601

VIQI'lCl.O I !2l: or .- .tQ,J't .lUi ~rap llIl!:.& ho ~

~ l' ,- 01')( ~-aJ

lo~ I_ In(lab)J

1CMl I- (lab - , )/1011

lisom I- leom >< 1'1

l' aom ,. 1••rl - 1aaomj

1otr~W& ,- (lnb '" 2 - , )/(2 )( lOG),

lhtt1lwo ,- 10ttllw )( 1'1

l' .rtll'olll ,- lottllw - 12ottll'ollll

touw1 ,- - loal(' - rlJ

touw ,. - los/r,

tOIl" ,- touwi + ~ouw I

irt.Cl\j OI'ilCHi), l"1m(4, '. r)/ SPACli:(2)j ,ttl""_' 1, lpm)j

~i'AC~(a)J nn.(il. I, 11aom), G!'AC~(a), rlm(_, '/ Ullom), m'ACII(a)J VIm'(-, 1, 1.tn\W),

£PAC;;(a), rIm'_. " 1lftttll'olll), alVlc~(a)1 rLO'l'(I" " U.ttll'olll)J SPAC~(4), nom(4, I, ~OIlW)'

31'M:l:(a), naN-, I, touwt)J 3PAC~(a), 1IlO'~(4, I, \OU"'I)

':;~J

~! h:) II ,'jlj ~~:m ~oc;in .tArt. r. :;;, trl.1J I- ~I ho I- 9DJ ~~ V,.:"'lvnLO ~a'

:! ho - 90~ ~2~!~ .tart. ,- '" trCll\ .- , I ho ,- ??l WS~ V';;'IVi:lJJ ~!!~

~! :~ •.~., ~2.0~ 0 I- "":J 'to :- ;J h I_ 90J ~ V.:.RI'lla~ !D!:I
II h - 9ry~ l>c§ln • :- "I t ,- 11 h ,- 9?J ,~ Vj·JlIlUl ~
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10$ d.

'oOlln~ Chopper 1'&,,11.1 &atl 'o.la.tlns.vllr.tand, met tVII reseloy.temen.

Sturen van lndul<tl...ehlnll met rotorv.er.tand.

~.....n van onAth&rl.l<.l1Jl< 'o.l<"chtISde ..chlnll op vllr.tand.n.

Projp'. nr. 064'1940, J. ~o.de tel. 3""

integer 1M, pel, ", eltaJ ,~

!!!: lab, p, loS, pploS, pederlos, vola, vola_, pola, notlllllr, Yorm, t.ll.r, " t, h, ISola, 11S'''' US.II, l.rt_, '1.rr_, 1~.rric'o1,

touvl, to\lVll, tauv, po lab , top.troOlll, delta,

~ II ,. , ~ ,~ 100 ~ 'oe,ln • ,. 101 t ,. 10, h ,. 60,
VE~IE~I ~ laII ,••~ t ~ h ~

'o.,ln lab ,. 1M )( .-21

CA~~lAGE(3)1 SPACE(llJ P~Ilm'EX'l'(~lam1:>da~)1 rL01'(4, " lab), SPACE(2), ~IN1'l'ElC'l'(~II~)' rL':'T(4, 1, II)' CAn~I~OE( 1), C'Acr.(2);

~IN1'l'ElC'l'(~d.1W), 'SPACE(6)J P~Ilm'EXT(~IS'ftll.),
SPACE( e), P"Ilm'EXT( ~1 1s.~), SPACE( 7lJ P~IN'1'l'EII:'l'(~12S01D)' SPACE! 7) ,

~IN1'l'ElC'l'( ~10 ... ~ lJ SPACE( 6), pnrnmxT( ~11. +. ~ lJ SPACE(, lJ

P~III"l'm('l'(~l~o +. ;>:l.), SPACE(7), l'1IIlm'EX'l'(~IIV/t.:l-lJ SPACE(6lJ ~~INmx'l'(~tollvl/t.:l-),

CPACE( "I ~~IN'l'I'EX'l'(~O\lVll/t.:l-),

~ .lta ,. 2~ 2 l!.!lW 20 ~
'o.,ln d.lta ,. ·.ltAI

p ,•• II )( (1 - la'o)/( 12 l( delta), £! p. la'o'V p > lab~~ ".AN NIETI

loS ,. In( (, • p)/( lab. p)), £! 10& " '2 l( .·3~~ ;(AN NIE'!'I

pplOI ,. p '" e )( 10RI
poderlos ,- p )( pplOl'

Yola ,. I • lab I top.troo," ,. delta/Y011I £! tOp.troOlll> 60~~ KAll NIET!

Y01AM ,. 0., )( (, • lab'" A), tOIlVll I••d.lta/II,
IlIla ,. p )( Yola,

MIII.r ,. p )( 10~ + vola,

yom ,. Yola )( 0.' ." P )( (, + lab + • II PlJ

tdlor ,. pplo. + ",111'

16.11I ,. (yolaM + to11.r)/no.llllr )( toP.troollll £! lS'II" • ~G Ii 1".. > • G.G'~ e !(AN Nm'l',
12so. ,. t.ll.r/noollllr )( tOp.troOIll'

11,.1ft ,. laolft. 11&111I'

hrr_ ,. (podorlo, + vom + yolll Y (3 II lall + yola ... P)/3)/oollMr II tOIl.traoll +A,

j~.rtl<va ,. (llId.rlo~ + Yom)/no.....r l( top.troOlll +PI

11orr_ I. l.rrlcva • l~.rrl<"',

towl ,- 10S/12;
"lab ,. p )( lab;

'touv :- tou..,1 + tOUWJ

:~"cn; SPACt(P); FLJJT(4, 1, d.ltalJ SPACE(1); FlDT(4, " 1gem);

~?ACt(P); FL7l'(4, 1, 11~emlJ r,?ACF.(~); nrJT(4, I, lPgem); SPACE(2); FL,:,(4. I, lorriNa);

S~ACE(~); FLI'lT(4, 1, l1e:fkva); Gl'ACE(2); Fl.:l:,(4, 1, 12.rri<W&); 1'"ACE(4); Fl:,.£(4, " tow};

SFACE(2); r..m(4, 1, tou1#I); Sl'ACE(2); FlnT(4, I, tou",,);

K.~'l' NrE':: ~i

~: l! h • 60~ b::g1n 8 :- 65; t :- 51 h :- 95: ~ 'VE"rER; ~j

l! h • 95~ bel1n .. :- 96; t :- 1, h :- 99; ~ VERIET\J ~j
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Appendix 5.

Gebruikte meters in de meetopste11ing.

nummer in te meten type. T.H. nummer.

schets. grootheid.

1 i * EM 84ra
2 i rb " " 85

3 1
1 Q " 15 en EM 483

4 E1 II " 509

5 u " " 542 ' ..camp.
6 i \I " 11camp. 1
7 n .. " 527 \"~

"
8 i Ve1d

~ " 64

9 i II " 80sa
10 U II " 555sa
11 i sb II " 93
12 Usb II " 550
13 F $ " 882sa
14 F

sb II II 363

I~ -l
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Appendix: 6.
Schakelschema's.

De schakelschema's van de verschillende delen van het systeem zijn

als volgt.

A-6-1 De gelijkrichter. (GR)

Deze is berekend op de maximale rotorstromen en -spanningen en is

als volgt opgebouwd.

D'l. = syy '4Lj
1 B'( "(D'l = '1.5

R3 = 33 -.n.

C2. - O)5b/r

(3 - boo~""f

53 - Con - ui~- sc.hoke-loCl'

5~ = " " "
Z - ~e.keri"",ca 10 A,
@ - pI '" ~ I"n eJ b'i St.h,,;\--C
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A-6-2 De chopper (CH) met keuzeschakelaar (KS) en belastingsweerstand R.

Het geheel is als volgt opgebouwd.

sb:ar~ Eh
E~

Ie Zi

D3 = BYY24

D4
:: BY100

D = BYY24

Z2 = zekering lA

Z3 = II lOA

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

:: spanning van gelijkrichter

= gelijkapanning VOor terugvoeding

= hulpspanning 24Volt

= lO..n.

,= 10K

= l2.Q. bele..s'tingsweerstand

£
h

plug waar positieve pool van U
H

mee is verbonden wanneer de chopper "uit" staat.

C
2

:: O,56,.MF

C = 6,2~F = doofkondensator.

L
l

:: smoorspoel :: 32mH

L
2

= omslingerspoel = 440;yH

R4 = 22

K.S.:: keuzeschakelaar

weerstandchopper

of terugvoeding.

A-6-3 De meetweerstand RM.

Deze heeft een waarde van o,l~ en is voor stoorsignalen afgevlakt

met een kapaciteit van 4,5~F.
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A-6-4 Astabiele multivibrator, gebruikt om pulsgeneratoren te testen.

(Zie 9-2)

_1'J,. V

-----------'~--........_------- ... 11 V
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A-6-5 De pulsgeneratoren PG.

Deze zijn voor start- en doofpulsen identiek uitgevoerd, zodat

kan worden volstaan met het schema van de doofpuls generator.

CD

®
®

..
so

"
II

" "

-, .. II
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A-6-6 Komparatoren.

De gebruikte~A7ll is eigenlijk een dubbele komparator, als volgt

voor te stellen.

in

Voedingaapanningen +12, -6 en OVolt.

Om hem ala enkele komparator te gebruiken, dient hij ala volgt

te worden geachakeld.

+I?.V

1---1---- LA i ~

Dit is steeds het geval geweest en de komparator zal verder als

volgt worden beschouwd.

-------,.------------ "" 12, V

in

s

~---uil

Om de komparatoren als Schmitt-triggers te gebruiken is een mee

koppeling aangebracht.
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---L------ O

Om de komparatoren ale monostabiele multivibratoren te gebruiken

is de volgende terugkoppeling aan gebracht.

-t--.,.....--------- oY

-..I..._----------I~y

ve totale schakeling Schmitt-trigger met monostabiele multivibra

tor voor vergrendeling is nu als volgt voor het doofcircuit, resp.

startcircuit.

l"IC11'CU· ·s·
VQl"I Stal"l: ~omp.

_'LV _-,,-__

VU\'\ sbarl: vec-~(" .

....----..L.._L...- .L..- .L..- 0 V
dl)orve...~re\l\cA e\i ""'a'

U. 'I
101
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A-6-7 Vergrendel-inrichting.

Na een positieve flank van U
d

op een spanning van -O,5Volt,

pulsen.

Schema:

(doofpuls) blijft U 20~sek. lang
g

en deze spanning vergrendelt start-

-------+--..----f-----4---------I---....---I---1-- 0 Y

--- -'1--- ...;.;...._---1.__ I'LV

Vi,.klodv.~ :

U~ .. -O)5V ... ~I ~.\.'d~ -+ Ub~::I I V ..... c~ ~t.I.id~ -> Ub." I V

=+ t s ~e.le.~cl~ 9 U'o~ = 10 V =+ e~ cae.IQid~ rlie~. S~OOI'" sL·~nQ(e.""

0p clQ. b"'CJi,;, VOl"" l:.~ ~ol"'de..., cloor ~5 ko,.l;~e.slobQ\'l , 'Z.oc;lQ~ ~'4

\"I14l.~ ~QQl: ~e\Qide.",.

U
ca

=-I- 4, ~ V ::::::=> [;3 ~1Z.S'pe.l"'cl 9 UbLj =-1'1 V~ 1:"1 eae.le:clt \'lie.1: ~

Ubs ; 1'1 Y ~ t;s ~ll.le\(H 11\e.~ =-9- Ub'l = 12. - i4.5 = 719 V, "Zodob ee.V\
I

dre.W\ ?e.\SrOYl\"\iVl~ VOVl 0,8 V op t:~ S~dQI:.
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Overzicht van mogelijkheden voor gebruik van chopperschakelingen bij sturing van machines.

benaming schema chopper in kaskademet R1 RZ E1 ~
i ...

~ -=- A, ..> c
4) .. hoog-laag-chopper vreemd bekrachtigde 0.. a

~0 Ji: ~ pos pos pos
<& 0

Q.

N Q. gelijkstroommachine:is CI.. - -
~L i,

b hoog-laag-chopper
~ it 2ft: YJ gelijkstroom-serie- pos 0 0 pos

met E1=O motor
CI
u

Rt 0 L Q,c
CI c laag-hoog-chopper ~;: ':1;: I l-; induktiemachine pos 0 pos pos.J;
U
tI {rotorsturing)E
0..

+ Rt... 0 L
~

tI d laag-hoog-chopper

~ ~ t:2J gelijkstroom-serie- neg 0 0 pos
tI

C
Q. met E1=O en R1<O s10 generator,

QI
> tI recupererend remmen0 -0 ..
.c m Rt. 0 L I, +
"'C e laag-hoog-chopper

~1m
ind.mach.{rotor-st.) 0 pos pos 0-c- o

QI met Eh=O vreemd bekr.g.s.gen.
~

'0 tI -
0 c at. D L R,.c .J;

u u f laag-hoog-chopper

~
g.s.serie generator neg pos 0 0

tI
II) ..
QI 0 met Eh=O,El=OtR1«O weerstandCJl

.. remmen..
0 ~

.c tI

tI
QI ...c tI
U -a Eh en E1 zijn zuivere gelijkspanningen.
.~

or-
m

C c .-f.-.c - C1)

U tI

~-a
QI ...- CI ~

ID={? ,
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Overzicht van mogelijkheden voor gebruik van chopperschake1ingen bij sturing van machines.
~

benarning schema chopper in kaskade met R1 R2 E1 Eh k q r n
0 ....- CD

~l t; R, i01.2,)
D.. n

i01<1 E! <I
.. :T-

a hoog-laag-chopper ~ ..,,~ DIii
cl

~eead bekrachtigde pos 0 pos pos -=. _0 -. :J
i02 R...R1 En ::J

~Et E" CD ;"
gelijkstroommachine D.. n.. :T- - ..

III
+ R.. S L ~I

E:j :0

..
b hoog-laag-chopper

~i~ L. "'DE;~ -vJ gelijkstrooa-serle- 0 0 ICI < ~ i02 .R,)0 .. ::r
pos pos -- 1 --L:::I '" 0

iot R,..R2, - coE\a E~ ..
met E1=O motor 0 CD.. VI.. n

~
n
:r :T

'.01 >1 El (, ~=I i02R, <0 ::J 0
c laag-hoog-chopper

---.. ------- E
induktiemachine, pos 0 pos pos III 2-

e.. i.. S(tid it .t '0'2. E", ~,..R2. E~ '"rotorsturing CD

- .L.....J....!:.. ft, - ~=d
• :J

d laag-hoog-chopper gelijkstroom-serie- neg 0 0 10, > Ej io~dl,> Q.

~ ~it!1
pos - 1 --::0

__ 0
CD ::r

io'l. ch R, tR1 E", .. 0

met E1=O en R1 0 generator, 0 <..
'0 CD

:J- recupererend remmen ....
'"

benaming chopper in kaskade met
..

schema R1 R2 E1 Eh ?C. q ·f V
..
0
3..R.... D L R, ..
n

io2. < _E1. >0
:r

laag-hoog-chopper
~~~~

ind.mach.(rotor-st.) 0 0
0

e pos pos -.-1 geen geen ::J-., 01 iot. Rl. n

met Eh=O .; s~£tvreemd bekr.g.s.gen. 0

-
tl" p .!:.. R,

~O~ <I _R, )
f laag-hoog-chopper

~"f-~
g.seserie generator neg pos 0 0 -- __ 0 geen

met Eh =O,E1=o,R1 C ~ S tid j weerstand
10\ R1relllJllen .. 5!:0

'0 N

'0
0 Cb.. -..

gelijksPanningene
::J <

Eh en E1 zijn zuivere rl" ::' !

~
CD....
I\)
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technische fiogescho~\leindhoven
afdeling der elektrotechniek • groep elektromechanica

Betekenis gebru:tkte symbolen en afkcrtingen.

blz92. van

rapport nr.

symbool betekenis eenheid

E
h

of En ge1ijkspanning aan netzijde. (ge~dealiseerd) V

t
1

of Em ". " machinezijde (geIdealiaeerd) "

i d ogenblikawaarde dwarsstroom in chopper die niet

aan energie uitwisseling meedoet. A

i h of in ogenblikswaarde stroom van Eh of En naar

chopper II

ii

i 1 of

I r

i u

i01

i02

L

Lr

La

Lar

p

R

Rr

Ra

S

s

s mu

T e
1\
T e

waarde van i l of i m tijdens ~i

i m .,Ogenblikswaardo streom van chopper naar E1
ef Em

effectieve waard. g$1nduceerde rotorstroem

waard. van i 1 tijdons ~u

a1gebra1soh laagate stroomgrena

a1gebra~sch hoogste stroomgrens

smoorspoe1 in chopperketen

rotorzelfinduktie

statorzelfinduktie

gekoppelde zelfinduktie stator-rotor

aantal poolparen stator

belaatingaweerstand van chopper

rotorweeratand

statorweeratand

aanduiding van chopper ala achakelaar

slip

kipslip

elektro-magnetiach koppel

kipkoppel

"

"

"

"

"
H

"
"
H

II

I'

Nm

"



technische hogeschoor eindhoven

afdeling der elektrotechniek • groep elektromechanica

bIz '3iavan

rapport nr.

verschil tussen·101 en i02

betekenis

u1tgangsspanning doofkomparator

II

"

eenheid

"

A

v

statorvoedingsspanning"

"

"

vergrendel-mult1v1brator

effectieve waarde geinduceerde rotorspanning

syobool

Ud

Ug

Ur

Us

~i

't'
u

1;"i + ~

tijdsverloop waar1n energieuitwissoling

tusscn E1 en Eh plaats heeft.

t1jdsverloop waarin geen energieuitwisseling

tussen E1 en Eh plaata hOQft.

I"Q l:A hoeksnelhoid vc:.n de aa van de machine

paramoters: zie tabel 2 ~~.60

afkortingen in rekenprogramma: zie tabel a bj~. 19

sek.

"

I'

rad/••k.
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Appendix O.

Tabellen en grafieken.

Oscillograafbeelden.

Lijst van afkortingeni-
.

I

.

.
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