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•Inleiding.

De theoretische studie van de aanloop van de synchrone

motor, zoale deze in het hiernavolgen~e is vastgelegd,

leidt tot vergelijkingen welke .door hun gekompliceerdheid

en hun aantal niet met de klassieke rekenmethoden te

bewerken zijn zonder daarbij tot rigoreuse stileringen

over te gaan.

Het gebruik van de digitale rekenmachine opent de

mogelijkheid met een minder vergaande vereenvoudiging

van het probleem te volstaan in vergelijking met een

tiental jaren geleden, toen de computer niet voor het

oplossen van dergelijke problemen werd toegepast.

Het onderzoek beperkt .zich tot de kwasi-stationaire

aanloop; hierbij wordt de aanloop beschouwd als het

achtereenvolgens doorlopen van een reeks diskrete

stationaire asynchrone toestanden.

Ret doel van het onderzoek is te komen tot een

beschrijving van de invloed van de hierna genoemde

faktoren op de aan~oop van de synchrone mac~ine.

1. De verhouding tussen de luchtspleet

geleidbaarheid in de langsas en de dwarsa3.

2. Het aantal staven per pool van de aanloopkooi.

3. De verdeling van de staven van de aanloopkooi

over de pool.

4. Het verschil tussen de onderscheiden staven

wat betreft staafweerstand en staafspreidings

reaktantie.

5. De verhouding tussen de weerstand van de kooi

en die van de bekrachtigingswikkeling.
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1.2. Overzicht van de gevolgde werkwijze.
•

De leidraad bij de behandeling van het probleem is het beschik

baar zijn van een digitale rekenmachine.

In het bizonder geldt dit met betrekking tot de analyse

van de invloed van de faktoren genoemd onder de punten

(2), (3) en (4) in de inleiding.

Men kan het onderzoek splitsen in 6 delen.

1. Ret ops~ellen van de grondvergelijkingen.

2. Ret ontwerpen van een hanteerbaar systeem

waarin zoveel mogelijk parameterkombinaties

zo efficient mogelijk zijn ondergebracht.

3. Ret berekenen van de koefficienten die

in de betrekkingen voorkomen.

4. Ret oplossen van de vergelijkingen en het

berekenen van de karakteristieke grootheden

met de digitale rekenmachine.

5. Bet interpreteren van. de verkregen ~eken

resultaten.

6. Metingen aan een bestaande synchrone machine.
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I. De grondvergelijkingen.

1.1. Vooronderetellingen en verwaarlozingen.

Bij het opstellen van de basisvergelijkingen is uitgegaan

van de volgende vooronderstellingen en verwaarlozingen.

1. De magnetische geleidbaarheid van het ijzer in de machine

is oneindig groote

2. De rotor heett lichamelijke polen die voorzien zijn
ovan poo1schoenen met een breedte van 120 e1.

3. De stator is voorzien van een driefasige draaistroom

wikkeling met sinusvormige verdeling.

4. De statorwikkelingen worden bekrachtigd door een

driefasig symmetrisch en enkelvoudig harmonisch

naar de tijd varierend stroomsysteem.

5. De weerstand van de statorwikkeling is gelijk

san O.

6. De bekrachtigingswikkeling is gekoncentreerd

gedacht, met een spoe1wijdte van 1800 el.

Aan de hand van figuur 1 op bijlage 3 is deze

veronderstelling aanneme1ijk te maken.

De flux afkomstig van het ~edeelte van het stator

opnervlak dat tussen de lichame1ijke polen ligt

zal voor het grootste ~edeelte de zijkant van

de poolschoen binnendringen en dus door de

veldwDckeling omvat worden.

Men kan dus bij benadering stellen dat de poolspoe1

gekoppeld is met de gehele flux die over een poolsteek

het statoroppervlak ver1aat.

Dus mag men de veldw~eling een spoelwijdte

van 1800 el. toekennen.
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De veldwikkeling wordt tijdens de aanloop over een. .
weerstand gesloten.

De staven van de aanloopkooi liggen uitsluitend binnen

de lichamelijke pool. Ook bij de berekening van de

synchrone machine met konstante luchtspleetbreedte

denkt men zich de kooistaven gesitueerd binnen de in dat

geval fiktieve lichamelijke pool.

De weerstand van de kortsluitring wordt verwaarloosd

ten opzichte van de staafweerstand. Hierdoor kan de

weerstandskoppeling tussen de verschillende demperkooi

lussen buiten beschouwing gelaten worden.

1.2. Nummering van de wikkelingen.

Bij de behandeling van het probleem is de d-q-transformatie

toegepast.

Figuur 3 van bijlage ~ geeft de assen van de in de machine

aanwezige wikkelingen en die van het getransformeerde windings

systeem.

De stator is voorzien van een driefasige draaistroomwikkeling.

In de rotor bevinden zich een bekrachtigingswi~kelingen een

aanloopkooi.

Men'kan de driefasige draaistroomwikkeling in de stator ver

vangen door een ten opzichte van de rotor stilstaande twee

fasige draaistroomwikkeling.

De as van de d-fase-wikkeling valt samen met de lamgsas van de

rotor. De as van de q-fase-wLkkeling komt overeen met de dwarsas.

Hierbij is de orientatie van de wikkelingen zodanig dat de

q-as-wikkeling 900 el. in de draairichting verschoven is ten

opzichte van de d-as-wikkeling.

De indices waarmee de verschillende wikkelingen worden aangeduid

zijn weergegeven in figu,ur 2 bijlage 4.
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De staven Tan de aanloopkooi worden genummerd uitgaande.Tan de

d-as. Twee staTen die symmetrisch l1ggen teD opz1chte Tan de

d-as bezitten hetzelfde rangnummer.

Indien e.n staaf zich bevindt in het midden Tan de lichamelijke

pool, daD krijgt deze het rangnlllllIl1er "0".

De staafwikkelingen worden oTereeDkomstig deze nummering aan

geduid. Zie figuur 2 bijlage 41

In de d-as: 1d, 2d, 3d, •••••••••• nd.

In de q-as: Oq, 1q, 2q, 3q, •••••••••• nq.

Een rotorstaafwikkeling met index Od komt dus niet Toor.

De bekrachtigingswikkeling kan dUB zonder bezwaar aangeduid worden

met deze index Ode

Indien geen staaf aanwezig is in het midden Tan de pool, dan komt

de staafwikkeling met de index Oq niet Toor.

De in het bovenstaande uiteengezette aanduiding van de in de

machine voorkomende wikkelingen ~eent zich het beste voor de

eystematisering van de vergelijkingen.

Samenvattend heeft men in het d-q-systeem dUB te doen met de

door onderstaande indices aangeduide wikkelingen.

In de d-as: ad, Od, 1d, 2d, • • • • • • • • • • nd •

In de q-as: aq, Oq, 1q, 2q, • • • • • • • • • • nq •

1.3. Het opstellen van de groDdvergelijkin~en.

Bet ekwivalent zijn Tan het werkelijke w1ndingasysteem en

het d-q-windingsaysteem houdt in dat de systemen bij bekrach

tiging hetzelfde luchtspleetTeld opleveren.

Gaat men uit van de fasespanningen:..
uR = U cos ( W nt + e 1 )

... - ~)Us = U cos ( W nt + e 1 3...
~)u.r • u cos ( wnt + e 1 +

3
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dan Tolgen uit vorenstaande Toorwaarde de volgende formule's

Toor de d-q-spanningen:

3 ..
ud = U cos ( SW nt + e 1 - eO )

2

..l... A

U • UsiA ( sw nt + e 1 - eo ) ( 1 )
q 2

Voor de etromell gelden dezelfde traneformatieformules.

Stelt men de vergelijkingen op voor de wikkelingen in het

d-q-systee., dan treden in de relatiee voor de statorwikke

lingen nalEt transformatiespanningen ook rotatie-e.m.k.'s Ope

De stromen die door bet d-q-windingseysteem van de stator

vloeien leveren weliswaar een luchtspleetveld op dat sti1 staat

ten opzichte van de rotor, maar de afzonderlijke geleiders

bewegen ten opzichte Tan dit veld met een snelheid gelijk
W

aan - (1 - s)~ • Zie bijlage 5.1. figuur 3.
p

Bijlage 5 geeftde afleiding van de hieronder weergegeven

grondvergelijkingen.

Spann1ngen, etro.en en fluxen zijn komplexe grootheden.

D-as:

..
Uad = j wn 'f e-d •

,. ,.
Uod = Rod I od + js w 'f odn

.. ,.
U1d = R1d I 1d + js w 'f 1d •n

•••••••••••••••••••••••••• •

.. ,.
Und = Rnd I nd + js w 'fnd •n

Q-as:

..
U s j-w 'i'aq n aq

,. ..
U = R I + js w 'i'oq oq oq n oq

,. ,.
U1q = R1q 11q + js W 'i'1qn

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •

.. ..
U = R I + js W 'i'nq nq nq n nq

( 2 )
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•

1.4. Het relativeren van de grondvergelijkingen.

Men kan de vergelijkingen (2) van paragraaf 1.3. schrijven

als betrekkingen tussen de verschillende gekoppelde

fluxen.

Hiertoe deelt men de statorvergelijkingen door de faktor

jw en de rotorbetre~~ingen door de faktor js. •n n
De met de onderscheiden wikkelingen gekoppelde fluxen

kan men uitdrukken in de door de wikkelingen vloeiende

stromen met behulp van de op bijlage 6.1. weergegeven

relaties.

De linkerleden Van de betrekkingen voor de rotorcircuits

zijn gelijk aan 0: Geen uitwendige spanningen in de

rotorwikkelingen.

In de bijlage 6. zijn de grondvergelijkingen omgewerkt

tot het stelsel weergegeven op bIz. 8 •

Indien zich in het midden van de pool geen staaf bevindt

vervalt in de relaties van de q-as 4e tweede vergelijking

en de met de stroam I samenhangende termen in de overigeoq
q-as vergelijkingen.

De vergelijkingen zUllen ferelativeerd worden, dat wil

zeggen uitgedrukt worden in relatieve grootheden.

De basisspanning voor de statorwikkelingen is de nominale

spanning.

De basisimpedantie voor de stator is de nullastreaktantie

verminderd met de spreidingsreaktantie van de machine met

koustante luchtspleet.

Uit deze twee basisgrootheden kunnen de overige basis

grootheden bepaald worden.
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Grondvergelijkingen van de synchrone machine in'stationaire

asynchrone toestand.

Stromen en spanningen in deze vergelijkingen zijn komplexe

grootheden.
( 13 )

~=
jill n

L I + L I
aad ad aod od ................... + L dIdan n

•••••••••• • • • • • • • • •• + L dIdon n

)
) I 1 d •••••••••

....................................................................... " .

)

t-aS:

= L I + L Iand ad ond od + L1nd I 1d·· ••..••
jRnd+ (L d - ) I ndnn S W

n

~ = L I + L I + L I 1q ................. " . + L I'Ill n aaq aq aoq oq a1q anq nq

= L I + (L - jRog ) I + L 11q + L I...................aoq aq ooq Sill n oq o1q onq nq

= L I + L I + (L11q -
jR1g ) 1 1q + L I.........a1q aq o1q oq Sill n 1nq nq

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

= L I + L 4 Ianq aq OAO oq .......... + (L
!lDq

) I
nq
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Basisgrootheden voor de statorwikkelingen:

U :II U ( n = nominaal )
-s n

Z = x
-::; aa

I • I =
Un

~ 0 X_

L • L
-s aa

'i' = 'f =
Un

-8 0 w
D

Voor de basisstroom van een bepaald rotoroircuit neemt

men een stroom die een nader te definieren taktor ~

verschilt van de statorbasisstroom.

In deze faktor komt de windingBverhouding voor tUBsen de

statorwikkeling en de betreftende rotorwikkeling.

Voor de basisgrootheden van het rotorcircuit geldt dan:

u = ..5l.
-r ~

Z = .!a&.
-r ~2

I = ~ I-r 0

L =- .!:u.
-r ~2

l' = 'fo-r

Op bovenstaande wijze kan men voor ieder rotorcircuit

een stelsel van basisgrootheden definieren dat ten opzichte

van de bas1sgrootheden van het statorcircuit gekarakteri

seerd is door de taktor ~ •

Invoering van bovenstaande baBisgrootheden in de vergelijkingen

(13) van bIz. 8 Ievert de gerelativeerde grondvergelijkingen

(14) van bIz. 10.

Stromen, spanningen en impedanties in deze betrekkingen zijn

komolexe gerelativeerde grootheden.
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DE GERELATlVEERDE GRONDVERGELIJKINGEN VOOR DE SYNCHROJffi "~CHINE IN KWASI-STATlpNAlRE ASYNCHRONE TOESTAND.

VERGELIJKltmEN VOOR DE D-AS:

-jUad
.. Laad lad + Laod Iod + La1d 11d + ·.. " ... " " " " " " " + Land I nd

0 Laod lad + ( LoDd
j Rod,

lod + L01• 11d + .............. " .......... " + Lon4 Inds

0 La1d lad + L01d I
od

+ ( L11d
~,

11"d + + L
111cl

Ind
j J

IS

................ ... <. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • • .. .. .. " ..

o + • • • • • • • • • • • • • • + (Lnnd

VERGELIJKlNGEN VOOR DE Q-AS:

-jUaq L I + L I + La1q
11q + ·....................... " + L Isaq aq aoq oq anq nq

R
O. = L I + L j~) I Oq + L01q 11q + ........................... + L Iaoq aq ooq s onq nq

0 La1q I L01, I oq L11q
~\ 11q + L Inq+ + j ; +aq s 1nq

.............. " " .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

o .. L Ianq aq + + + + Lnnq

( 14 )
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In de bijlage 5 zijn de berekeningen weergegeven van de

volgende grootheden ( in per units ) •
De effektieve statorstroom.

Dit is de stroom die, gaande door de d-as en de q-as wikkeling,

dezelfde ohmse warmteontwikkeling veroorzaakt als de werkelijke

stromen door die wikkelingen.

De meekomponent van de statorstroom.

( 3 )

I
111

( 4 )

De tegenkmponent van de statorstroom.

= ( 5 )

De stroom door de staaf met rangnummer n, liggende in rle

intreepoolzij4e (leading edge).

:: ( 6 )

De stroom door de staat met rangnummer D, liggende in de

uittreepoolzijde (trailing edge).

I nu = ( 7 )

De stroam door de staat in het midden van de lichamelijke

pool.

I o = ( 8 )

De stroom door de veldwikkeling.

• ( 9 )
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De spanning over de weerstand in de Teldwikkeling.

Uf • Rod If

Bet gemiddelde koppel.

Tk
~ t U (I:d Ii )

aq

Bet pulaerende koppel:

T
p • t u

De frekwentie Tan bet pUlaerend koppel bedraagt 2s iii •
11
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Het parametersyateem.

De variabele luchtspleetbreedte.

De eerate parameter is de verhouding tU$sen de luchtspleet

geleidbaarheid in de langsas en die in de dwarsas.

In de praktijk zal noch de luchtspleetbreedte onder de

pool, noch die in de tussenpoolruimte konstant zijn.

Voor de theoretische berekeningen yeronderstellen we niettemin.
dat de luchtspleet zowel onder de pool als in de tuseen-

poolruimte konstant is, alhoewel niet gelijk.

De parameter g stelt voor de verhouding tussen de lucht

spleetbreedte in de dwarsas en die in de langsas.

De berekeningen zullen uitgevoerd worden voor twee waarden

van g:

1. g = 1.

In dat geval is de luchtspleetbreedte over de ge

hele omtrek konstant en is de rotor glad.

2. g = 8.
Hier heeft men te doen met lichamelijke polen.

De keuze g = 8 zal later nog nader gemotiveerd

worden. Zij berust hierop dat met de keuze van
Xdg de verhouding 1: vastligt. Door omgekeerd van

q
een in de praktijk gebruikelijke waarde van deze

verhouding uit te gaan, kan men tot een keuze

van de parameter g komen.

Men kan bij een gegeven konfiguratie van de lichamelijke polen

eveneens tot een waarde van de parameter g geraken door het

veldlijnenbeeld te stileren.
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~.2. Het aantal staven per pool en de kontiguratie van de aanloopkooi.

De kontiguratie van de aanloopkooi is niet eenduidig bepaald door

het aantal staven. Ook de ligging van de staven heeft invloed

op het gedrag van de machine.

In tiguur 5 blijlage 7, zijn de verschillende vormen van de aan

loopkooi weergegeven die onderzocht zullen worden.

Tevens zijn op genoemde bijlage gegeven de volgende grootheden:

N1 = Het aantal staven per poolsteek indien

de aanloopkooi gekompleteerd zou worden

tot een volledige kooi.

N2 = Ret aantal staven per pool. Dit getal

zal verder als parameter tungeren.

= De hoek in elektrische graden tUBsen

de buitenste staat en de pooltip.

• De hoek in elektrische graden tussen

twee naburige staven.

Er zijn nog vele andere mogelijkheden tot kombinatie van

het aantal staven enerzijds en de ligging van de staven

anderzijds.

De voornaamste reden waarom de keuz~ is gevallen op de .

in de bijlage 7 geg.ven reeks van kombinaties is het duidelijke

verband met de regelmatige kooi dat aIle gevallen bezitten.

AIle op bovengenoemde bijlage getekende gevallen zijn

namelijk uit de volledige kooi ontstaan door weglating van

de staven buiten de lichamelijke pool.

Beschouwen we de veldwikkeling als een staatpaar, dan heert

men in de gevallen 1 en 2 te doen met een Yolledige kooi.

De gevallen 3 tot en met 8 zijn uit de Yolledige kooi ontstaan

door behalve het staatpaar in de q-as het staatpaar weg te laten

dat buiten de lichamelijke pool valt.
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Boewel het in de bijlage 7 weergegeven paraaetersysteem

zijn waarde eerst zal kunnen bewijzen aan de hand TaD

de verkregen rekenresultaten, kan men enkele Toordelen

noemen die direkt opTsllen:

Doordat de Tolled!ge kooi steede ale uitgangspunt is

gekozen, kan men, door de veldwikkeling op een nog nader

aan te geven wijze aan te passen, met goede benadering

een volledige kooi simuleren.

De gevallen 2 en 3 maken een vergelijk~ng mogelijk van

enerzijds de Tolledige kooi en anderzijds de onregel

matige kooi t beide met eenzelfde (4) aantal staven.

Een Toordeel van meer praktische aard is het feit dat de'

afstsnd in elektrische radialen tussen de buitenste staar

en het uiteinde van de poolschoen met toenemende N2
arneemt.

Dit is in overeenstemming met de praktijk van de machine

bouw.

De afstand van de buitenste staat tot de pooltip is in

de eerste plaats bepaald door overwegingen van mechanische

aard.

Een groot aantal staven per pool zal men in het algeroeen

slechts toepassen bij machines met een grote poolbreedte

( in meters ) • Bij grote poolbreedten komt een elektrische

radiaal overeen met een grotere omtreklengte-eenheid

dan bij kleine poolbreedten.

Dus kan men bij grote poolbreedten de elektrische hoek

tUBs en de buitenste staaf en de pool tip ook kleiner maken.
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De koperverdeliag tussen de aanloopkooi en de bekrachtigings

wikkeling. -

Om tot een definitie te komen van de parameter die karakteristiek

is voor deze verdeling, is uitgegaan .van het in de bijlage 8
figuur 6 weergegeven ver~angingsschemavan de aanlopende

synchrone machine, waarbij is uitgegaan van .en spre1dings-

laze statorwikkeling.
L~ wordt verondersteld dat de machine een konstante lucht

spleetbreedte bezit.

Het vervangingsschema kan men opstellen door alle rotorim

pedanties op de statorzijde om te rekenen.

Beschouwt men de in de d- en q-as vloeiende statorstromen, dan

kan men stellen dat bij grote slipwaarden de rotorreaktanties

bepalend zullen zijn voor de grootte van deze stromen.

Bij kleine slipwaarden daarentegen zal de invloed van de

weerstanden overwegen tengevolge van de factor "s" in de noemer

van de impedanties afkomstig van de rotorweerstanden (zie de

vergelijkingen op blz. 12).

In het limietgeval s - 0 mogen de rotorreaktanties en de spreidings

componenten van de statorzelfindukties verwaarloosd worden.

Voor 8 - 0 vindt men dan het in figuur 7 weergegeven vervangings

schema.

·Stelt men de totale op de stator betrokken weerstand in de d-as

gelijk aan Rd en in de q-as gelijk aan Rq , dan geldt voor

het konstante koppel dat de machine levert:

_SU
2 [....L+_1 ]

- 2 R R
d q

Voor de te definieren parameter r wordt nu de voorwaarde gesteld

dat hij geen invloed mag hebben op dit konstante koppel.

Hieraan is voldaan indien r gedefinieerd wordt, zodanig, dat

geldt:



=
1 + r.

R en
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1
R ::

q

1 - X
R

Voor het pu1serend koppel ge1dt:

sU
2

T 1 ::0 -R Iylpu s.

De berekeningen die tot bovenstaande formu1es leiden staan verme1d

in de bijlage 8.
Met bovenstaande formu1es voor Rd en Rq is het moge1ijk om bij

gegeven aanta1 staven en de 1igging daarvan de afzonder1ijke

staafweerstand en de weerstand van de bekrachtigingswikkeling in

y en R uit te drukken.

Indien men te maken heert met een variabe1e 1uchtsp1eetge1eidbaar

heid kan men op deze1fde wijze te werk gaan (zie bijlage 7). De dan

verkregen parameter r is een andere dan die in het bovenstaande ge

definieerd is.

In de definitie van de r is de inv10ed van de variabele 1uchtspleet

breedte name1ijk verdiskonteerd.

Hierdoor zijn de faktoren genoemd onder punt 1 enerzijds en punt 5

anderzijds van paragraaf 0.1. niet meer onafhanke1ijk.

Dit zou de analyse van de inv10ed van deze faktoren bemoei1ijken.

Om deze reden is a1s vo1gt te werk gegaan:

De afzonder1ijke staafweerstand en de bekrachtigingswikkelings-
- .

weerstand worden met behulp van de formu1es voor Rd en Rq uit-

gedrukt in R en y voor het geva1 van de konstante 1uchtsp1eet.

Deze wa,rden worden nu eveneens gebruikt voor de verge1ijkingen

van de machine met de variabe1e 1uchtsp1eet.

De kons.ekwentie van deze methode is dat het konstante koppel voor

de machine met variabe1e 1uchtsp1eetbreedte niet meer onafhanke1ijk

is van de parameter l wanneer de slip tot 0 nadert.

Het voordee1 is dat de rotorwikke1ingen b~j een bepaa1de waarde

van de parameter y vo1komen identiek zijn, onafhankelijk van

het feit of de 1uchtsp1eet konstant is of niet.
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Ret berekenen van de koefficienten.

De zelf- en wederzijds indukties.

De berekeningen die leiden tot de hierna gegeven waarden Tan de

zelfindukties en wederzijdse indukties Tan de in de machine voor

komende wikkelingen zijn uitgebreid weergegeven in de bijlage 9.

Bij de berekening Tan de zelfinduktie van een wikkeling of

de wederzijdse induktie tussen twee wikkelingen gaat men

ala voIgt te werk:

Men bepaalt de magnetomotorische kracht, geleverd door

de wikkeling respektievelijk een van de wikkelingen.

Bij gegeven verloop van de luchtspleetbreedte langs de

omtrek kan men daaruit de magnetiache veldsterkte in de

luchtspleet bepalen als funktie van de plaate langs de

amtrek.

Vervolgens bepaalt men de met de wikkeling (c.q. de

met de andere wikkeling) gekoppelde flux, waaruit de

zelfinduktie respektievelijk de wederzijdse induktie

voIgt door deling door de het veld opwekkende stroom.

Uitgaande van de veronderstellingen en verwaarlozingen

genoemd in paragraaf 1.1. vindt men de volgende formules

voor de zelfindukties en wederzijdse inuukties van de"

wtkkelingen in de machine, alles per pool.

D-as:

Zelfinduktie van de statorwikkeling:

L - ~ A2 (0.2356 + 0.0144)
aad - ~o Pb P g

Nederzijdse induktie tUBsen de statorwikkeling en een

rotorstaafwikkeling met spoelwijdte = 2 ~n rad. el.

L d = ~ n~ A 0.3183 sin aan a yv p n
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Wederzijdse induktie tussen de statorwikkeling en

de bekrachtigingswikkeling:

L d = ~ nDL A At (0.2757 + 0.0:26 )
ao 0 pb P

Zelfinduktie van de rotorstaafwikkeling met spoel

wijdte = 2 Ct rad. el.
n

Ct •
n

Zelfinduktie van de bekrachtigingswikkeling:

L = ~ ~ A2 (0.3333 + 0.1667)
ood 0 pb t g

Wederzijdse induktie tussen de rotorstaatwikkeling

met spoelwijdte

met spoelwijdte

= 2 Ct en de rotorsraafwikkeling
n

= 2 ~. veronderstellende dat

nDL
an > Ctk is: Lnkd := ~o - 0.3183 ~

Pb

Wederzijdse induktie tU5sen de bekrachtigingswikkeling

en de rotorstaafwikkeline met spoelwijdte = 2 a rad. el.
n

Ct •
n

'i-as:

Zelfinduktie van de 5tator~ikkeling:

L ~ A2 (0.0978 + 0.1 523)
aaq = ~o p b P g

Wederzijdse induktie tussen de statorwikkeling en een

rotorstaafwikkeling met spoelwijdte = 2( ~ - an) rad. al.

L = ~anq 0

DL
pb

A (0.3183 cos
p
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~ederzijdse induktie tussen de statorwikkeling en de rotor

staafwikkeling met spoelwijdte = n rad. el.

L = ~ ~ A (0,1592 + 0,1 592)
aoq 0 Po P g

Zelfinduktie van de rotorstaafwikkeling met een spoel-

IJijd te = 2( ~ - 0. ) rad. el.
n

L
nnq = ~ (0.3333 - 0.3183~o PO 0.

n

Zelfinduktie van de rotorstaafwikkeling met spoelwijdte

= Ttrad. el.:

L = ~ (0.3333 + 0.1667)
ooq ~ 0 pO g

~ederzijdse induktie tussen de rotorstaafwikkeling met

spoelwijdte = 2(~ - an) rad. el. en de rotorstaafwikkeling

met spoelwijdte = 2(i - Q.k) rad. el., waarbij weer geldt:

0. > 0.n k

Nederzijdse induktie tussen de rotorstaafwikkeling met

I . °dt 2(.2J ) dId t t fspoe w~J e = 2 - an ra. e • en e ro ors aa -

wikkeling met een spoel'Nijdte =)f; rad. el.

L ~ (0.3333 - 0.3185 0. + 0. 1667)
onq = ~ 0 PC> n g
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2. Relativering van de berekende reaktanties.

In paragraaf 1.4. is reeds een uiteenzetting gegeven over de relati

vering van de vergelijkingen van de machine.

Voor de berekening van de gerelativeerde reaktanties moeten eerst

de overzetverhoudingen ( P d d 13 ) gedefinieerdo •••••• n , oq •..••• nq
worden.

Men definieert als voIgt:

1. ~d = 132d = ....... = I3nd •

= 13 oq = 13 1q = ....... = I3nq =

2. l3 0d :I:

L
aad

L
aad

L
aod

= 0,7845 A
p

g = 1
It

Cl n =-
2

A
= O,7845--...R....

g = 1 Af
It

an ="""'2

Door bovenstaande definitie is de 13 van aIle kooista:;fwikkelinr~en

vastgelegd als de verhouding van de stroom door de kooistaafwikke

ling met een spoelwijdte van It rad. el. tot de statorstroom die

dezelfde grondharmonische komponent van het luchtspleetveld

produceert als eerstgenoemde stroom. Dit voor het geval men met een

konstante luchtspleet te doen heeft.

De definitie van 13 od is identiek.

Relativeert men ~et behulp van bovenstaande gegevens de in par.

3.1. berekende reaktGnties, dan vindt men de hierna volgende

formules voor de gerelativeerde reaktanties.

Zoals reeds in de symbolenlijst (bijlage 2 ) is aan0eduid,

worden de gerelativeerde reaktanties aangeduid met een streepje

boven het symbool.

L =}J. 0 ltDL A2 0.2,500.
aa pb p
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D-as:

L = 0.9423 +
0.0577

sad g

L
sod •

0.oC63 +
0.1337

g

L :I: sin aand D

L 0.8220 0.4100
ood = +

g

Lnnd = 0.7845 an

- 0.7845Lnkd = 0Jt

Lond = 0.7845 a.n

Q-as:

- 0.6090L :: 0.3910 +aaq g

L = 0.5000 +
0.5000

aoq g

L = 1.00CO cos a - 0.5000 +
0.5000

anq n g

L 0.8220 0.4100
= +ooq g

- 0.8220 0.1.;-100
0.7845 Q,L :: +nnq g n

Lnkq = 0.8220
0.Lf 100

0.7845 a+ g n

L 0.8220 0.4100 0.7845 a= +onq g n

Door bovenstaande relativering zijn de zelfindukties en wederzijdse

indukties teruggebracht tot formules waaruit de windingsverhoudingen

verdwenen zijn en welke slechta bepaald worden door de spoelwijdte

en de verdeling VHn de wikkelingen ( sinusvormig of gekoncentreerd ).
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.3. Invoering van de spreidingszelfindukties.

De spreidingszelfinduktie van de statorwikkelingeD ~ordt gesteld op

0.1 L =0.1000 p.u. In deze spreidingsterm is de bovenharmonische,aa
de gleuf- en de spoelkopspreiding vervat.

De gleuf- en spoelkopspreiding wordt voor elke kooistaafwikkeling ge

steld op 0.1 deel van de zelfinduktie van de kooistaafwikkeling met

spoelwijdte :111 rad. e1. ( De bovenharmonische spreiding is reeds in

gevoerd bij de berekening van de zelfindukties )

In p.u. is deze spreidingsterm dus gelijk aan 0.1232. De zelfinduktie

koefficienten van aIle kooistaafwikkelingen moeten dua met dit bedrag

vermeerderd worden.

De staaf midden onder de lichamelijke pool neemt een bizondere plaats in.

De gleufspreidingsflux van de atroom door de staaf in de beechouwde

pool is gekoppeld met de stroom door de staafhelft in de andere pool.

Voor de spreidingekoefficient van de kooistaafwikkeling met rangnummer

oq dient due een twee maal zo grote waarde genomen te worden als voor

de andere kooistaafwikkelingen. ( De spoelkopapreiding is voor de

kooistaafwikkelingen aanzienlijk kleiner als de gleufspreiding en

kan daarom verwaarloosd worden )

Eenzelfde redenering geldt voor de spreidingsflux van de veldwikkeling.

De koppeling tussen de veldwikkelingen in twee naast elkaar ~elegen

polen is, wat de spreidingafluxen betreft slechter dan die van de twee

staafhelften in een gleuf. Bovendien speelt bij de veldwikkeling de spoel

kopapreiding een belangrijkere rol als bij de kooistaafwikkeling.

Terwille van de overzichtelijkheid van de berekeningen is uitgegaan van

volledige koppeling van de spreidingsfluxen van de twee spoelzijden

in twee opeenvolgende polen.

Gaat men ervan uit dat de veldwikkeling dezelfde apreiding bezit als

de kooistaafwikkelingen, dan moet men de spreidingszelfinduktie van

de veldwikkeling stellen op 2. 0,1232 =0,2464. Deze gevallen zijn

in de rekenreaultaten aangeduid met de kodeletter "1", b.v. gevaJ. 1A1 •

In een later stadiua zijn de berekeningen eveneens uitgevoerd indien

er geen koppeling beataat tuaaen de spreidingsfluxen van twee in

dezelfde tussenpoolruimte gelegen spoelzijden van de veldwikkeling.

De rekenresultaten die op dit geval betrekking hebben zijn aangeduid
2met de kodeletter "2". b.v. geval 4B •

De spreidingstermen voor de machine met variabele luchtapleet (g. 8 )

zijn gelijk geateld aan die van de machine met konstante luchtspleet,

zoals deze hierboven zijn weergegeven.
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De weerstandstermen.

Bij het bepalen van de weerstandstermen gaet men volgens de in

paragraaf 2.3. aangegeven methode te werk.

Men neemt aan dat alle kooistaven, dus ook alle kooistaafwikke

lingen dezelfde weerstand bezitten.

Een uitzondering hierop vormt de kooistaafwikkeling met rcng

nummer oq. Deze wikkeling wordt namelijk gevormd door twee

geleiders met de halve staafdoorsnede.en bezit dus een twee

maal zo grote weerstand.

Stelt men:

R
enTvergelijkingen uitgedr~~t zijn in de paramers

Kooistaafwi~celingsweerstandin per unit = ~

Veldwikkelingsweerstand in per unit = Rf •

dan kan Den de crootheden Rd en Rq uit paragraaf 2.3.
uitdrukken in ~c en Rtt gegeven de kooikonfiguratie.

Omgekeerd lean ~en de ~ en H
f

dan uitdruYJcen in de

parameters R en y ,waarmee de weerstandstermen in de
s

R
f

voor aIle

weergegeven.

In de bijlage 10 is deze berekenine uitgevoerd voor het in

paragraaf 2.2. genoemde geval van een machine met konstante

luchtspleet en 3 staven per pool.

Tevens zijn in bijlage 10 de waarden van ~ en

in paragraaf 2.2. genoemde gevallen in tabelvorm

5. Het opstellen der vergelijkingen.

Voor het opstellen der vergelijkingen is het noodzakelijk

de waarde van de parameter g te definieren.

Volgens paragraaf 3.2. geldt:

L 0.3910 + 0.6090
aag g

Laad • 0.9423 + 0.0577
g

g ~ 8 geeft voor deze verhouding een waarde ongeveer = 0.5

die in de praktijk gebruikelijk is.

Met behulp van de in het voorgaande gegeven bereke.ingen en

definities kan men voor de in par. 2.2. genoemde kooikonfiguratie

de vergelijkingen opstellen door substitutie van de desbetreffende

grootheden in de relaties (14) van blz. 12~
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4. get oplossen van de vergelijkingen.

De vergelijkingen van de synchrone machine in kwasi-stationaire

asynchrone toestand, zoals deze volgens voorgaande theorie

opgesteld kunnen worden, zijn betrekkingen tussen komplexe groot

heden.

Door splitsing van de vergelijkingen in een reeel en een imaginair

deel kan men overgaan op een stelsel van algebraische vergelijkingen

tussen reelegrootheden.

Deze bewerking is in bijlage 11.1. uitgevoerd voor het op bijlage

10.2. weergegeven stelsel.

De op deze wijze verkregen betrekkingen worden opgelost met de digi

tale rekenmachine IBM 1620 van de Rekengroep van de onderafdeling

Wiskunde.

Voor elk op bijlage 7 weergegeven geval worden de machinevergelijkin- .

gen opgelost voor de volgende parameterwaarden:

1 0.10 s 125g = y = - =R
= 8 = 0.00 = 75

= 0.70 • 37.5

= 0.85 = 12.5

• 0.95 = 6.25
2 0.98 = 2.50

= 1.25

= 0.625
sBet gebied van de R

optredende waarde van

in dit gebied liggen.

Bij de berekening wordt eerst de parameter g gekozen. Daarna Y.

Vervolgens worden de vergelijkingen opgelost voor aIle hierboven
sgegeven waarden van If !chtereenvolgens worden dan alle g - y

kombinaties berekend. De berekeningen zijn uitgevoerd voor het geval

de spreiding van de veldwikkeling gelijk is aan de spreiding van de

kooistaafwikkelingen als voor het geval de spreiding van de bekrachti

gingswikkeling de helft hiervan bedraagt.

sDaar elk stelsel voor een aantal komhinaties van Y en ~ uitgerekend

moet worden, is het tijdsbesparend de matrices te splitsen in een
sdeel dat onafhankelijk is van Y en R en een deel dat afhankelijk

is van deze parameters.
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r':en kan zich voor het oplossen van de vergelijkingen'voor een

nieuwe parameterkombinatie '( - ~ beperken tot het invoeren

van de variabele elementen.

In de bijlage 11.3. is deze splitsing uitgevoerd voor het geval

1 van bijlage 7. met g = 1. aan te duiden als geval 1A.

( Geval 1 met g = 8 wordt aangeduid als geval 1B )

De matrices op bijlage 11.3. kunnen uit die van bijlage 11.2.

verkregen worden door in het laatstgenoemde stelael achtereenvolens

alle oneven rijen in de bovenste helft en alle even kolommen

in de rechterhelft van de matrix te plaatsen.

Deze verwisseling van rijen en kolommen levert een aanzienlijke

tijdsbesparing op bij het oplossen van de vergelijkingen ( zie

bi j lage 11.4. )

De methode van Crout, zoals deze door de Rekengroep van de onder

afdeling Wiskunde is toegepast voor het oplossen van de vergelijkingen

is een gestileerde eliminatiemethode.

De stilering heeft betrekking op de veraindering yen het aantal

tU6sennotaties in vergelijKing met de eliminatiemethode van Gauss.

Ret Fortranprogramma voor de oplossing van de vergelijkingen

met de digitale rekenmachine IBM 1620 isopgesteld door de

Rekengroep van de onderafdeling Wiskunde.

Ret is zodanig opgezet dat elk op bijlage 7. weergegeven geval ermee

berekend kan worden.

Bijlage 12. geeft de beschrijving van de wijze waarop het programma en

degegevens ingevoerd dienen te worden.
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Bespreking van de rekenresultaten.

Bet gemiddelde koppel.

als para

g = 1 ale

Un 10nominale koppel kleiner dan W omdat I
n 0

een faktor 1.1 groter is dan de nullastmagnetiaeringsstroom

en de cos ~ buiten beschouwing is gelaten.

De grafiekenbladen 1 - 6 geven enkele voorbeelden van de

berekende koppeltoerenkrommen.

Uitgezet zijn de koppels als funk tie van : met y

meter voor de gev~llen,I. IV en VIII, zowel voor

voor g = 8 •

De door de draaistroomwikkeling opgenomen magnetiserings

stroom in nullast is ongeveer gelijk aan de nominale stroom.
U I

De basiswaarde nwno. waarop het koppel is gerelativeerd

kan men dus bij benadering gelijk atellen aan het nominale

koppel.

In feite is het

Indien men de veldwikkeling ala kooistaafwikkeling beechouwt

bezitten de gevallen I en II een volledige aanloopkooi, terwijl

in de gevallen III - VIII in vergelijking met de voll.dige kooi

een kooistaafwikkeling per pool is weggelaten.

De koppeltoerenkrommen vertonen eigenschappen die terug te

brengen zijn tot verschijnselen die eveneens optreden bij

aeynchrone machines met volledig kooianker respektievelijk

dubbelkooianker.

Allereeret zullen de koppeltoerenkrommen van de machine met

konstante luchtspleet besproken worden ( g = 1 ).

Vergelijkt men de karakterietieken van verschillende kooi

konfiguraties voor een bepaalde y , dan geldt, voor toenemend

santal staven:

1. De waarde van ;r wsarbij het kipkoppel optreedt neemt toe

2. Het ontwikkelde koppel bij overeenkomstige waarden van S
R

wordt groter.

Oftewel: De koppeltoerenkrommen verschuiven in de richting van

de grotere ~- waarden en komen hoger te liggen.R .
Dit effekt treedt eveneene op bij asynchrone machines met

regelmetig kooianker.
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Ret is een gevolg van de afnemende spreiding

in de rotorwikkelingen bij toenemend aantal staven.

De derde eigenschap die de aanlopende synchrone motor

gemeen heeft met de asynchrone machine is het feit dat voor

..!.. < 0.5 de verschi11ende kooikonfiguraties hetzelfde
R
gemiddelde koppel leveren. ( Eij gelijke waarden van -!-

R
natuurlijk )

Ook de statorstromen en het pUlserend koppel vertonen voor

~< 0.5 geen verschillen groter dan 4 %.
R
Dit vindt zijn oorzaak in de gelijke waarde die de parameter

R voor alle kooikonfiguraties bezit.

Doordat de parameter y yoor kleine ; geen invloed heeft op

het gemiddelde koppel ( zie definitie van r op bijlage B)

geldt bovenstaande eigenschap Dnafhankelijk van de .aarde

van r •

Eeziet men de koppeltoerenkrommen van een bepaalde kooikon

figuratie voor verechillende waarden van y , dan konstateert

men het volgende:

Voor r > 0 gedraagt de aanlopende synchrone motor zich

als een ~synchrone machine met dubbelkooirotor, waarbij de

binnenkooi een te hoge spreidingsreaktantie bezit.

De binnenkooi, dat is voor de synchrone motor de bekrachti

gingswikkeling, ontwikkelt daardoor een aanzienlijk lager

kipkoppel dab de buitenkooi.

De hoge spreidingsreaktantie is een gevolg ven de eenassig

heid .n van de gekoncentre~rde vorm van de veldwikkeling.

In principe kan men de bekrachtigingswikkeling ook als

buitenkooi laten fungeren door y < 0 te kiezen.

Ret bez~~ar hierva~ is dat men daarmee tegen de door de

reaktanties opgedrongen stroomverdeling ingaat.

Het door de veldwikkeling ontwikkelde kipkoppel zal, wanneer

men dit door een hogere weerstand in het circuit van de

veldwikkeling naar grotere S waarden verschuift, nog
R

kleiner worden. De winst in koppel zai daardoor gering zijn.
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De lage waarde van het van de veldwikkeling afkomstige kipkoppel

maakt het ook moei11jk door aanpassing van de koperverdeling tusseD

de veldwikkeling en de aanloopkooi een rede11jk vlakke koppeltoereD

kromme te verkrijgen.

Hierop zal later nog nader ingegaan worden.

Ret optredende kipkoppel van de buitenkooi is voor y >0.7 op

5 % konstant.

Voor y> 0.85 Ievert de buitenkooi voor ; <:5 geen noemens

waard1ge bijdrage tot het ~em1ddelde koppel.

Voor y> 0.99 is de weerstaJld van de staven van de aanloopkooi

zo groot, dat ook voor grote : - waarden (tot : = 125 )

de stromen in de staven bepaald worden door de weerstaad van de kooi

staven. Ret verschil tussen de verschillende kooikonfiguratiea

verdwijnt dan tengevolge van de uniforme keuze van de parameter

R voor aIle kooien. ( Verschillen « 3 % )

Indien men de eigen spreiding (= "gleut"- en spoelkopspreiding )

van de veldwikkeling vermindert, neemt het door deze wikkeling

geproduceerde koppel toe.

De toenamevan het k1pkoppel van de als binnenkooi fungerende

bekrachti~ingsw1kkelingbedraagt, bij halvering van bovengenoemde

e1gen spreid1n~, ongeveer 25 % •
De invloed van deze toe~ame van het door de binnenkooi ~eleverde

koppel op het totale gemiddelde koppel neemt af naarmate de

buitenkooi een groter. rol gaat speleD voor de koppelvorming.

Bet effekt van voornoemde vermindering van de spreiding van de veld
swikkeling wordt dus Minder aaarmate --- groter wordt en naarmate
R

het aantal staven iD de aanloopkooi toeneemt.

Aan de hand van de koppeltoerenkro~nenvan de verechillende

kooikonfiguraties blijkt dat voor~:> 0.7 de kleinere luchtspleet

geleidbaarheid in de dwareas op het door de binneDkooi geleverde

koppel een gunetige en op het door de buitenkooi geleverde koppel

een ongunstige invloed beeft. Anders gezegd : Door verkleining van

de luchtspleet~eleidbaarheidin de dwareae wordt het gemiddelde koppel

bij kleine -..!... - waardea ( 1 < -.!... « 5 ) vergroot en bij grote
s R 8 R

waarden verkleind (--- > 10 )
R R
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Men ken verschillende Yoorwaarden opstellen weareen de koppel

toerenkromme van een eanlopende synchrone motor moet voldoen.

1. Het moet mogelijk zijn de slip tot bijvoorbeeld 1 % te ver

kleinen om het synchronisatieproces vlot te doen verlopen.

Afhankelijk yan het belastingskoppel v~lgt uit deze voorwaarde

de steilheid waarmee de koppeltoerenkromme het synchrone punt

moet naderen.

2. Er mogen geen diepe inzinkingen voorkomen in de koppeltoeren

kromme.

Indien men beschikt oyer meer gedetailleerde aanloopkondities

kan men bovenstaande voorwaarden nader specificeren.

Aan de hand Yen de karakteristieken en de in het Yoorgaande

gegeven beschrijving kan men de koppeltoerenkrommen voor de

yerschillende waarden van r en voor de diverse kooikonfigu

raties toetseft aeD bovenstaande kriteria.

Zoals reeds is opgemerkt heeft het geen zin om y < 0 te kiezen.

Wearden Van y > 0.90 komen, evenals bij de asynchrone machine

met dUbbelkooirotor, niet in aanmerking wegens de sterke daling

in het koppel yoor ~;;;: 5 •. R
Blijven due over de waarden yan y , gelegen in het gebied

o < y < 0.9

De koppeltoerenkrommen voor 0'< y < 0.9 vertonen een zodanig

yerloop dat een keuze van Y steeds een kompromis zal zijn

tUBsen het streven om aan kriterium 1 en het streYen om aen

kriterium 2 te voldoen.

Daarbij komt dan DOg een derde kriterium betrekking hebbende

op de greotte van het stiletandskoppel.

De oorzaak van de moeilijkheden bij de keuze van r is gelegen

in de gebrekkige wijze waarop de veldwikkeling als binnen

kooi fungeert.

Mede bepalend Yeor de keuze yan r is de waarde van de para

meter R • Deze bepaalt namelijk .elk gebied van ~ tijdens

de aanloop doorlopen wordt.

In het algemeen kan men stellen d.t voor grotere waarden van

R een kleinere waarde r gekozen moet worden.
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Aan de waarde van R worden grenzen gesteld door de eigen

weerstand yan de veldwikkeling en de maximaal toelaatbare

spanning op de Klemmen van de veldwikkeling.

Zoals in paragraaf 5.5. nog nader zal worden uiteengezet

Iegt de veldwikkelingsweerstand bij gegeven Y een minimale

waarde en ee maximale spanning op de klemmen van de bekrach

tigingswikkeling, weer bij gegeven Y , een maximale wBarde

van R vast.
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De statorstroom.

Voor : > 10 neemt de tota1e statorstroom I a toe naarmate

men de aan1oopkooi uitbreidt.

De procentue1e toename van de statorstroom bij uitbreiding

van de aan1oopkooi met een staaf per pool is voor kooien

met een groot aanta1 staven'k1einer dan voor kooien met een

gering aantal staven.

Deze1fde verechijnse1en treden op bij de asynchrone machine

met vo11edig kooianker.

Ze worden veroorzaakt door de afname van zowe1 de harmonische

a18 de gleufspreiding van de rotorwikke1ingen ( op de stator

zijde omgerekend ) met toenemend aanta1 staven.

Bovenstaande konotatering ge1dt eveneens voor de machine met

1ichame1ijke polen.

Verge1ijkt men de statorstroom van een bepaa1de kooikonfi

guratie voor de parameterwaarden g = 1 en g = 8, dan b1ijkt

dat de statorstroom voor de machine met 1ichame1ijke polen

groter is dan voor de machine met gladde rotor.

De inv10ed van de variabe1e 1uchtsp1eetge1eidbaarheid op de

statorstroom neemt af naarmate het aantal staven in de aan1oop

kooi toeneemt.

Daar de harmonische spreiding.van de rotorwikke1ingen voor

g = 8 groter is dan voor g = 1 is moet de toename van I.

voor g =8 uits1uitend toege8chreven worden aan de toename

van de magnetiseringsstroo. in de d-as en de q-a~.

De vermindering van de inv10ed van d. p.~ameter 'g voor

uitgebreide aan1oopkooien kan dan verk1aard worden uit het ge

ringere aandee1 dat de magnetiseringsstroom 1evert in de to

tale statorstroom bij aan1oopkooien met een groot aanta1

staven.
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5.3. De rotorstromen.

De aanlopende synchrone motor kan men beschouwen als een

asynchrone machine, wsarvan de staven niet regelmatig over de

omtrek van de rotor zijn verdeeld.

Bij de hiernavolgende bespreking van het verloop van de stromen

door de rotorwikkelingen also tunktie van de verschillende

parameters, zullen de voor een bepaalde kooikonfiB~ratie

berekende kooistaafstromen c.q. de veldwikkelingsstroom

betrokken worden op de stroom, die door de kooistaven van een

regelmatig kooianker met N staven per pool zou vloeien, indien

dit kooianker het aantal AW levert, aangegeven door de berekende

waarde van I •
m

Hierbij is N het aantal staven per pool van de aanlopende

synchrone motor ( de veldwikkeling wordt daarbij eveneens

als kooistaatwikkeling beschouwd ).

Voor het AW-evenwicht van een asynchrone machine met regel

matig kooianker geldt:

A I
P m

::r
N

1'(
dus: 1(" A I

N P m

In deze formule is 1st de staatstroom van het regelmatig

kooianker.

De berekende rotorstromen van de synchrone motor zijn gerela

tiveerd op de grootheid "TC A I •
4 P 0

Voor de p.u. waarde van de staafstroom van het regelmatige

kooianker volgt dan:

a
4
N

I
m

Hierin is I de berekende p.u. waarde van de meekomponent
m

van de statorstroom.

De berekende staatstromen en de stroom door de veldwikkeling zullen

voor elke kooikonfiguratie betrokken worden op bovenstaande

waarde voor de staafstroom van het overeenkomstige regelmatice

kooianker.
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de magnetiseringsstroom
In4 steeds de .aarde

N 1m
gelijk aan nul is, zal de grootheid

1 bezitten.

Bij de beoordeling Tan de karakteristieken die de Terkregen

grootheid weergeven als funk tie van -!- bij de verschillende
R

.aarden van de parameters y g en N dient men zich te re-

21iseren dat de situatie Tan de aanlopende synchrone motor

asnzienlijk gekompliceerder is als bij de asynchrone motor met

een regelmatig kooianker.

Voor een asynchrone machine, waarvan

De staafstromen c.q. de veldstroom van de aanlopende synchrone

motor wijken af van de waarde 1 door de volgende oorzaken:

1. Bet aantal AW is tengevolge van de magnetiseringsstroom

kleiner dan I. Hierdoor is de referentie.aarde ~ I te groot
m N m

en zullen de op deze grootheid betrokken rotorstromen kleiner dan

1 zijn.

2. Ret ontbreken van de staven in de tU5senpoolruimte, in

het .ervolg aan te duiden als de elektrische asymmetrie.

3. Bet verschil in luchtspleetgeleidbaarheid in de langsas

en de dwarsas, aan te duiden als de magnetische asymmetrie.

4. D~ koperverdeling tussen de aanloopkooi en de veldwikkeling

afhankelijk van de wsarde van de parameter y •

van de magnetiseringsstroom is voor kleine ~
R

niet meer toelaatbaar wegens de invloed van de weerstanden in

De grafiekenbladen 7 - 14 geven de stroomverdeling over de

kooistaTen en de veldwikkeling als funktie Tan -!- voor de ge-
R

vallen I, IV en V voor Y :: 0.00. De karakteristieken zijn

uitgezet zo.el Toor g = 1 als voor g = 8.
Voor de karakteristieken van geval IV en V heeft de eigen

spreiding van de veldwikkeling de gereduceerde .aarde, genoemd in

paragraaf 3.3.
De verwaarlozing

de rotorwikkelingen op de etroomverdeling bij kleine slip.aarden.

Om deze reden zijn op de grafiekenbladen 13 en 14 voor de geval

len IV en V de stromen in p.u. weergeven voor 8 < 20 •
R
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De regelmatige kooien I en II bezitten voor r -= 0.00 en

g = 1 een symmetrische stroomverdeling in de rotorwikke

lingen. ( De veldwikkeling eYeneens als kooistaafwikkeliDg

beschouwd ).

Door de invoering van de Yeranderlijke luchtspleetgeleid

baarheid wordt de stroomverdeling verstoord.

De veld~ikkeling gaat meer stroom voeren terwijl de stroom

door de buitenste staven afneemt.

Dit verschijnsel treedt eveneens op bij synchrone motoren

die een onvolledige aanloopkooi bezitten.

Door het invoeren van de magnetische asymmetrie zal de flux

in de tussenpoolruimte in belangrijke mate atnemen. '( Zie

figuur 9. bijlage 9.1. )
Dit heeft tot gevolg dat de luchtspleetinduktie boven de

poolschoen verhoogd wordt. Doordat de spanning op de d-8s

statorwikkeling konstant is moet immers de grondharmonische

komponent van'de luchtspleetinduktie .ls funktie van de

plaats langs de omtrek gelijk blijven.

Bovendien neemt, ten gevolge van de ge*ijzigde veldvorm, de

harmonische spreiding van de veldwikkeling af.

Om deze, twee redenen zal de stroom door de veldwikkeling

toenemen.

De d-as-komponent van de stromen door de stayen zal eveneens

toenemen daar de flUX, die vo~r g c 1 sinusvormig over een

poolsteek verdeeld is, voor g = 8 boven de poolschoen

gekoncentreerd wordt.

Daar tegenover staat een afname van de q-ae-komponent van

de staafstromen:

Tengevolge van de kleine luchtspleetgeleidbaarheid in de

tussenpoolruimte wordt de flux in het gebied waar de MMK

van de q-as-statorwikkeling het grootste is, sterk gere

duceerd. Dit heeft weer een koncentratie van de flux boven

de poolschoenen tengevolge.

Door de kooistaafwikkeling in de q-as, gevormd door de

buitenste staven,zal due slechta een klein gedeelte Van

de door de statorwikkeling opgewekte flux omvat worden.
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De daardoor ontstane vermindering van de in deze wiltkeling..
g~1nduceerde EMK is de oorzaak van de sterke afname van de

q-as-komponent van de stroom door de buitenste staven en

daardoor ook van de afname van de tot ale stroom door deze sta

ven voor machines met lichamelijke polen.

Zowel voor g = 1 ale voor . g = 8 levert de stroom door de

veldwikkeling tengevolge van de kleinere weerstand in het

circuit van de bekrachtigingswiltkeling voor kleine slipwaarden

ten opzichte van de staafstromen meer AW

Doordat de weerstand van de kooistaven bij toenemende y

eveneens toenemen zal bovengenoemd effekt sterker z1jn naarmate

y groter is.

Bij de onregelmatige kooi heeft het ontbreken van de staven in

de tussenpoolruimte tot gevolg dat de stroom door da buitenste

staven en de stroom door de veldwikkeling toenemen.

De stroom die bij de regelmatige kooi door de staaf in de

tussenpoolruimte zou gaan, wordt, wannaer deze staaf ontbreekt

voor een deel door de buitenste staaf en voor een deel door

de veldwikkeling opgenomen.

Bij kleine slipwaarden wordeR de stroman in de rotorwikkelingen

bepaald door de weeratande•• Doordat alle kooistaven dezelfde

.eeretand bezitten, zullen in ~at geval de verechillen tUBsen

de kooistaafstromen verdwijnen.

Dit houdt in dat voor kleine ...!.- alleen de veldwikkeling voor
R

kompensatie van de ontbrekende ataa!.troom zorg moet dragen.

Voor Y > 0.00 strekt de invloed van de gelijke kooistaafweer

standen zich verder uit naar het geb1ed van de grote ....!... - .aarden
R

en zal de veldwikkeling dUB reeds bij grotere slipwaarden een

grotere stroom gaan voerea; bovendien worden voor kleine slip

waardea de stromen door de staven Van de aanloopkooi beperkt

door de hoge waarde van de staa!weerstanden ( bij y > 0.00 )

Daardoor zal de veldwikkeling bij toenemende y en kleine slip

waarden niet alleen de AW van de ontbrekende staaf.ikkeling

moeten kompenseren, maar zal tevens .en gedeelte van het door
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de aanwezige kooistaaiwikkelingen bij grote slip.aarden

geleverde aantal AW near de veldwikkeling verschuiven.

Zoals reeds bij debespreking van de stroomverdeling van de

regelmatige kooi is opgemerkt, heeit de invoering van de

veranderlijke luchtspleetgeleidbaarheid in de langeas en de

dwarsaa tengevolge dat de stroom door de buitenste staai

verminder\.

Bij een onregelmatige kooi voert de buitenete staat wegens

de elektrische asymmetrie een grotere stroom dan·de overige

staven.

Voor een machine met ontbrekende staven in de tussenpool

ruimte zal de magnetische asymmetrie dus een gunstige in

vloed hebben op de stroomverdeling over de verschillende

kooistaven.

De machine met een onregelmatige kooi blijkt dan ook voor

g = 8 veel kleinere verschillen tussen de stsaistromen

te vertonen dan voor g = 1 •

Voor kooien met een groot aantal staven is het procentuele

verschil tussen de stroom'door de buitenste staai en de

stromen door de overige staven voor g = 1 zo groot, dat

met de invoering Van de variabele luchtspleetgeleidbaarheid

dit verschil niet volledig opgeneven wordt.

Bij uitgebreide kooien ( mee~ dan 6 etaven per pool in de

aanloopkooi ) blijit de buitenate etaai ook voor g = 8

de grootste stroom voeren.

Ook de stromen door de meer naar binnen gelegen'staven

worden verkleind door de magnetieche asymmetrie. In het

bizonder geldt dit voor de kooistaa! naast de buitenste

staat.

Evenals bij machines met een gladde rotor blijkt bij machines

met lichamelijke polen het grootste stroomverschil in de

kooi dan ook op te treden tussen de buitenste en de daar

naaet gelegen staai.

Doordat bij ~en groot aant.l staven in de aanloopkooi

de invloed van de elektrische asymmetrie groter is dan die

van de magnetische 8symmetrie neemt het hierboven Genoemde
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maximale verschil toe naarmate de aanloopkooi meer staven per pool

bezit.

Een karakteristiek verschijnsel van de aanlopende synchrone

motor is het stroomverschil tussen de staven met het'zelfde

rangnummer. maar gelegen in verschillende poolhelften.

Zoals voIgt uit de formules (6) en (7) van paragraaf 1.4.

is de stroom door de staaf in de nalopende poolhelft gelijk
~ ~

aan de vektoriele som van de stromen I d en I •n nq
De stroom door de staaf met hetzelfde rangnummer. ge~egen in de

voorlopende poolzijde is gelijk aan het vektoriele verschil van

deze stromen.

- - 0Indien I d en I 90 in fase verschillen. zijn de stromenn nq
in de voorlopende en de nalopende poolzijde gelijk.

Beschouwt men de kooistaafwikkelingen in de d-as en in de q-as.

gevormd door de staven met hetzelfde rangnummer. dan kan men

stellen dat de gelnduceerde EMK's ( afkomstig van het veld. op

gewekt door de respektievelijke statorstroombeleggingen )

900 in fase verschillen.

In het algemeen zal de kooistaafwikkeling in de d-as niet dezelfde

spreiding bezitten als de wikkeling in de q-as.

De weerstand van beide kooistaafwikkelingen is weI gelijk.

Het verschil in spreiding tussen beide wikkelingen zal dus ten

gevolge hebben dat het faseverschil tussen de stromen I d en. n
I zal afwijken van 900

•nq
Met behulp van een eenvoudig vektordiagram vindt men dat,

indien de kooistaafwikkeling nd een kleinere spreiding bezit

dan de wikkeling nq • de stroom door de staaf met· rangnummer

n en gelegen in de voorlopende poolzijde groter is dan de

stroom door de overeerucomstige staaf in de nalopende poolzijde.

Uit de verkregen rekenresultaten voor g = 1 blijkt, dat de

stroom in trailing edge staaf groter is dan de stroom in de

leading edge staaf indien de spoelwijdte van de kooistaafwikkeling

nd groter is dan de spoelwijdte van de kooistaafwikkeling nq.

De magnetische asymmetrie heeft tot gevolg dat de stroom door

de staaf in de nalopende poolzijde steeds groter is dan de stroom

door de overeenkomstige staaf in de voorlopende poolzijde.

(Zie de grafiekenbladen 9 - 14 )
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De harmonische spreiding van de verschillende kooiBtaafwikkelingen

hangt samen met de vorm van het luchtspleetveld.

Daar dit luchtspleetveld op gekompliceerde wijze bepaald wordt

door de elektrische asymmetrie, de magnetische asymmetrie en de

koperverdeling tUBsen de veldwikkeling en de aanloopkooi, is het

niet mogelijk Toor bovengenoemde verschijnselen een eenvoudige

verklaring te geven zonder over te gaan tot ontoelaatb~re

vereenvoudigingen.

De grootte V3n het verschil tUBsen de trailing en leading edge staaf

stromen is voor de diverse staven verschillend. De orde van grootte

is dezelfde alB die van de verschillen tUBsen de staafstromen in

een poolzijde.

Verder nemen de stroomverschillen tussen de intree- en uittreepool

zijde af met toenemende slip daar de stromen bij grote ~- waarden
R

bepaald worden door de reaktanties en dus praktisch 900 in fase

naijlen op de ge1nduceerde EMKt s , welke laatste 900 in fase

verschoven zijn.

Indien de reaktanties verwaarloosbaar zijn, dUB voor zeer klei~e

~- waarden, zullen de verschillen tUBsen de stromen in de voor
R
en nalopende poolhelft eveneenB verdwijnen: In dat geval zullen de

stromen in iase zijn met de gelnduceerde E,~'S.

Uit de berekeningen blijkt inderdaad dat men steeds een gebied kan

aanwiJzen waar de verechillen tussen de leading- en trailing edge

etaafstromen maximaal zijn.
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De veldwikkeling.

De parameter R wordt, bij vaste waarde van y naar beneden

be~rensd door de eigen weerstand van de veldwikkeling.

Voor de totale weeretand in het circuit van de bekrachtigingswik

keling als funktie van de parameters R -en ~ gelden de

formules, weergegeven in de tabel op bijlage 10.3.

Daar de minimale waarde van Rf bepaald wordt door de eigen

weerstand van de veldwikkeling is deze laatste mede met de

parameter -1 bepalend voor de minimale waarde van R.

De veldwikkeling vormt eveneens een boven~rene voor de waarde

van R.

Indien men de veldwikkeling tijdens de aanloop over een weeretand

sluit, zal aan de klemmen een spanningsverhoging optreden ten

opzichte van de gelijkspanning op de veldwikkeling bij synchroon

bedrijf.

Aan deze spanningsverhoging worden grenzen gesteld door de iso

latie van de geleiders in het circuit van de veldwikkeling.

Men kan, voor grote waarden van ~ een eenvoudige formule

afleiden voor de spanninzsverhoging, betrokken op de gelijk

spanning op de veldwikkeling bij synchroon bedrijf.

Voor de spanning over de totale in de veldwikkeling aanwezige

weeretand geldt:

=

Voor Rf zie men de tabel op bijlage 10.3.

Voor de gelijkspanning die bij synchroon bedrijf op de klemmen

van de bekrachtigingswikkeling staat geldt:

Betrekt men alle grootheden op de zelfde p.u. waarden, dan

~eldt voor de relatieve spanningsverhoging, d.i. het quotient

van Uf en Uf =
=

De niminale waarde van I f = is gelijk aan de som van de

magnetiseringsstroom en een komponent, benodigd voor de

kompensatie van de ankerreaktie. Deze laatste kan men ongeveer

gelijk stellen aan de 'Lagnetiseringsstroom, zodat de nominale waarde

van I f = ~e~ijk is aan twee maal de magnetiseringsstroom.
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De berekende wearde van If is eveneens betrokken op de magne

tiseringsstroom.

Uit de berekeningen blijkt dat voor de machine met l~chamelijke

polen de waarde van I, voor -!> 20 • onafhenkelijk van de
... + R

parameter 1 • steeds 2 (- 10 % ) bedraagt.

Voor de spannin~sverhoginggeldt dan bij benadering:

= voor: .....!...'? 20
R

en g = 8

Grafiekenblad 15 geeft R
f

als runktie van 1 voor de

kooikonfiguratie I (3 staven per pool in de aanloopkooi )

Zolang de reaktantie bepalend is voor de stroom door de veld

wikkeling, is de spanningsval over de weerstand evenredig met

R
r

en zal dus voor y <0.00 zeer snel toenemen.

De spreidingsreaktantie van de veldwikkeling is voor g = 1

ongeveer gelijk aan 0.7 p.u.

De stroom door de veldwikkeling zal dus in hoofdzaak bepaald

worden door de reaktantie indien ~eldt:

~ <0.35
s

Voor machines met R < 0.05 voIgt dan uit de formule voor R
r

op hijlage 10.3.:

I > - 0.24

Voar waarden van"y die voldoe-n aan deze voorwaarden wordt

de veldwikkelingsstroom bepaald door de reaktantie van de bekrach

tigingswikkeling. De evenredigheid van de aan de klemmen van de

veldwikkeling optredende spanningsverhoging met de veldwrikkelings-

weerstand geldt dus voor y > - 0.24 •

Uit grafiekenblad 15 blijkt dan dat voor J< 0.00 een scherpe

stijging aptreedt in de relatieve spanningsverhoging.

Indien :nen ltlet een open veldketen te maken heeft, vindt men voar

geval IA voor de in de bekrachtigingswikkeling gelnduceerde

spanning:

= 0.970 p.u. (~>10 )
R
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Voor de spanningsval over de totale in de veldwikkeling aanwezige

weerstand geldt:

= :: 0.715 p.u. voor y - 0.24

R 0.05 p.u.

If. 2 p.u.

Hieruit blijkt dat de stijging in de spanningsverhoging zich

ook voor waarden van ,< -0.24 voortzet, zodat toepassing van

bovenataande formU;le voor de spanningsval over de veldw~elil1gs

weerstand voor 'Y> - 0.24 geoorloofd is.

De u1tdrukking voor de relatieve spanningsverhoging ~oet gekorri

geerd worden voor de eigen weerstand R
f

: van de bekracht1gings

wikkeling.

De uitwendig aangesloten weerstand van de veldwikkeling wordt

gegeven door de formule:

R =u

Waarmee de formule voor de relatieve spanningsverhoging overgaat

in :
:: ~-

R
f=

1 VQor ~ > 20

en g. 8

dooris de stroom If

1.7 (: 10 % ).

Voor de machine met konstante luchtspleet

de veldwikkeling voor~> 20 gelijk aan
R

van 'f en het aantal staven in de aanloopkooi.

de nominale waarde 'van I
f
= voor g:: 1 iets kleiner

dan Toor g = 8, zodat bovenstaande formule voor de relatieve span-

onafhankelijk

Echter is ook

ningsverhoging eveneens gebruikt kan worden voor de machine met

konstante luchtspleet.

De maximale waarde van R wordt bepaald door de maximale spanning

die op de klemmen van de veldwikkeling toelaatbaar is.

Uit de maximale waarde van ~ voIgt een maximale waarde voor R
f

en bij vaste 1 een maximale waarde van R.

Wegens de hyperboliache st1jging van de relatieve spanningsverhoging

voor y< 0.00 verdienen positieve waarden van) de voorkeur.
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5.5. Het pulserende koppel.

Het pulserend koppel dat optreedt bij de aanloop van de syncbrone

motor kan aanleiding geven tot asbreuk en overmatige slijtage van

eventueel aanwezige koppelingen en tandwieloverbrengingen.

Ret puleerend koppel kan veroorzaakt worden door 3 faktoren:

1. De elektrische asymmetrie van de aanloopkooi ( ontbrekende

staven in de tussenpoolruimte ).

2. De koperverdeling over de aanloopkooi en de bekracbtigings-

wikkeling.

3. De magnetieche asymmetrie.

Van deze 3 faktoren speelt de elektrieche asymmetrie de belang

rijkete rol bij de vorming van bet pulserend koppel.

Dit voIgt uit de vergelijking van de grootte van het pulserend

koppel tengevolge van de magnetische asymmetrie voor geval IIB1

met bet pUlserend koppel tengevolge van de elektrische asymmetrie

in geval IIIA1 •

Voor ~ > 10 kan men stellen dat de ontbrekende kooistaven in
R

de tussenpoolruimte een 10 maal groter pulserend koppel ten

gevolge hebben dan de on~elijke luchtspleetgeleidbaarheid.

( Zie grafiekenblad 16)

De invloed van de koperverdeling tussen de aanloopkooi en de
sveldwikkeling blijft hoofdzakelijk beperkt tot bet gebied R < ao

Bij waarden van 1 > 0.85 beeft de onjuiste aanpassing van de

weerstand van de veldwikkeling ook voor grote waarde van ~ een
. R

puIserend koppel tengevol~e dat in grootte het pulserende koppel

ten gevolge van de magnetische asymmetrie overtreft.

Voor de machines met een onregelmatige aanloopkooi ( de gevallen

III - VIII) en met een konstante luchtspleet is het puleerend

koppel praktiscb, onafhankelijk van het aantal staven in de

0.66 (: 10 % ) p.u. voorT =
P

aanloopkooil g =< 1
e
"R>20
0<.< 0.9

Hieruit volgt dat de poolbedekking van de aanloopkooi voor de

genoemde parameterwaarden een zeer reringe invloed heeft op

de grootte van het pulserend koppel.
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Onder de poolbedekking wordt verstaan de spoelwijd~e van de

d-as kooistaafw~eling, gevermd do~r de buitenste staven.

Daar het gemiddelde koppel Tk toeneemt met het aantal

staven in de aanloopkooi, neemt de verhoudi~g ~ af naarmate
~het aantal kooistaTen toeneemt.

De invloed van de koperTerdeling tussen de aanloopkooi en de

veldwikkeling op het pulserend koppel blijft hoofdzakelijk

beperkt tot het'gebied ~ < 20, daar bij grote slipwaarden
R

de weerstanden van de verschillende rotorwikkelingen geen invloed

hebben op de stroo~verdeling.

Zoals te verwachten is neemt het pulserend koppel toe naarmate

1 groter wordt.

Voor de machine met konstante luchtspleet nadert het pulserend

koppel bij kleine waarden van s tot O.
R

De invloed van de magnetische asymmetrie is voor s ~ 20 af-
R

hankelijk van het aantal staven in de aanloopkooi.

Op grafiekenblad 17 is voor de verschillende kooien uitgezet

de verhouding tussen het pulserend koppel voor g = 8 en voor
s

g = 1 • veor de parameterwaarden Et = 100 en r = 0.00

Bij meer dan 6 staven per pool in de kooi werkt de ongelijke

luchtspleetgeleidbaarheid verzwakkend op het pulserend koppel.

Het omgekeerde geldt veor kleinere kooien.

heeft de aanwezigheid van de mag-sVoor kleine waarden van
R

netische asymmetrie tot gevolg dat het pulserend koppel nadert

tot de waarde 0.4 ( ~ 5 % ), onafhankelijk van de ~ooikonfi

guratie en van de waarde van 1 ( Zie grafiekenblad 16)
2 1 - ~Dit pulserend koppel is afkomstig van de term - jU 2A

~

in de formule Toor T in bijlage 8.3.
p

Het kan niet gekompenseerd worden, daar de komponenten afkomstig

van de elektrische asymmetrie en ongelijke koperTerdeling tot

o naderen bij kleine B waarden.
R

De berekeningen z1jn eveneens uitgevoerd voor het geval de eigen

spreiding van de veldw~eling de gereduceerde waarde bezit, ge

noemd in paragraaf 3.3. Deze wijziging van de spreiding van de

bekrachtigingswikkeling heeft een aanzienlijke invloed op de grootte

van het pulserend koppel
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De invloed is niet voor aIle kooikonfiguraties gelijk.

Globaal geldt dat halverinG van de eigen spreiding van de

bekrachtigingswikkeling voar ae machine met konstante luchtspleet

en een kooikonfiguratie, overeenkomende met die van een van

de gevallen III - VIII een reduktie van het pulserend koppel

tot op 2/3 deel van de oorspronkelijke waarde ten gevolge

heeft.

Voor g = 8 bedraagt deze vermindering 50 %.
Op grafiekenblad 18 is bovengenoemd verschijnsel in beeld

. s
gebracht voor de parameterwaarden R = 100 en I' = 0.00.
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). De metingen.

De metingen zijn uitgevoerd aan een synchrone generator.

De gegevens van de machine zijn verrneld op bijlage 13.1.
Allereerst zal in het hiernavolgende worden aan~egeven hoe de

in de hoofdstukken 1-5 behandelde theorie toegepast kan

worden op boven~enoemde machine.

Daarna zullen de resultaten van de experimentele benadering

vergeleken worden met de rekenresultaten.

5.1. Bepaling van het aantal windingen van de verschillende wikkelingen.

l~en kan het aantal windingen per pool per fase van de draai

stroomwikkeling en het aantal windingen per pool van de

veldwikkeling bepalen uit weerstandsmetingen zowel als uit

de nullast- en kortsluitkarakteristiek.

De berekeningen, weerge~even op de bijlagen 13.2-13.4. leiden

tot de volgende waarden voor A
f

en A
p

=

=

330 ( + 30 )

33 (+ 3)

Er is afgezien van een nauwkeuri~e bepaling van bovengenoemde

grootheden we~ens het onbekend zijn van de exakte waarde van

enige parameters die bij de bepaling van A
f

en A
p

een rol

spelen.

Dit geldt zowel voor de bepaling van het aantal windingen met

behulp van weerstandsmeting ( de windinglemgte vor·rct een onzekere

faktor ), als voor de berekeningen uit de nullast- respektie

veli,ik kortsluitkarakteristiek.

Bij de ~aatste bepaling zijn onder andere de effektieve lucht

spleetbreedte, de effektieve lengte van het blikpakket en de

invloed van de tussenpoolruinlte op de veldvorm niet nauwkeurig

bekend.

Uitgaande van meer gedetailleerde konstruktiege~evens is het

weI mogelijk A
p

en A
f

precies te bepalen.
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6.2. berekening van de IJasisgrootheden van de machine.

Aan de hand van de hierboven geReven waarden van A
f

en

A kunnen de basisgrootheden van de machine bepaald worden.
p

( ~ie ook paragraaf 1.4. en 3.2. )
Voor zover niet anders vermeld gelden de berekende ~rootheden

per pool:

x =(J )J. jr DL A2 0.2500
aa "0 ph p = 6.1 ..n.

De metingen zijn uit~evoerd bij een lijnspanning op de draai

stroomwikkeling van 95 V.

De basisspanning U
n

in het d-q-systeem wordt dan:

U
n

II: 41 V

Voor de basisstroom I bij deze spanning voIgt dan:o

I
U

= n =
0

Xaa

Ret anker is voorzien van een driefasige draaistroomwikkeling

met 2 parallelle takken.

De fasestroom I van de machine moet dus gerelativeerd wordena
op de stroom:

It
o • 2

3
2. 6.7 =

Voor de omreken~~~6faktoren van de statorwikkeling naar de

veldwikkeling en de kooistaafwikkelingen vindt men:

r1 = ~ ~
od 4 Af

~nd =(Snq =
-,r

A
4 P

II 0.076

= 25

Met behulp van deze omrekenfaktoren kan men uit de basisgroot

heden van de statorwikkeling de overeenkomstige grootheden voor

de overige wikkelingen bepalen.

De berekende basisgrootheden zijn weergegeven op de bijlage 13.5.
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Bepaling van de parameters 1 en R als funktie van de

uitwendige weerstand R ,aangesloten op de klemmen van de
u

veldwikkeling.

Uitgaande van de veronderstelling dat de kooikonfiguratie

van de machine overeenkomt met die van het berekende geval IV

( zie bijlage 7), gelden voor R
f

en ~ als funktie van

R en.., de volgende formules ( zie bijlage 10.3.):

=
0.741

r + 0.483
R p.u. =

1.854
~---R

1 - T
p.u.

bepaalde waarde van

Een wijziging van Ru' en dus van

van R ale van .., tot gevolg.

De waarden van R en R bij een
u

kunnen als volgt berekend worden:

Daar de afmetingen van de kooistaven gegeven zijn, heeft men

te maken met een vaste waarde van ~ •

R
f

, heeft zowel een verandering

We nemen aan dat de temperatuur van de wikkelingen van de

machine tijdens de aanloop ongeveer 800 C bedraagt.

Dan voIgt voor de weerstand van een kooistaaf ( zie de machine

gegevene op bijlage 13.1. ):

R = 0.860 10-4 ~
staaf

Brengt men voor de weerstand van de kortsluitring een toeslag

van 20 % in rekening, dan voIgt voor de kooistaafwiY~elings

weerstand:

De eigen weerstand R
f
= van de veldwikkeling bedraagt bij een

temeratuur van 80° C:

Betrekt men deze waarden op de respektievelijke basisimpedanties,

( zie paragraaf 6.1. ), dan voIgt:

0.021 p.u.
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bepaalt men de parameter R ui~ de formule

en R kunnen dan berekend worden uit de for
u

en de 'waarde van R
f
=.

4.

Bijlage 13.6. geeft de waarden van l' met de bijbehorende

waarden van R en R waarvoor de metingen zijn uitgevoerd.
u

Bij de ~erm.lde waarden van y kan men opmerken dat, door de

dimensionering van de kooistaven en de veldwiy~eling van de machine

de waarden van 1 > 0.60 niet realiseerbaar zijn.

Tevens blijkt dat de waarde van ; voor 5 = 1 bij grote

waarden van R kleiner is dan 125.
u

Om een volledige vergelijking tussen meet- en rekenresultaten

mogelijk te maken, moeten dus ook in het gebied s > 1 metingen

worden verricht.

Beschrijving van de meetopstellin~.

De machine wordt als motor bedreven.

Om een te hoge warmteontwikkeling in de machine te vermijden

worden de metingen uitgevoerd bij een verlaagde spanning op de

draaistroomwi~eling ( 95 V lijnspanning.)

De veldwikkeling wordt afgesloten met een weerstand R ,zoals
u

deze op bijlage 13.6. voor de verschillende waarden van 1 is

berekend.

De op deze wijze als asynchrone motor bedreven synchrone machine

wordt belast met een gelijkstroomgenerator in Ward-Leonard-scha

keling.

De gelijkstroomgenerator is zodanig gedimensioneerd dat variaties

i~ het toerental van de synchrone machine in asynchroon bedrijf

veroorzaakt door het pulserend koppel onderdrukt worden.

De volgende ~rootheden zijn gemeten als funktie van de para

meter ~ voor de verschillende waarden van de parameter ~
R

I = De fasestroom van ce 3-fase draaistrooma

I
n =

=

wik..",:eling.

De verschillende kooistaafstromen.

de stroom door de veldwikkeling.
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= De spanning over de uitwendige weerstand

van de veldwikkeling.

Tk = Het gemiddelde koppel.

R
u

De grootheden la' If en Ur zijn gemeten met weekijzermeters.

De uitvoering van de machine als buitenpooltype maakt het

mogelijk op eenvoudige en nauwkeurige wijze de kooistaafstromen

te meten.

Elke kooistaar wordt voorzien van een magnetisch circuit als is

aangegeven in figuur 11, bijlage 13.6.

In dit magnetische circuit wordt in radiale richting over de

gehtle breedte van het ijzer een luchtspleet aangebracht.

De hallspanning van een hallgenerator, aangebracht in deze

luchtspleet is evenredig met de induktie en dus met de kooi

staafstroom.

Net behulp van een wave-analyser kan men uit de hallspanning

de grondfrekwentie van de staafstroom detekteren.

Bijla~e 13.6. geert de overige gegevens van de staafstroom

meetinrichting.

Ret ~emiddelde koppel is gemeten met behulp van een balans,

bevestigd aan het draaibaar opgestelde statorhuis van de

gelijkstroomgenerator.
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Bespreking van de meetresultaten.

~ij de hieronder volgende bespreking van de meetresultaten zal

een vergelijking getrokken worden met de rekenresultaten van
1

g:eval IVB.

De aanzienlijke verschillen tussen meet- en rekenresultaten vinden

in de eerste plaats hun oorzaak in het feit dat de staven van de

machine onder~ebracht zijn in gesloten gleuven.

Bij bekrachtiging van de machine beneden de nominale spanning

betekent dit dat de gleufspreidin~sreaktantievan de verschil

lende kooistaven een hoge waarde bezit en bovendien a!hankelijk

is van de stroom door de kooistaaf.

In principe kan men stellen dat de spreidingsreaktantie toeneemt

naarmate de stroom door de staat afneemt.

Grafiekenblad 21 geeft de koppeltoerenkrommen van de machine

voor de verschillende waarden van de parameter 1 •

Globaal kan men stellen dat de tendens die in deze karakteristie

ken valt waar te nemen, overeenkomt met die van grafiekenblad 4.
Er treden echter eveneens belangrijke afwijkingen op:

1. Er treedt een dubbelkooieffekt in de koppeltoerenkrommen

op voor alle waarden van I ; d.w.z. de koppeltoerenkromme ver

toont onafhankelijk van de waarde van"'( in het gebied

10 « s < 125 steeds een zeer vlak verloop.
R

2. Het gemeten koppel is aanzienlijk lager als het berekende

koppel.

Bovengenoemde afwijkingen zonder meer te verklaren uit de hoge

en onzekere waarde van de spreidingsreaktantie van de kooistaven

zou een spekulatie betekenen op een overeenstemming tusBen de

theoretische berekening en de experimentele benadering die niet

voldoende gerechtvaardigd is.

Wel ~onen de metingen, uitgevoerd onder een lijnspanning van

190 V op de draaistroomwikkeling aan dat genoemde spreidings

reaktantie een van de belangrijkste oorzaken is van de optredende

verschillen.

Ook de grafiekenhladen 23-25, die de verschillende stromen

weer!2;even als funktie van de parameter ~ , duiden op een
R

hoge spreidingsreaktantie van de kooistaven.
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De gemeten statorstroom is a8nzienlijk lager dan_de berekemre-.

Tengevolge van de hoge spreidingsreaktantie voeren de kooista

yen een lagere stroam dan uit de berekeningen zou volgen.

De gemeten verscLillen tUBsen de verschillende kooista8f

stromen zijn groter dan de berekende verschillen, hetgeen

eveneens verklsard ken worden uit de varia tie van de staafsprei-

ding bij verandering van de staafstroom.

Een speciale vermelding verdient het verscbil tussen de stro

men door de buitenste staven.

In de l'1eeste publikaties, betrekking heboende op dit verschil,

wordt steeds gesteld dat de staaf in de nalopende poolzijde

extra z\;{aar belast wordt ten opzichte van de overige staven.

Uit de metingen blijkt dat de stroom door de buitenste staar

in de nalopende poolziJde weinig verschi~tvan de stromen door de

meer na~r binnen gelegen staven.

Daarentegen is de stroam door de buitenste staal, ~elegen in cie

voor10~~~de poolzijde aanzienlijk lager dan de stroam door de

overige staven. Het verschil bedraagt maximaal een faktor "')
c....

De metingen bieden de mogelijkheid tot verifiering van de in

paragr~af5.4. weergegeven theorie betreffende de spannings

vernoging aan de klemmen van de veldwikkeling.

In genoemde paragraa! wordt gesteld dat, voor grote waarden

van ~ de aan de klemrnen optredende spanningsverhoging even

redig is met R
f

, zolang de waarde van y niet te klein wordt.

( y > - 0.24 voor geval I

De achtergrond van deze stelling is het feit dat, voor niet

te grote waarden van Hr , de stroom door de veldwikkeling

niet beInvloed wordt door de in de veldwikkeling aanwezige weer-

stand.

Inderdaad blijkt de stroam If voor y> - 0.20 bij een bepaalde

vaste waarde van s (.,. 20 ) binnen 10 % konstant te zijn,
R

,
onafhankelijk van de waarde van I ·
Op grafiekenblad 26 is R uitgezet als funktie van

u
Tevens is o~ hetzelfde blad weervegeven de spanning Ur voor

~ ~ 100 en R = 0.01 ( gemeten )
R
Inderdaad bli.jkt voor l' -< 0.00 de in paraFraaf 5.4. genoemde

hyperbolische stijging in de spanning op de veldwikkelingsklem

men op te treden.
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,6. Diskussie.

In verband met de hoge en niet konstante gleufspreidingsreak

tantie is in het voorgaande afgezien van een nauwkeurige

konfrontatie van meet- en rekenresultaten.

Indien men de metingen zou uitvoeren bij een hogere spanning

op de draaistroomwikkelin~, verminderk de p.u. waarde van de

staafspreidingsreaktantie.

Dit is echter onmogeli~k wegens:

1. De hoge warmteontwikkeling in de machine bij een lijnspanning

op de draaistroomwikkeling groter dan 100 V. waardoor het

onmogelijk wordt metingen te verrichten bij stationair asyn

chroon bedrijf.

2. De hoge temperatuur in de machine doet de gevoeligheid van

de hallgeneratoren (boven 1000 C ) aanzienlijk afnemen.

3. Bij een kooistaafstroom ~ 1000 A topwaarde treedt verza

digirtg op in het magnetisch circuit van de hallgeneratoren.

Bovengenoemde moeilijkheden kunnen worden vermeden door de

~leufspreidingsreaktantievan de kooistaven te verminderen

door het aanbren~en van een ~leuf in het ijzer boven de

staven.

In dat geval kunnen de metingen zonder bezwaar bij verlacgde

spanning worden uitgevoerd.



Bijlage 1.

Kopie afstudeer-opdracht met litteratuuropgaaf.

TECHNISCHE HOGES,;HOOL EINDHOVEN

AF:JELING DEE ELEKTRC'TEGHNIEK

Onderzoek van de stationaire asynchrone toestand van een

synchrone machine met uitspringende polen en kooi.

Uitgaan van een symmetrische asynchrone draaistroommachine met

koo1aDker en achtereenvolgens nagaan de invloed van het

aantal kooistaven; weglaten van 2p rt'gelJnatig verdeelde groepen

van staven; ongelijke staafirnpedanties ( kooibekrachtigings

wikkeling ); invloed luchtspleetgeleidbaarheid; ongelijke

geleidbaarheid in langs- en dwars-as.

Berekening van de stromen in de draaistroomwikkeling ( direkte

en inverse komponent ); de stromen in de kooistaven en de

bekrachtigingswiJ:keling; van het ,:emiddelde C~onstante) ko:.pel

en het pulserende koppel als funktie van de verhouding kooi

weerstand tot slip met als parameters:

Aantal staven per pool; verdeling van de stRven; weerstahdsver

lIouding van kooi- en l:ekrad,tigingswil-:keling; luchtsp::-eetge.1eid

baarheid.

Litteratuur:

Putman Tr. A.I.E.:~. 1927 bIz. 39
Linville Tr. A.T.r_.E. 1930 bIz. 531
Bruderlink Siemens-Zeitechrift 1936 blz. 133
Schammel Jb. AEG Forschung 1939 blz. 1-+5

Liw8Chitz Tr. h.I.E.E. 1939 bIz. 913
Schuisky E. und M. 19LfO r,lz. 93
Follot Archiv fur Elektr. 1942 bIz. 652
Rossmaier E. und , 1944 bIz. 245.' .
Rankin Tr. A. I. E. :.;. 1945 bIz. 861

SCllu1sky Archiv fur Elektr. 1950 bIz. 657
Coleman VJhi te Tr. A.I.E.I. 1956 bIz. 772

( Diskussic Alger )

Kramer ETZ-A 1962 bIz. 111
Jordan ETZ-A 1964 bIz. 296



Bijlage 2.1.

Lijst van de gebruikte symbolen.

x Ogenblikswaarde van de grootheid x.
I\.

X Topwaarde.

X Effektieve waarde.-X Vektoriele grootheid

1 Basiswaarde Tan x.

X Gerelativeerde waarde van x.

Na paragraaf 3.3. van het verslag is de relativering van de groot

heden niet meer uitdrukkelijk aangegeven.

Indices:

ad Statorwikkeling in de d-as.

aq Statorwikkeling in de q-as.

od Veldwikkeling.

oq Rotorstaafwikkeling in de q-as. gevormd door d~ staven

in het midden van de 1ichame1ijke polen.

nd RotorstaafwLkke1ing in de d-as. eevormd door de steven

met rangnummer n •

nq Rotorstaafwikkeling in de q-as. gevormd door de staven

met rangnummer n •

Koppe1ingsimpedanties worden aangeduid met de letters c.q. nummers

van de betrokken w~~elingen, ~evolgd door de letter d of q. a1

naargelang de ~iY~elingen zich in de d-as of de q-as bevinden.

A Amplitude van de statorstroombe1egging in het d-q-systeem

indien de statorwikkelingen een stroom voeren van 1 ampere;

gerekend per omtreklengteeenheid.

At Aanta1 windingen per pool van de veldwikkeling.

A Aanta1 windingen per pool van de statorwikkelingen in het
p

d-q-systeem.

a

B(S)

b
p

D

A :: A D
P 2 p

Aantal para11elle takken van d(:' statorwikkeling.

Luchtsp1eetinduktie. In iTh/m2

Poo1breedte. In m.

Diameter van de statorboring. In m.

g Verhouding van de 1uchtsp1eetbreedte in de dwarsas tot de

1uchtspleetbreedte in de langsas.

H Magn,tische ve1dsterkte. In A/m.



Statormagnetiserin~sstroom.

Bijlage 2.2.

De stroom, gaande door de d-as en q-as statorwikkeling

die dezelfde ohmse warmteontwikkeling veroorzaakt als de

werkelijke stromen door deze wikkelingen.

If Stroom door de veldwikkeling.

I Meekomponent van de statorstroom.
m

It Tegenkomponent van de statorstroom.

I
Di

Stroom door de staal met rangnummer n, liggende in de

voorlopende poolzijde.

I Stroom door de staaf met rangnummer n, lig~ende in de
nu

nalopende poolzijde.

I
o

L Lengte van het blikpakket van de nachine. In m •

M.M.K. Magnetomotorische kracht.

N Aantal windingen.

p Aantal poolparen van de machine.

R
d

De op de statorzijde omgerekende waarde van de weerstand

van de rotorwikkelingen in de langsas.

R De op de statorzijde omgerekende waarde Tan de weerstand
q

van de rotorwikkelingen in de dwarsas.

R Zie definitie paragraaf 2.3.

s Slip.

t Tijd. In sekonden.

U Fasespanningen van de 3-fase statorw~~eling.R,S,T
U Fasespanningen van de 2-fase stetorwikkeling.
d,q

0. Plaats langs de omtrek in radialen.
r

o'el. Pleats langs de omtrek in radialen elektrisch.

20. Spoelwijdte van de staafwikkeling in de d-as, gevormd
n

door de staven met rangnummer 11, in rad. el.

t3 Overzetverhouding tussen de statorwikkeling en de
index

rotorwi.;keling aangeduid door de index.

Parameter die de koperverdeling tussen de veldwikkeling

en de aanloopkooi bepaalt indien de luchtspleethreedte in

de langsas ongelijk is aan de 1ucntspleetbreedte in de

dwarsas.

r Idem als r voor konstante luchtspleet.

b Iillchtspleetbreedte.

6
0

Hoek in elektrische radialen tussen de langsas en de as

van de R-fase van de statorwikkeling op het tijdstip t = o.



Bijlage 2.3.

6
1

Fasehoek van de R-fase-spanning op het tijdstip t = O.

~. Verhouding van de magnetiseringsreaktantie van de dwars8s

tot die van de langsas.

~ Magnetische permeabiliteit van vakuum.
o

i Poolsteek in meters.
p

~d Fasehoek van de stroom door de d-as-wiY~eling van de

stator ten tijde t = O.

~q Fasehoek van de stroom door de q-as-wikkeling van de

stator ten tijde t = O.

~ Magnetisdhe flux.

~ index Magnetische flux, gekoppeld met de door de index aangegeven

wikkeling

w Hoekfrekwentie.

w Hoekfrekwentie van het net.
n
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Figuur 1.
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Bijlage 3.

q-as



Figuur 2

Rotorwikkelingen

d-as q-as

Bijlage 4.
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Figuur 3.

R-fase
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Bijlage '.1.

(1 - s)

w
n

s)-
p

"'-... , ~-fas •

...
"'......

De statorwikkelingen worden bekrachtigd door een driefasig

symmetrisch en enkelvoudig harmonisch naar de tijd varierend

spanningssysteem.

Voor de spanningen gelden:

'" )uR
:a U cos ( ·...n t + e 1

....
~)Us :I: U cos ( \.oJ t + en 1 3

.....
~)u T • U cos ( (.; t + e 1

+n 3

Het d-q-spanningssysteem dat ekwivalent is met bovenstaand

3-fasig aysteem wordt voorgesteld door de volgende formulas:



Bijlage

3 ,.
( )u d = U cos s w t + t3 8

02 D 1

3 '"u ... UsiD ( s w t + 6 1 b O
)

q 2 n

Dez~lfde transformatieformules gelden veer de stroem en de

m.m.k.

, ,

J
;) t

"~1f.1f.~,,,, ••••••• ,, •• ,, •• ~."'f."".I1'"••••• "

.Jl..
j t

.) " ( e)4> t+'1 -J .
j l~ c... (;)t

J
~\l l .. 1t'r, t"\' '. °1-' .

0
'j • "V"!.., .. o;~ ; "i

... ~", .. .,..w- ". ~ "~.· ,, • .,..tlll ••• ~.••

a- ~ .
ot, rq



Bijlage 5.3"

Substitueert men dit in eerdergenoemde be trekldngen, dan vindt men de

volgende verge li jkingen voor de s ta torci rcui ta:

- ~ ->0

U = ja W 'lad - ( 1 - e) w 'i' •ad n n aq

U = je W 'i' + ( 1 - s) W 'i'ad •aq n aq D

Uit deze laatste betrekkingen, en de relatie

u = -jUadaq

voIgt:- --"0

'i' = -j'i'ad"aq

Hieruit volge~ de grondvergelijkingen voor de synchrone machine in quasi

stationaire toestand:

(Stromen, spanningen en flux en zijn in deze vergelijkingen complexe groot

heden)

Uad = j W n 'J! ad·

..........................

D-as:

t\1d 1 1 -," js w 'i'".'( n.; ('1

~-as:

U = j w 'i'
aq n sq·

U = R I + ja w 'i'
oq oq oq n oq·

U
1q = R., I + js w 'i'

,(1 1q n 1q·

................. ., .
U d = R dId + is w 'i' d.n nnw n n Unq = R I '. js wn 'i'nq.nq nq



De spanningen en de 3tromen in het d-q-windingssysteem pulaeren met een

frekwentie gelijk aan a W •
n

Tengevolge van de elektriache en magnetische a3ymmetrieen zal er zowel

een meelopend ala een tegenlopend dr;.aiveld ontstaan.
S W

Het meelopend dr:3Fllveld beweegt zich met een snelheid ..--..ll ten opzichte van
paw

de rotor. Het tegenlopend draaiveld dranit men een snelheid - ~ ten
p

opzichte van de rotor.

De statorstromen kan men uiteenleggen in twee komponenten, waRrvan er een

overeenkoot met het meelopende veld en de pnder met het tegenlopende veld.

Er geldt:

Voor effektieve waarden Van de beida komponenten geldt:

1
m

:: i V(I~ -I~)2 + (I~ + I~)2

Ten opzichte van de st,llor heeft h~t meelopende stroomsysteem een snelhoid

w
m p

'1t Wn.(1-8) =
p p

De meelopende komponent van de stroom in de driefase 6tatorwi~~eling is geken

merkt door de frekwentie w •
n

Ret tegenlopend stroomsysteem bezit ten opzichte van de stator een snelheid
6 W W wn

W t = - .--!l ... (1 - a) ...£ = (1 - 28)
n p p

De fr/:'kwentie vqn .de tegenlopende komponent is dus gelijk arm (1 - 2s) W •
n
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Bijlage 5.~:i.

Indien men t ::: 0 5t~lt op het moment dat de vektoren 1m en It s~menvallen

"~n de R-fase, dan kan men de statorstromen als voigt uitdrukken in 1m en

I :
t

l. H
::: I cos w t + It cos ( 1 - 2s) w t.

m n n

is
.. (w t 120°) It (1 25)(W t 2 0,::: .!. cos - + cos + 1.0 i.

m n n

iT - I cos (w t + 120°) + I cos ( 1 - 2s)(W t - 120°).
m n t n

Om de effektieve stroomsterkte fer fase te be!",q len, berekent men de 'Nortel

v::tn de)'emiddelde waarde van bet kwadraat V2..n cen van de fasestromen over

cen tijdsinterval, dat zowel een geheel nant~l peri odes ~ als 2~
w' (.2s - 1) w

n n

Dit lev:!rt op

A':) "2T"- • If.A

r m "
eff = 2

= \jl~ + 1
2
t =

:::

Vo'')'' de stroom door de staaf met r"ngnummer n geldt:

I
nq

Voor 1e effektip.ve wa.ar·Je geldt~

I
n =

net J,lusteken geldt voor de staven die in de (ten opzichte V3n de dra~i_

riehting)"nalopende poolhelft liggen (tr--dlin~ edge). Het minteken is geldig

'Iocr de st'wen in de 't'oorlopende poolhelft (leading edge)

D(: stroom door de st:l3.f
~ -I = I oq'0

I = I -0 oq

in het midde~ van de lichamelijke pool:



Bijlage 5.6.

De stroom door de veldwikkeling:

-.:i2
+ I~d

De spanning over de totale in de bekrachtigingsw1kkeling

aanwezige weerstand:

Koppe1s:

Voor de ogenbl1kswaarde van het elektromechanische koppel

geldt:

T •
Formule II - 14'

Collegediktaat Elektromechanica II

Men kan stellen: (Zie figuur 4 bijlage 5.?)

cj) ad = Ii sin sCI)ntaa

cj) aq = - Ii aa cos SCI) t
n

A

iad 2 lad cos (s w t - II' d)n

A

i = I COB (s CI) t - II' )aq aq n q

Voor 'P d en II' q

CP d • arctan

= arctan

gelden

Ii
ad

tid
i

I aq

I r
aq

de volgende betrekkingen:



Figuur 4.

f

Bijlage 5.7.

-I
aq

------------;1.-
I
aq

.....
'f

aq

r
u

aq

-'f
ad

Substitutie van de zojuist genoemde grootheden in de

koppelformule levert:

/\
... 4> )T =- 'if I OOB (8 W t sin s wnt +aa aq n q

/\
(s ... 4>d) OOS S+ 'if lad 005 wnt wnt •ae

A A

= i 'f {l sin 4>q + lad cos 4> d +
aa aq

A

..I sin (2s w t ... Ip ) +
aq n q



Bijlage 5.8.

Volgens figuur 4 geldt:

A J'i J' Ai
lad sin lp d • lad I sin lp q • Iaq aq

A "r " II',
lad cos <P d = lad I cos lp •aq q aq

1'let behulp van deze formules kan men T ook Bchrijven als:

.-lor ii )T = t'f {(I d - +aa a aq

(Ii _ r) siD. 2s lil t +ad aq n

AI' Ii ) 28 lil t).+ (lad + cosaq D

In deze formule kan men onderscheiden:

1
e Het gemiddelde koppel:

Tk = i'f aa
A r

(lad -

e2 Het pulserende koppel, waarvan de amplitude gegeTen wordt

door de formule:

"'I'
(lad +

In verband met de in paragraaf 1.4. uitgevoerde relativering

Tan de grondvergelijkingen kan me~ stellen dat de per unit

waarde van de gekoppelde flux 1" gelijk is aan de per unitaa
waarde van de spanning U • ( U

ad = U '. U )aq

In bovenstaande formules kan men voar 1" dus ook schrijven U.aa

In dat geval moet men de stromen dUB ook in relatieve waarden

geven.



Bijlage

RelatiTering van de grondvergelijkingen (2).

Allereerst schrijtt men de vergelijkingen ale betrekkingen

tuseen de verschilleDde gekoppelde fluxen.

De vergelijkingen Toor de statorwikkelingen worden gedeeld door

de taktor j C&I n •
De vergelijkingen Toor de rotorcircuits worden gedeeld door de

tutor j. C&I n •

De in de vergelijkingen voorkomende fluxen worden Tervolgeas

uitgedrukt in de atEonderlijke atromen met behulp van de volgende

relaties:

D-as:

.... A /' /'

tad • Lsad lad .. Laod 10d .. La1d 11d .. • ••••••••••• .. L Iand nd

"
,.. ,.,

"
'if od :II Laod I ad .. Lood 10d .. L01d I 1d

.. • ••••••••••• .. L ond Ind

A '" A ,.
'i'1d :II La1d I ad .. L01d 10d .. L11d 11d .. • ••••••••••• .. L1nd I nd

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

=
A "A 14

Land lad" Lond I od .. L1nd 11d + Lnnd lad

Q-as:

/It. A ,. ,..
'i'sq • L I .. L I + L 11q + •••••••••••• .. L Iasq aq soq oq a1q auq nq

'" '" " "'i' oq • L I + L I + L 01q l 1q + • ••••••••••• + L 1soq aq ooq oq onq nq

,. ,. " "
'i'1q ::Ir La1q 1 + L01q I .. L11q I 1q .. • ••••••••••• + L Iaq oq 1nq nq

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

A A /It. ,.
'i' nq • L 1 .. L I .. L I 1q + • ••••••••••• + L Ianq aq onq oq 1nq nnq nq



BijIage 6.2.

Indien men vervolgens overgaat op effektieve waarden, vindt men de

vergelij:ingen zoals deze zijn weergegeven op bIz. 9.



B1jlage 7.

Figuur 5.

I ·1 N
2

6 ~
I

~- 4 3 15° 45°
~ 1

~
t P ~ • 45°-

I

I
5 4 6° 36°

~ • • • • ~ 18°ex, ,..

I I
~

:: 54°

I r- 7 4 21,4° 25,7°
t 1 0 • • • • 10

12,9°I 0.1 ::

I

I 38.6°~
=:

I I
8 15° 22,5°5I !o • • • 0 t 22.5°I • a., •

I
~ = 45°

I l- 10° 20°
~

9 6
:fJ • • • • • .10 0.1 = 10° 0.

3
:I 50°I,

II ~ = 30°
---

6° 18°
I 10 7

t 60 • • • • • • 0.1 :: 18° 0.
3

:I 54°

0.
2

,.. 36°

11 8 2.7° 16,4°

I • • • • • • 0 « 0. 1 :: 8.2° 0. 3 = 41°

0.
2

:: 24,6° 0.4 = 57,4°
I

I
~ 12 9 0° 15°I

I(j) ~ • • • i • • • 0
0.1 = 15° 0.

3
,.. 45°

I 0.2 = 30° 0.4 • 60°
I I

I I I



Bij1.age 8.1.

Figuur 6.

Vervangingsschema van de synchrone machine met konstante luchtspleet

in kwasi-stationaire asynchrone toestand.

Aansenomen is hierbij dat de statorwikkeling geen spreiding bezit.

oq Cn-1 )q nq

------ ..

II
[J

------

I aq aq
:>

nd(n-1)dOd

j.1 -jU j.1

IJ
------

Figuur 7.

Vervaagingsschema van figuur 6 voor s~O •

lad I aq
~

,.

>----------,--~ ---- - ---~----,

Rd R
r R R

j.1 -jU j.1 I ---9... •-_:II

15(1-"( )s( 1+ T) I
8 I 8

I,.
:

Figuur 8.

Idem als figuur 7, voor de synchrone machine met lichamelijke polen.

I aq

I

-jU j.
R R

--Jl :=----
• s(1-r)



Dijlage 8.2.

De koperverdeling tussen de aanloopkooi en de bekrachtigings

wikkeling.

Figuur 6. van bijlage 8.1. geeft het vervanglngsschema van de

synchrone machine met konstante luchtspleet in kwasi-stationaire

asynchrone toestand. Voor kleine slipwaarden kan men dit

vervangingsschema benaderen door de in figuur 7. weergegeven

circuits.

Uitgaande van deze laatste schema's worden de parameters gede

finieerd die maatgevend zijn voor bovengenoemde weerstandsver

deling. - --Vocr de stromen I d en I t aangegeven in figuur 7 kan men
a aq

schrijven:

U

j

eU
+ -- III

Rd

........
I

aq

_ jU
- --- -j

= -jU + = - U
. sU

- J-Rq

Voor het gemi4del4. koppel geldt volgens formule (11) van paragraaf
e.

= • tu2 <_1_ +
Rd

i'ien drukt de weerstanden Rd
parameters R en y

en R als voIgt uit in deq

=
1 +'(

R

1

Rq

1 - "f

R

Voor het gemiddelde koppel geldt dan :

=

Door de parameters R en y op deze wijze in te voeren bereikt

men dat de parameter y geen invloed heeft op het konstante

koppel voorzover de weerstanden bepalend zijn voor de stroom

verdeting in de machine.



Bijlage 8.3.

Voor het pulserend koppel geldt volgens formule (12):

2
·Iyl~

R

Figuur 8 stelt het vervangingsschema voor van de synchrone

machine met lichamelijke polen indien 8--+0 nadert.

Er geldt:

Xaaq = X .
Xaad

Hierin stellen X en X de nullastreaktanties (deaad aaq
spreidingsreaktanties niet meegerekend ) voor in de langsas

respektievelijk de dwarsaa.

due omgerekend teAlle rotorweerstanden in de q-as dienen

worden op een statordwarsveldreaktantie

Voor de statorstromen geldt dan :

= X •

= -jU aU
+ -

R
d

-I aq
u-- ->..

Voert men nu op analoge wijze ala in figuur 7 de parameters

R en r in, dan volgt voor de koppels:

Tk
sU

2

• R

--:a.. su2
j u2 1 - AT • r -- - •P R 2>"

Het pulserend koppel vindt dus hier ook voor een deel zijn ooreprong

in het verschil in luchtspleetgeleidbaarheid in de langsas en de

dwarsas.



Bijlage 9.1.
Figuur 9.
De wikkelingen in de d-as.
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Bijlage 9.2.

Figuur 10.

De wikkelingen in de q-as.
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Bijlage 9.3.

Berekening van de zelfindukties en wederzijdse indukties van de

wikkelingen in de d-as.

De stator is voorzien Tan een sinusTormige koperbelegging

gegeven door:

staven per omtreklemgte

eeDheid.

~r is de omtrekshoekin ruimtelijke radialen.

Bekrachtigt men deze wikkeling met een stroom- tad' dan geldt

voor de magnetomotorische kracht per luchtspleet:
D\+!l, f1

mmk'~) = f t (i..ad) siY\ PO\ c\ ( ROil')
-t,.

• --Atl ( ldd ) cos PO\r ampere.
2p

Voor de magnetische veldsterkte in de luchtspleet vindt men dan:

Karakteristiek Ia van bijlage 9.1. geeft de statorkoperbelegging

in de d-as.

Karakteristiek Ib geeft het verloop van de mmk.

Hieruit voIgt dan voor de veldsterkte het verloop gegeven door

karakteristiek II van bijlage 9.1.

De flux, gaande door de oppervlakjes RLd~r ter plaatse ~r res

pektievelijk - ~r bedraagt:

A D CO':> 'f~r
2.p-

Ret aantal windingen Tan de statorwikkeling, gekoppeld met deze

fluxdifferentiaal is:
...lL
2p

N _jASiYlPO<rcl(RoI,,)
Q,.



Bijlage 9.4.

Voor de differentiaal van de gekoppelde flux geldt:

Veronderstelt men:

~(olr). S _
S (o(r) • ~b=

konstant .oor

konstant .oor

dan kan men voar de totale gekoppelde flux schrijven:
.1I.... 7t'
3p ~

'Y .)<. ::~'SL (iad ) { f cos' (10",) cI (pOI,) + t rco,,, (p<><.l d (p«,) ) =

=/'0 A'I:>3L (i~ ) {.E.. + 0V5 + .1 (E _ Vi') 1 ;;
4 p3 S d 6 8 ~ 12 8 J

Het totaal aantal windingen
JT

'ZP
Ap - 5A siYl polr d (Rdlr )

o

per poalsteek bedraagt:

AD
2p

Voor de zelfinduktie van de statorwikkeling kan men met behulp

.an het bovenstaande schrijven:

)T D L AI ( 0.01 "'... )Laad .}A. pSi P 0.23'S 6 + <iJ

De w.derzijdse induktie tuesen de etatorwikkeling en de rotoretaaf

wikkeling met spoelwijdte = 2 Qn rad. el.

0e net de kaoistaafwikkeling gekoppelde flux, afkomstig van de

statorwikkeling bedraagtper pooleteek:
01 ....
p

'I' .~o ~~L Ap (Lad) ~ J Coe:. P"',. d(po.r J
o

-)-40 ::L .Ap (iad ); sin "'n



Bijlage 9.5.

Hieruit voIgt voor de wederzijdse induktie per pool:

De wederzijdse induktie tussen de statorwikkeling en de

bekrachtigingswikkeling.

Voor de met de veldwikkeling

statorwikkeling vindt men per

Voor de wederzijdse induktie per pool geldt dan:

De zelfinduktie van de rotorstaafwikkeling met spoelwijdte

~ ~n rad.el.

Figuur 9.111 op bijlage 9.1. geeft het verloop van het luchtspleet

veld weer, dat afkomstig is van een stroom 1nd in voornoemde

kooistaafwikkeling.

Voor de magnetomotorische kracht geJ.dt:

Voor de
H

De flux

= Lnd
veldsterkte

.~
D

omvat door

respektievelijk induktie:
a ~= M. b(a,.)

de kooistaafwikkeling bedraagt per pool:

Waarna voor de zelfinduktie per pool voIgt:

)rOl
Lnnd .)'lo p ~

0.3183 CA. n



Bijlage 9.6.

De zelfinduktie van ~e bekrachtigingswikkeling.

Er geldt:

mrYIk • A! locJ B (0\) • /'0 A£ l 0da(01..)

Of: B loc:J o < lD() < ;;=)J-~-s- Af voor

B -; Lod At ]r :n-
o ~b

voor 3p <1Ci\yk 2 p

Figuur 9.IV. vab bijlage 9.1. geeft het verloop van het

luchtepleetveld dat afkomstig is van de stroom 10d in de

bekrachtigingswikkeling.

De met de veldwikkeling gekoppelde flux bedraagt per pool:

"'t'" )T DL A" ( 1 1)
- jt.. po f""3 + ~

Voor de zelfinduktie per pool voIgt dan:

De wederzijdse induktie tUBsen de rotorstaafwikkelingen met spoel

wijdten van respektievelijk 2~n en 2d\'. rad.el. (oc." ') d\k )

De stroom i nd geeft een luchtspleetveld dat verloopt ala is aangegeven

in figUur 9.111.

De rotorstaafwikkeling met spoelwijdte 2a~rad.el. omvat niet

de gehele door de stroom 1nd opgewekte flux, doch slechta bet

deel dat verloopt in het gebied gegeven door rd. r I<~ •
Hieruit volgt voor de wederzijdse induktie: P

Jr Pl.
Lnkd =.",u, P0 O. 3 , ~"3 0.. k .



Bijlage 9.7.

De wederzijdse induktie tussen de veldwikkeling eb de rotor

staafwikkeling met spoelwijdte "2 ~I"\ rad.el.

Hiervoor kan men op dezelfde wijze afleiden:

Berekening van de zelfindukties en wederzijdse indukties in

de q-as.

In de q-as is de statorwikkeling voorzien van de koperbelegging

gegeven door:

staven per omtreklengteeenheid.

Bekrachtiging van deze wikkeling met een stroom i aq geeft voor

de magnetomotoriache kracht per luchtspleet:
nd,. p

mmk • - 5~ (L.iil~) Cos PC<r c\ (Ro: r ) =
Qr

Magnetische veldsterkte:

Hl..tJ :z _ A 0 ( . ) si V1 rcX. r2pb(ot) lae"

Karakteristiek Ia van bijlage 9.2. geeft het verloop van de

statorkoperbelegging in de q-fase.

Karakteristiek Ib geeft het verloop van de magnetische veld

sterkte, zowel voor een machine met konstante als met varia

bele luchtspleet.

Men kan weer de fluxdifferentiaal uemen door de oppervlakjes

Rc\<i\y :



Bijlage 9.8.

Ret aantal gekoppelde windingen bedraagt:

Differentiaal van de gekoppelde flux:

Voor de luchtspleetbreedte geldt weer de volgende aanname:

:: konstant voor I 1 <2.-ol... 3'p

2)r \)T
konstant voor ""3'"p < 'O\r <. p

Waarmee men voor de gekoppelde flux per pool kan schrijven:

* -fy .l'oA7~3L (i"I\) [i) sin
2

Pol.r d Cpo.r)+ [Sin2po<.rclCro<r)}=
4pb \~~ 2~

2P ~
=)Jo A'03 L (L ) l..lI.._ Vi ... .1.(.l!:+ fi)}

41"':5 S a~ l 6 8 ~ 12 8

Hieruit voIgt voor de zelfinduktie van de statorwikkeling in

de q-as:

+ O.1i)2! )

~

De wederzijdse induktie tussen de statorwikkeling van de q-fase

en de rotorstaafwikkeling met spoelwijdte 2 ( ~ - ~..,) rad.el.

Opmerking: Bovengenoemde rotorstaafwikkeling in de q-as wordt

gevormd door dezelfde staven als de rotorstaafwikkeling in de

d-as met spoelwijdte 2,c(.l'I rad.el.

De van de statorwikkeling afkometige flux die met de rotorstaaf

wikkeling gekoppeld is, bedraagt per pool:

"'I' = P.~. Ap (La o. ) ..1. (_.....!. "*" ens o.n + ..!... )
po .. rr 2 ~



Bijlage 9.9.

Voor de wederzijdse induktie per pool volgt dan:

De zelfinduktie van de rotorstaafwikkeling met spoelwijdte

2(~ - O<n) rad. el.

Bet verloop van het luchtspleetveld, opgewekt door een stroom

i in deze kooistaafwikkeling is weergegeven op bijlagenq
9.2. tiguur 10.111.

Gekoppelde flux per pool:

'i'" noL. (" )
~ t

.lI.._ ~n + ;. ~ 1=)ol. pC; ln~ CI

3

]r OL (. ) (D.3~33- O.3'8'3~n+ 0.1" 7 ):: CA.-- L~~
~p&

Voor de zelfinduktie per pool volgt dan:

L
JrOL

( O. 313:5 - O. 3 1 8 3 ~... + D.'"'' ? )nnq :: jJo p~
~

De wederzijdse induktie tussen de rotorstaafwikkelingen met spoel

wijdten Yan 2(~ - ~",) respektievelijk 2 (~ - o(k) rad.el. met Ill" )""'k'

Men kan weer stellen dat de gekoppelde flux bepaald wordt door

de kleinste van de twee spoelwijdten, dus door &(~ - ~n).

Dan volgt voor de wederzijdse induktie:

L nDL ( B 0.1"1 )nkq • j-'" pS O. '3 3 :s 3 - O. 3 1 "3 ~ k + ~



Bijlage 10.1.

Berekening van ~ en R
f

ala funktie van R en y voor een

machine met konstante luchtspleetbreedte en 3 staven per pool.

( zie paragraaf 2.2. )

De in hoofdstuk 3. berekende reaktanties worden in de gerelati

veerde grondvergelijkingen (14) blz. 12. gesubstitueerd.

Men vindt dan de volgende betrekkingen:

Voor de d-as:

-j1. := 1.1000 lad + 1.0000 I od + 0.7070 11d

R
0 • 1.0000 lad + ( 1.4784 - j-1. ) I od + 0.6150 11ds

0 ::: 0.7070 lad + 0.6150 l od + ( 0.7382 - j~) l 1d8

Voor de q-as:

- 1. = 1.1000 I + 1.0000 I + 0.7070 11qaq oq

0 = 1.0000 I + ( 1.4784 j 2Rt ) I + 0.6150 11qaq s oq

0 = 0.7070 I + 0.6150 I + ( 0,7382 - j ~ ) 11qaq oq 8

Eerst worden nu alle voorkomende weerstanden omgerekend op de

statorz1jde.

ne totale weerstand in de d-as betrokken op de statorzijde is

gelijk aan de parallelschakeling van de weerstanden:

en ~. H1eruit volgt:
1 1,.--+--

2Rk Rt

De totale weerstand in de q-as betrokken op de statorzijde is

gelijk aan de parallelschakeling van de weerstanden:

en ~. Dus:
1
R

q

111=--+--:--
2Rk 2Rk ~

Dit levert de volgende vergelijkingen op voor ~ en R
f

ale

tunktie van R en y :



Bijlage 10.2.

1 1 1 +r 1 1 - r
2~

+ --= en --I:

R:r R ~ R

Oplossing van deze vergelijkingen geeft:

R:r
2R

~
R

= en =
1 + 3 Y 1 - Y

Substitutie van deze grootheden in de vergelijkingen voor de

machine op bijlage 10.1. geeft de relaties voor de stromen door
ade verschillende wikkelingen met y en als parameters:
R

D-as:

-j1. = 1.1000 lad + 1.0000 lod

o = 1.0000 lad + ( 1.4784 - j 1 ~ 3Y: ) I od + 0.6150 I 1d

+ ( 0.7382 - j 1 ~ Y : ) 11d

Q-as:

- 1•• 1.1000 I + 1.0000 I + 0.7070 11qaq oq

0 1.0000 I ( 1.4784 - j
2 .B...) I + 0.6150 I 1q= +aq 1 - Y s oq

0 0.7070 I + 0.6150 I ( 0.7382 j
1 .!!.-) 11q= +aq oq 1 - l s

Voor de overige in paragraaf 2.2. genoemde kooikonfiguraties ken men op

dezelfde wijze te werk gaan.

In de tabel op bijlage 10.3. zijn R:r en ~ weergegeven ale

funktie van R en y voor de verschillende kooikonfiguraties.

In de derde kolom is tevens weergegeven de verhouding van de

totale koperdoorsnede van de in de machine aanwezige veldwikkelingen

tot de totale koperdoorsnede van de aanloopkooi ala funktie van y ,

ale behalve de weeratand van de kooiringen eveneens de weerstand van

het elektromagnetisch niet aktieve deel van de veldwikkeling verwaar

loosd wordt.



Bijlage 10.3.

Geval

1-

4

6

2

8-

1.000
1 - 'Y

1.250
1 - 'Y

1.562

1 - 'Y

1.854
1 - Y

2.133

1 - y

2.405
1 - 'Y

2.670
1 - 'Y

2.933
1 - 'Y

Rf Af
R Ax

0.667 0.333 + 'Y
0.333 + '( 1 - 'Y

0.625 0.250 + '(

0.250 + '( 1 - '(

0.781 0.562 + 'Y
0.5b2 + y 1 - 'Y

0.741 0.483 + 'Y
0.483 + y 1 - 'Y

0.711 0.422 + 'Y
0.422 + y 1 - 'Y

0.687 0.374 + '(

0.3'14 + 'Y 1 - 'Y

0.668 0.335 + '(

0.335 + 'Y 1 - 'Y

0.652 0.304 + '(

0.304 + 'Y 1 - y

O})mer'kinge

1. Voor Y = 1 geldt steeds :f = t , onafhankelljk van het

,0 ae.ntal staven in de aanloopkooi.

2. Indien Y zodanig gekGzen wordt dat :t tot oneindig nadert

dan geldt: ~k ~ ~
3. '( .. 0 levert voor geval 1 en £ : Rt = ~

Y .. 0 levert voor de overige gevallen: H, ~ ~



Bijlage 11.1.

Splitsing van de op bijlage 10.2. ~eergegeven stelsel in een

reeel en een imaginair deel:

D-as ver~elijkingen:

o. = 1.1000 I r
+ 1.0000 I r

ad od
r

+ 0.7070 11d

i
+ 0.7070 I 1d

o. =

o. =

1.0000 I r
ad

+ 1.4784 I r
Od

+ 2 ~ Ii + 0.6150 I r
1d1 + 3y s od

1.0000 I r + 1,4784 Ii _ 2 E. I r + 0.6150 I i
1dad od 1 + 3'Y s od

o. =

o. =

0.7070 I r
+ 0.6150 I r

ad od

0.7070 Ii + 0.6150 Ii
ad od

+ 0.7382 I
r
1d + 1 1 ..!!.. Ii_ Y s 1d

i 1 R r
+ 0.7382 I 1d - - I 1d1 - Y s

Q-as ver~lijkingen:

-1., =

o. = 1.1000 Ii
aq

+ 1.0000 I r
oq

+ 1.0000 Ii
oq

+ 0.7070 I r
1q

+ 0.7070 Ii
1q

o. • 0.7070 I r + 0.6150 I r
aq oq

o. =

o. = 1.0000 Ii + 1.4784 Ii
aq oq

+ 2 .!. Ii
1 - Y 8 oq

2 ~ Ir
1 _ Y s oq

+ 0.6150 I r
1q

+ 0.6150 Ii
1q

+ 0.7382 I r 1 R Ii
1q + 1 - Y s 1q

o. = 0.7070 Ii + 0.6150 Ii
aq oq

+ 0.7382 Ii
1q

1 .B. I r
1 - Y s 1q

In matrixnotatie levert dit de op bijlage 11.2. gegeven stelsels.

Splitsing van deze matrices in een van ~ en y onafhankelijk dee1

en een van deze parameters afhankelijk d••1 Yolgens de in paragraaf

4 aangegeven methode levert het stelsel zoals dit op bijlage 11.3

is weergegwven.



Bijlage 11.2.

De ~achinevergelijkingen van geval 1A in matrixnotatie.

D-as:

1.0000 0.0000 0.7070 0.0000
r

1.1000 0.0000 lad o.

0.0000 1.1000 0.0000 1.0000 0.0000 0.7070 r;d -1.

1.0000 0.0000 1.4784 2 R 0.6150 0.0000 I
r o.

1 + 3y s od
•

0.0000 1.0000 2 R 1.4784 0.0000 0.6150 Ii o.
1 + 3Y s

od

0.615u 0.7382 1 R r o.0.70'/0 o.oono 0.0000 1
1d1 - Y s

0.0000 0.7070 0.0000 0.6150 1 R
0.7382

i O.
1 - Y s

1
1d

Q-as:

1.1000 0.0000 1.0000 0.0000 0.7070 0.0000 I r -1. ,aq

0.0000 1.1000 0.0000 1.0000 0.0000 0.7070 Ii O.aq

1.0000 0.0000 1.4784
2 R

0.6150 0.0000 I r O. '
1 -y s oq

•
0.0000 1.0000

2 R 1.4784 0.0000 0.6150 Ii O.
1 - Y s oq

0.7070 O.OOGO 0.6150 0.0000 0.7382
1 R

I r O.
1 -y s 1q

0.0000 0.7070 0.0000 0.6150
1 R

0.7382 Ii O.
1 -y s 1q



Bijlage 11."

De machinevergelijkingen van geval 1A in matrixnotatie

met verwisseling van rijen en kolo~~en.

D-as:

1.1000 1.0000 0.7070 0.0000 0.0000 0.0000 I r o.ad

1.0000 1.4784+ 0.6150 0.0000 2 R
0.0000 r o.- 10d1 + 3Y •

0.7070 0.6150 0.7382 0.0000 0.0000 1 R r o.
1 - Y 8

I 1d
-- •

0.0000 0.0000 0.0000 1.1000 1.0000 0.7070 Ii -1.ad

0.0000 2 R 0.0000 1.0000 1.4784 0.6150 Ii O.- 1 + 3Y 8 od

1 R t i0.0000 0.0000 - 0.7070 0.6150 0.7382 11d o.
1 - Y s

Q-as:

1.1000 1.0000 0.7070 0.0000 0.0000 0.0000 I r
-1.aq

1.0000 1.4784 0.6150 0.0000 2 R
0.0000 I r o.

1 - y s oq

0.7070 0.6150 0.7382 0.0000 0.0000 1 R
I r o.

1 - Y s 1q
• -

0.0000 0.0000 0.0000 1.1000 1.0000 0.7070 Ii o.aq

0.0000 2 R
0.0000 1.0000 1.4784 0.6150 Ii O.- 1 - Y s oq

0.0000 0.0000
1 R

0.7070 0.6150 0.7382 Ii O.- -1 - Y 8 1q



Bijlage 11.4.

Zowel de q-ss vergelijkingen als de Q-as vergelijkingen kan men

in de volgende vorm schri~ven:

--"

A x + =

-B -: +

A is de deelmatrix met konstante elementen.

B is de deelmatrix met variabele element en.

Voor de d-se betrekkingen geldt:
~ (r r r)
x = lad' lod l1d o • 0 )

---"
b

2
~ (-1 , 0 , 0 )

( _A-1 B ) kost

( B ) een zeer

( B A- 1 B + A ) is de helft van de rang

Uit de eerste vergelijking voIgt:

-->0. -1--'"
x = -A B '1'

Substitutie van deze relatie in de tweede vergelijking geeft:

( B A-1 B + A ) -; =

of: y = ( B A- 1 B + A )-1 ~

De rang van de matrix

van de gehele matrix van de d-aa betrekkingen.

Deze halvering van de afmetingen van de op te lossen matrix

levert een aanzienlijke tijdsbesparing op voor het werk met de

digitale rekenmachine.

H t b 1 d t · ( A + B A- 1 B ) ene epa en van e rna r1ces

niet veel tijd, ..de door het feit dat de matrix

eenvoudige vorm bezit.

Voor de q-as vergelijkingen kan men een analoge berekening opzetten.

Men vindt de volgende formules:

D-as: Q-as:
-1 )-1 ~ ......=..

B A- 1 )-1 ~
'1 = ( B A B + A b2 x = ( B + A b 1

~ -1 ---'" ---"0.

A- 1x =-A B Y y = B x



Bijlage 12.

Na het inlezen van het Fortranprogram~a 333E dienen de gegevens

Tan de matrices van de op te lossen vergelijkingen als voIgt inge

voerd te worden:

1. Array r ( 1 6 ) Format F 5.2.

2. Array 8 ( 1 8 ) Format F 5.2.-R
3. D-as matrix:

De rang van de matrix A Format I 2

Rijsgewijs de elementen van

de matrix A; na ieder eleI:lent

een "end of line". For~!lat F 6.3.
a Format F 6.3.

0

b Format F 6.3.
0

c Format F 6.3.
0

4. Q-as matrix:

De rang van de matrix A Format I 2

De elementen ( zie boven ) Format F 0.3.
d Format F 6.3.

0

e Format F 6.3.
0

Bij het oplossen van meerdere atelsels achtereen voor dezelfde

r ~n ;r waarden kunnen de gegevens van de verschillende stelsels

na elkaar volgens 3. en 4. ingevoerd worden.

De rekenMachine leest de gegevens van een bepaald stelsel tan in,

lost dit op voor aIle voorgeschreven parameterwaarden waarna het

volgende op de invoertape gegeven stelael wordt ingelezen. De

parameterwaarden hoeven dus"slechts bij de aanvang ingevoerd te

worden.

a :z konstante uit de noemer van de formule voar Rf0

b = konstante uit de teller van de formule voor Rf0

c = konstante uit de teller van de formule voor I\:0

d = 2 e indien de koaistaafwikkeling met rangnummer oq
0 0

aanwezig is.

= e indien voornoemde kaaistaafwikkeling ontbreekt.
0

e • b
0 0



Bijlage 13.1.

Gegevens synchrone generator.

Fabrikaat Siemens Nurnberg

Naamplaatgegevens:

Nr. 686884 Type F1292 - 4. B3. P22.

D. Gen. Nr. 828198 VDE 0530

E.

BUitenpooltype.

1575 omw/min.

1500 omwimin.

Isolatieklasse

400 V ,0 A

400 V ,35 A

Veldwikkeling

95 V ,7 A

Aantal polen: 4.

Atmetingen:

Buitendiameter statorhuis

Binnendiameter'statorhuis

Boringsdiameter ( midden v/d pool )

Boringsdiameter ( rand v/d pool )

Rotordiameter

Lengte blikpakket

Poolsteek

Poolbreedte

Wikkelingen gelijkstroomgedeelte:

Gelijkstroomweerstand veldwikkeling

Gemiddelde windinglengte

Diameter draad

Aantal windingen per poolspoel

Aantal staven per pool in de aanloopkooi

Kooistaafdiameter

Kooistaaflengte

Draaistroomgedeelte:

Tweelaagswikkeling

Rotorgleuftal G

2

425 mm

373 mm

237 mm

238.5 11Im

234.6 mm

150 111m

186 mm

130 mm ( 0.70 "t )
p

2.68 ..n. ( per poolspoel )

700 mm

x 1~ mm

330

5

7 mm

170 nun

30

Gelijkstroomweerstand tussen sterpunt en fase 0.25 ( ~ 0.02 ) -fL

Diameter draad 2 x 1 <.\> rnm

Aantal parallelle takken

Gem id delde windinglengte

2

700 ma



BijIage 13.2.

Bepallng van het aantal windingen van de verschiIIende wikkelingen

met behulp van weerstandsmeting:

Voor de veIdwikkeIing geIdt:

1 = 0,708 III

s 1,571
2

II: rum

R • 2,68...tL per poolspoel

TIlt de vergeIijking:

2,68 = 0,0178.0,708
At voIgt: At • 330

1,571

De draais~roomw1kkeling:

De weerstand tussen sterpunt en fase bedraagt per tak 0,510..4L •
Ret aantal spoelzijden per fase per tak bedraagt:

2 • 30 10.=
2 • 3

Aantal spoelen per fase per tak is dus gelijk aan 5.
1 = 0,700 m

S 1,571 2
= mm

R = 0,510 nper fase per tak.

Dus:

0,510 =
0,0178.0,700 5 N en: N = 13

1,571

Voor het aantal windingen per pool per fase volgt dan:

A' = 2,5.13 = 32,5 (Voor de 3-tase-wikkeling )
p

Om de grootheid

moet A' nog met
p

worden.

Bepallng van At

tiek.

A uit de theoretische berekeningen te verkrijgen
p

de verschillende wikkelfaktoren vermenigvuldigd

en A' uit de nullast- en kortsluitkarakteris
p

1. De kortsluitkarakteristiek. ( Zie grafiekenblad 20)

Voor de stroomoverzetverhouding als funktie van de windingsver

houding tussen draaistroomwikkeling en veldwikkeling geldt

de Yolgende vergeIijking:



Bijlage 13.3.

~I
2 fase

_1 I
'{i f

=

I = Kortsluitstroom per rase per tak infase

If = BekrachtigingsBtroom in A

r = De van de poolschoenvorm afhankelijke verhouding tUBsen

de maximale waarde van de luchtspleetinduktie en de

grondharmonische komponent van het luchtspleetveld.

Cd = De reduktiefaktor voor het ankerdwarsveld.

fa = De wikkelfaktor van de draaistroomwikkeling ( waarin vervat

de spoedverkortingsfaktor )

Stelt men: ; ~ Cd ~ 1, dan volgt voor bovenstaande vergelijkin,;,

10,6=~
~A;

De berekening van het aantal windingen van de veldspoel is nauwkeu

riger dan de berekening van A' •
P

Gaat men uit van Af = 330, dan geeft de laatste vergelijking:

~ A' = A = 31,1
fa p p

Dit wijst op een aantal slagen per spoel van 13 of 14.

2. De nullastkarakteristiek. ( Zie grafiekenblad 19)

Voor de nullast fasespanning van de draaistroomwikkeling geldt

(bij n = 1500 omw/min):

u = X Iaod od

3.1.voor CJ L d vermeld in paragraafn ao
'-' = 314 )n

X - u n DL A A
f

0,20. 314aod- r. ----po p

Voor X d geldt de formuleeo
(voor g = 8 en

Voor de machine geldt ( zie ge/Tevens bijlage 13.1. )

)J~LJ....
1f DL

=.J<~t.J .. ( D ) ( L ) (_2_) ( 0,001 ) 7,5 10-5
pb 0,237 0,150 =p D

In het linieire gebied van de riullastkarakteristiek geldt:



Bijlage 13.4.

(
U ) == 83,2 ViA
lod

lad 0=

Uit de berekening voIgt dan voor A ( bij A
f = 330 )p

A == r. A' = 37 windingen per fase per pool.
p a p

Deze waarde wijkt af van die, berekend uit de kortsluitkarakteris

tiek.

Dit vindt zijn oorzaak in de onnauwkeurige waarde van verschillende

grootheden in de formule voor X dOao

In de verdere berekeningen zal voor de waarden van A
f

genomen worden:

A = 32
P

en A
P



Bijlage 13.5.

Overzicht van de basisgrootheden van de machine.

Lijnspanning op de draaistroomwikkeling = 95 Veff

~
Spanning Stroom 1mpedantie

Veff Aeff ..n.
Wikkeling

Ankerwikkeling 55 9.0 6.1

3-fase

Ankerwikkeling 41 6.7 6.1

d-q-systeem

per pool

Veldwikkeling 540 0.51 1060

per pool

Kooistaafwikkeling 1.64 168 0.0098

per pool

Het koppel van de machine moet betrokken worden op:
'"

,..
2P1'aa " Un 1

0
!k = I = 2p. = 14 Nm

0 (,,In
p

Hierin is:

p ::

U =n
I =

0

(In =

Aantal poolparen van de machine :: 2

Basisspanning per pool van het d-q-systeem

Basisstroom per pool van het d-q-systeem =
Hoekfrekwentie van het net = 314 rls



Bijlage

O.,erzicht van de waarden van l' en R als funktie van de

uitwendige weerstand R •
u

1 R
s R R R 4R"1<s:1

~.u. u u u
p.u. p.u. ..a -C':l.

-0.48 0.0168 59.5

-0.30 0.0147 67.5 0.0595 0.0564 60.0 240

-0.20 0.0136 73.5 0.0356 0.0325 34.5 138

0.00 0.0113 88.5 0.0174 0.0143 15. 4 61

0.20 0.0091 110 0.0098 0.0067 7.10 28.5

0.40 0.0068 147 0.0057 0.0026 2.75 11.0

0.60 0.0045 220 0.0031 0.0000 0.00 0.0

I Doorsnede A - A'

Figuur 11. De staafstroommeetinrichting.

I, A

Aanzicht B - B'

1- = Magnetiseh circuit

g, = Kooistaafl

~A'

Gebruikte hallgenerator:

Siemens EA 218
BIlk: Transformatorblik 0.3 am

r'------ B

B'

Gevoeligheid:

jt = 0.1 mV per ampere kooistaafstroom voor: 6.2

108 mA
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