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Door de se.e'en heekYeranellingen Tan elektrische aach1aea ..ar ••
tij4 te iJltegreren kunnen lIoeksnelhei' ea ltoppeUMk op elk ti..1.'at1p

Ba het begin der integrat!e .orden bepaald. (bij gegev•• besiaYoerwaar4en)
I.die. eelL raachiae ui:t de pas dreigt te Tallea die.t d. elek'r1Alche

keppeling tUBsea net en machine b1ijve.d te .erden verbrekea.

Over het a1 or Diet uitachake1e. kan worden beal1.' via keaata ..treat

hoekveranell1ag, heaksne1heid en koppelhoek.

,

"
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Naar bekend mag .ord.n verondersteld gaat het uit d. paa .al1•••aa

-grote- el.ktr18che aacAin.. met v••lal onto.1aatbare ••r.chiJa••lea
gepaarcl. We d.nken bi.j•• &aD m.elijke iJlatabU1te1tYU b. Jteppela..t ••

mechanisch. atootbelasting.n. Daarom moet h.t uit 4. pas .a11.. Taa

elektriach. machine. in het alge••en word.n voorkoa.n.

Op ••Lt. w1jse dit h.t b.st kan geschieden is ••n Tra&g, die o.a. ia

.l.lrtriache c.ntral.s van groot belang is. Daar het nooclgedweagn plot

s.1ill8 a.fachaka1en tengevolge van een storing van &&n of •••r • .-h....

een koatbare aangel.genheid i8, zal .en slechta in uiter_'. aoodzaak tot

afechake1en ov.r'.... Voor schakelbealissiagen is kennis VaD 4e kopp.l

hoek van de g.n.rator noodzak.1ijk; we zul1en dit nad.r to.licht.n.

We b••cho.w.n hi.rto. een el.ktrische ge••rator, waarvan d. rotor ••n
b.krachtigingsw1kke1ing bevat. In de atatorwikkelingea wordt 4•••••k.

opg•••kt. D. as in de richt1D.g van het rot.".1dnoemen w. d. laDg...

of d-... Loodrecht hi.rop staat de dwars-aa of q-... W. n.lIlen &aJl dat

in de aachiae g.eD .erzadiging optreedt.

De in de stator g.Ind_ceer4e spanning E ijlt 900
na t.o.v. d. rotorp

veldv.ctor en is evearedig met de bekrachtigingastroolB i •
Il

In eo diagram:

verband tuasen i en E is lineair ••1..,
• p

geen verzadiging optr••dt.

_£p
Zodra de machine belaat wordt v10eit in de atator een strooa. B••

luchtapleet•••ld wordt nu Diet alleen meer bepaald door de aapire

wiadingen (AW) van de rotor maar oak door die van d. stator.

Stel nu ciat de gen.rator levert aan een aui.er inductiev. bel..,lDc. h.'

vectordiagram wordt dan al8 volgt:

ro~(J"'1IW

,
r---------,---r---...{.

,
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We zien bier 4at d. atator AW de rotor AW tegenw.rkea.

Willen we de kl••spanDing gelijk houden aan die uit de nullaatsituatie,

daD moet het resulterend luchtspl.et-Teld gelijk blijTen t m.a.w. 4e rotor

stroom moet toenemen. De open statorspaaning E ne.mt bierdoor tOe .et
p

een bedrag dat gecompenaeerd wordt door:

1. De ontmagnetieatie ten gevolge van de statorstrooa.

2. Het spaaningeverlies in het statorlekveld ter grootte jX1I.

De inT10ed Tan 1. en 2. samen beschrijv.n w. via Xd, de sy.cbrone

reaotantie.

Via een oTereeDkomstige beschouwiDg vinden we Toor suiT.r capacitieTe

be1asting dat de rotorstroom a ••t afn••en om e••

constante kleaspanning te bewerkstelligen.

Uit bet vectorcii.agram zien we dat ge1dt:

e + jIXd = E
":- - ..R

8t.1 dat de JIlachin. gekoppeld :is aan een oneindig sterk net. A1s we au

.echaDiach Teraogen toeTo.ren t sien we dat d. rotor t.o.v. het stator..

Te1d gaat Toorlopen met een hoek 0 t dieafhangt TaD het toegevoerd

mechanisch vermogen. D. hoek 0 wordt koppelhoek g.noead. Bij toeTeeren

van ..chanisch vermogen zal de lange.. niet meer 90° Toorij1en t.e.T. de

kl..spanning; de hoek Tan Toorij1ing wordt groter. De TerschijB.ele.

in de dW&rsas gaan nu ook een rol spelen.

We zullen d. situatie nader beschouwen voor het geTu 0 # 0 en een

generaterbelasting die zowel een ohms. ale een reactieve compone.t •••at.
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De a'trooll w.rdt gesplitet in lang_ en dwaracomponent.

flier geldt:

•

Bij gegeven !, ,!, Xd .. xq kan men 0 bepalen.

Uit de definitie van E (open statorspanning) volgt dat E J.. de lusu
p ~

blijft staan.

De klemspanning e kan ontbonden worden in componenten-
We willen nu het vermogen bepalen dat door de machine

Daartoe beschouwen we eerst onderstaande situatie:

r",.,..

e q en ed-

wordt geleverd..

-- - - l
Bet schijnveraogen

Nd:fp + jQ

e = a - jb

! = c - jd

(P> 0 en Q >0)

volgt uit:

Ii = .! !. :; (a-jb) (c+jd) =

: (ac+bd) + j(ad-bc),

zodat:
p = ac+bd (watt vermogen)

en Q :II: ad-bc (blind vermogen)

We passen het voorgaande toe ter bepaling van het machine-veraogen u~t he

vectord1agram.

Daartoe banteren we:

N = .!.!. = p + j Q.

We leggen nu de Re-as langs de q-as en de ~as langs de d-aa. Dat ~a

toegestaan, want het vermogen moet invariant zijn voor het gebruikte

assenatelsel.

Aldus volgt:

.! =
I = -

zodat:

dus:

en
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e • I! I cos ~ = e cos ~q
ed:l: I.! I sin ~. e ain ~

Uit het diagram volgt ook:

I X :' e d ~ I =
q q q

en

e 81116
X

q
E -e cos&

p

dus:Voor P I: eqIq + -dId Y1aden w.I. sinlP •• e COB If --oi'!Xoiiiiiiii....... + e sin I
q

(E - e coal)p

2
+ te s1.n

geen ~it8pringende polen heert, z1jn X ••
,q

gelijk; dau vinden we dUB:

Voor de zga. turbor.tor. die

Xd ult sJBmetri".erwegingen
., • SiB tf

P • X
d

Bij moderne machin•• is het verschil tussen Xd en Xq geriag. Indie.

bovendien nog lijnen en tranaformatorea :La aerie met de ge.erator at..a,

verdwijnt het versch1l tuasen turborotor en poleDrotor vrijw.l seh.el.

In onderataande figuur is het vermogen ala functie van de koppelhoek

weergegeven:

""~
"\
'.\

\\

Zoals w. zien uit de relatie ••uP bere1kt

de "poUDIUlchine" zijn maxillaal ver..., •• voar

0< 900
•

• ". ~6
BYnam1scbe stabiliteit.

p~learotor

turborotor

We zullen nu in grote lijnen nagaan wat er gebeurt als bet statorclrcuit

van een elektriscbe generator plotseling wordt kortgesloten.

Bij zo'n kortsluiting liggen de volgende kortgesloten w1kkeliaa•• :La bet

ijzercircuit:

a. de staterwikkeling

b. de rotorwikkeling (kortgealoten via de opwekker)

c. de demperwikkeling.
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" ». r»llpe.rkoo1, de rotorhuici .n d. roiorw1:kk.ling wiUftn plo'..l:iq

opt~.'ende flux-veranderingen t.gengaan. In eerate instani1. dria;t

de gelijkstroomcomponent van d.mper .n rotorhuid de flux-vera.4.~~DB

van de etatorwikkeling weg.
, . !

Echter in de generator is slechts weiDig ruimte voor d~,kop.rs~aY~_

Y&n de demper. De demping van een verschijnsel in de demp.rs~av••

ie' h1erdoor v-root , waardoor de invloed van de demperkooi op h.,t
kortsluitverschijnsel snel is verdwenen.

De damping van de rotorwikkeling is kleiner, <.leze blijft g.dure.cle

g.ruiae tijd de sta~orflux tegenw.rken.

Nad&",ook 4e invloed V/Ul de rotorwikkelingen ia uitgedempt tr.edt ••n.
stationaire toostand in.

De kortslu1tstroom is uit drie gedeelien .;amengeateld:

1. d. atationa.1re kortsluitstroom :t
2. d. traasitoire kortaluitstroom I'. die door de demping yan de' rot.~~

w1)(ke11ac ,¥"erdwijnt.

3. cle /ltubtransitoire kortaluitstroolll I", die door de demping va'n d_

d••perko.i I verdwijDt.

Men clef1aieert de 8ubtransitoire kortsluit-reactantie Xa ala:
e <,

X". nOll.

d Iii

De transitoire

X' ..d -

kortsluit-reactantie
enom.
I'd

volgt 'uit:

Men moet er dus rek.ning mee houden, dat de machine in ni.t~ ,

stationaire tQestand reage.rt met een Tariabele reactantie.
''';;'',

&1j uiterat snell.e veranderingen reage.rtde machine met zija aubtraJlei-

toire reac~antie.

Bij mi.nder snell. v.rechijnselen (bijv. slingeringen "in het net" '••'t'

5 a 7 periodenleec.) reageert de machine met de trans1toir. rea~tan~i~~
.' .., '

Voor de reac.tanti. in de richt:ing Tan de dwarsas geldt eell ovel'e.n.ltollUlt14J.

beschouwing. Ook hier moeten we een trans:itoire reactant:!.e X' en •••.
ct,

subtran.sitoire reactantie X'I inToeren voor resp. snell. en ~e.r 8••11«
q

verschijnselen.

De relatie voor het vermo::;en ala funetie van de koppelhoe,k ka!1 ." Tll:Q1"',h..t

dynami.sche geval (afgezien van het allereerste t,.ijdstip na de kOl1alu1\*,1IC

be.achrtnen worden via de transitoire reactantieo '" '

, "
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Blj beaader1ag geldt:
, at e si,u 6

p -= xt
d

Hieria :1.

met I = wattcoaponeatw
~ • b1indc...~neDt van de stroo••

(, De ra1.ti. P = p(/) Terloopt dus in eerste benadering ainuaToraig.

Bij nuaerieke uit.etking blijkt dat p(o) TOOI' het dynami8cae geT~

ee. grotere amplitude heef't dan P(d') ,voor at.tionair bedrijf.

In e.. figuv:

P(O) onder dynamiaclae .....ti.a_d

P(D) bij st.tionalr bedrijl

s-ed., IN ---.6
In de a_lllale bedrijfssituatie bedraagt de koppelhoek 35 • 400

• Stei clat

de turbine een veraogen Po levert en dat de koppelhoak °0 be4raagt.

In deze situatie treedt plotseling een kortsluiting op; is de.e kart

aluitiDg "ide8.al't dan lean daarin geen vermogen .orden gedi8aipeerd..

Verwaarlozen we de verliezen, dan is alle toegeToerde mechanisehe

e.ergie beachikbaar yoor het versnellen TaD de rot.tie. De koppelboek

o zal - uitgaande TaD de waarde 0
0

- toeneme••

Stel dat de kortsluiting wordt opgeheTeA ala de koppelhoek de waar4eOa.d•Op'dat mo..nt zal het net een Termogen P
1

Tragen, zo blijkt via de

"qnam1ache" krolllllle. De turbiDe leTert echter slechta PO; er treecl'

ee. Tertraging op ciaar het T.rm~er8ch11 aan de rotatie wordt ..ttrokk.

We wUlen nu het Terballd beschouwen :tu8sen het opperTlak 01 :I: Po( d._tO> en

de toename Tan de rotatie-energi~ VI = t J (~- ,J) ,
• 8

'1
~t---""'JI""'~
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Hierto* d.finieren we:

traagheidsmoment J =jr 2
dm

synchrone hoeksnel.heid : (J
d8 8

hoeksnelhe1d W = dt
met: 8 = II) t + oCt)

s 2
l':oppel T =- J~8

dt2

arbeid W=JT cia
d'Wvermogen P =- dt = IJ T

(2)

(3)

" (It)"

(5)
(6)

Uit relat1e (6) 'zien we dat het koppel T afhangt Tan d. hoekanel.hei4

, dJ
w::l.tJs+di

Daar de atw1jkingen van de synchrone hoeksnel.heid klein zullen &~jn.

zullen we T constant veronderstel.l.en.

We gaan uit van (4):

d 28
J- = T = PIlei

dt2 8

Via (3) zi&1l we

d28

dt 2 =

date g~ldt:

d 2a
dt 2

zodat:

Hieru1t volgt:

Jd
20 ~ _ E dO

dt2 dt - 4J
6

dt

of:

due:

zodat t-I_ iIJ J

tJ J S d(~)2 =/L dO
o tVa

Nemea we cUB bovengrens van ade waarde ({ en behoorta
heidswaarde IJ t dan volgt:

a J'
2 a P

tJ(41 • tJ) = I dO• a s ItJ s
Oa 0

/ P do = tJ tV B ( "'a - ~)
2

= P( 'a - 'b)
4,

h1erbij de Aee&snel-

, .



Voor 4e toename van de rotatie-energie noteerde••e:

lIlet 41 - It! k1ein wordt tita s

dus

zodat

A Vi ::::: J IJ (461 - tel )
s a s

4W
(41 -41 ) = -

a IS Jill
S'

(AW)2
= 2Jw •

We &1en due dat het opperYlak 01 op zekere schaal e8n aaat is ~oor het

kwadraat VaB de toenallle Vaft de rotatte-energie. Even&o is 02 (op dezelfde

schaal) een maat voor het kwadraat van de afname VaD de roia~1e-••ers1e

waaneer de kortsluitiAg is opgeheven. Dit is gellakke11jk 1. te sien 400r

uit te gaaa van

d2a
J dt2 = Tel - Tmech

en dan een overeenkomstige afleiding te volgen als voor het oppervlak °1 -

Er kunaen nu drie situat1es optreden:

1. °1 ,> 02

2. 01 = 02

3. 01 < 02

Als °1>02 i8 zal de machi.e uit de pas valle., claar de venr"••"e

energie niet in staat i8 de voordien toegevoerde ver..elle.a. e.ergie

te cOllpellseren.

Als 01 <::02 zal. de machi.e niet uit de pas valle••

Ala °1 - 02 verkeren .e op de grell.. We zu1len de .aarde v... 0, die bek..rt

b1j hat rech:t.er snijpunt vaa cie dylL&lliaohe no..e en de rechie PO==oM8taat

cle kriti.u koppelhoek Ok ne...n. OIl de .tabU1teit van .:het .lrappe.1:ai.'
waarop de generater werkt niet te ver.torea .zal de gea'erat_ ...~ ......

uit.....bakeU voor keppelhoekwaar"en>ak •

Hoe.e1 Ok voor een bepaalde generator o.a afhangt van de 1Il0.ent..e

belaeting van de generator voor de kortsluiting, neaen we voor Ok .e.

constante .aarde aan. Uitgaande van de nomine]e belastingst.estaa" kaR all

richtgetal voor J
k

gelden: Ok = 150°.
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2.1. !l!!2!.!!.
Zoals in hoofdstuk 3 e.v. uitvoerig zal worden toegelicht 18 de hoek

ver•••llingsaeetapparatuur opgezet met bebulp van digital. achak.~•••

De ge.eten hoekversnell~ngenworden via d. analoge rekenaachi.. verw.rkt

tot de koppelho.k 0 • De volgende symbolen zijn gebruikt:

a. voor de hoekversnellingameter:

niveau-irlverter

hersteldrijver

volledige opteller

schakelingen oaG.r
patent Vall

ElectroDic Engi.eeriac
Compaq., Cal. U.S.A.

voor ach...•• s1e
aanh...sel

}

voor detailscheaa's z~.
Philips circuit blocks 1~".eri.

emitter_volger

pulse-super

pulav.rsterk.r

monostabiele multivibrator

2-voudige "en"_poort

inverter

bistabiele multivibrator
(flip-flop)

-[Q

-E>-
@-
1Jf.[ ~

~ . YoD. ~

i h'l) ~

B
B
.~-
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Bij dit onderzoek wordt gevraagd oa aet behulp yan .en 4aarte. 'e con.tru

eren hoekY.rsnelli~saeetapparatuureen uitspraak te doeB ever het al of

niet uit de pas vallen van de machine bij plotselinge bela.t1Dgsyariat1e.

De .erkwijze is nu in principe als volgt: is in een gegeve. geTal de

waarde van de koppelhoek op het moment van kortslu1ten beke.d (stel to)
dan ka.D <f O+t gevonden worden uit :

1 t1 t1 2
00+t = 00+/J 6(t) dt

1 0 0..
Hierbij is~t) de gemeten hoekversnelling.

Zolang 0O+t
1
<Ok is hoeft gee. uitschakeling plaats te viade••

Het i8 echter niet nodig de meting voort te zetten tot &k is bere1kt.

Beschouwen we nogmaals de figuur op blz. 7 • dan zien we claaru1t dat

we reeds bij een veel kleinere koppelhoekwaarde kunnen besluiten dat

de machine uit de pas zal valle•• Wordt nl~"bij l(t)~O de bppe1Jloek

waarvoor geldt 0
1

= 02 overschreden dan valt de machine zeker u1t de pas.

We zullea die koppelhoekwaarde met Ok aanduiden. Ben praktijltwaarde

voor 0' it is 110
0

•

Men kaD. als bezwaren aanvoeren ,dat 0 it zeker geen constante is, maar een

fUDctie van o.a. Po en P(O)d • We komen hierop later terugl Yoorlopigyn.
werken we met tf it = 110

0
•

Aldus vinden we voor bovenstaand vereenvoudigd geval als uitschakel

criteriua:

Uitachakelcommando te geven ala geldt:
1:

1
t

1
dO + jjl(t) dt~&"k

o 0

bij l(t) >0
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b. bij de aaaloC. r.k....chi•• ;

-0- pot.ntio••t.r

opt.ll.r - verst.rk.r. in dez. situatie op .1:-....:

-[10a+b]>

t
integrator, op uitgang: Uu:ll: - f 1 Ui 4\

o

spael van .en relaie, ciat een wi.eMlcoatact bed1ent.
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3. Ont.e,J"p TUl 4e hoekTe,J"sneJ,,1igSlleetapparatuy.

Ala r1chtgetallen yoer de waarden Tan de gea1ddelde Yer8••1l~

b:1.~ ~ort8;Lui~;~ ran een grote generator halltenn .e:

t: tijd na de
vers~oriag (sec.)

gem.hoekvers•• van2
0- t sec.(oa••/sec )

o
5,50
5,62
5,65

..

dat de koppelboek·doorlopen mag alvors.. Uitaohake-
o ':I[Qo • Ivoorlopig op 110 ."',,7U =72 of,O,2 ...-.de m.cla1Jle heett

De syachroae hoeksnelh.id bedraagt 3000 om./sec.

Bov.nata&Jlcle gegeve.s .erde~ verstrekt door de groep "Op.ekki.c e.

Distributi." van T.H.-E.

3.1 0 Ge8talde sisea._.----.-...------
G.vraagd wordt een meetop.telling te bou.en, die bov.nst....4. hoekYer

snelliqen met een max. tout Van ca. 7% lean constater.a. De .etiag~.ta

alleen van belang bij toerentallen die max. ca. 3% VaA bet ayllcbroae

toare.tal .afwijk.n.

Er moet nu een keuze worden gemaakt uit d. vele aogelijkhedea die li....

in het gebied tussen snell. doch onnauwkeurige signalering re.p. trace

doch nauwkeurige signalering van verstoringen. De keuze moet .6 aija dat

voldaan wordt aan de ei. dat de max. tout 7% ot minder bedraagt.

In de inleiding zijn reeds richtgetall.n gegeven voor °0 en Ok' Dl. re.p.

35 a 40° en 110°.

We stellen het traject

ling 1l0ftt plaats' vinden

1 poolpaa.r ) •

We reke.en verder met een gemiddelde hoekversnelling van 5,6 o.aw./seo2;
dan aien we via de relatie

2i.5.6.t = 0,2

dat de tijd tu••ea optreden VaB de verstoria.g e. uit de pas Tall..

~0,27 sec. bec:lraast.

-) bij 6 ~o
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De synchrone snelheid Tan de as is 3000 omw/min of 50 omw./sec; de tijd

nodig voar 1 omw. is dus 20 m sec. Kiezen we eeft meetmethode, die aa elk4

omwenteling de gemiddelde waarde van de hoekversnelling aangeeft, dan

zijn er in 0,27 sec. 13 waarnemingen fuogelijk.

De output ,van het meetin6trument zal in het algemeen na elke 20 'm sec. d\

een discontinurtei..t vertonen.

Hoe kunnen Vie een llleetinctrUL,ent realiseren dat na elk~ omwenteling

eeo output geeft die voldocnde nauwkeurig is ?

Je te meten hoekversnellin t 6 kan als differentie-quotient :: geschreven

worden, waarin lHeI ielijk i3 aaT'. de verandering in hoeksnelheid oYer een

interval At.

VoorAt k1ezen we cia tijd nodig voorl umwenteling •.• e zijn slechta ge

interesseerd in metin/:,;f!n uij toer~ntflllon die max. 3%·) afwijken Tan het

synchrone toerental, ~ie 3D1. De lout die W~ maken door At constant t.

veronderstellen is dUG IllB.X .')'/0.

Door deze fout toe te laten wdrctt een moeilijke operatie, nl. het uit

V04!ren VtJ.n een delinl'; v(~rmejen. ;,e behoeven dan slechta A4J te met en ;

dit gebeurt ~p Je vv+gende wijze:

Een echijf, waurin op ~en willek, urige plaats van de omtrek een

uitsparing is aen3ebracht, wordt bevestigd op de as wnarvan weAwwil1en

meten. Aan de ene zijde Vi.W de 8chijf plaateer. we eer. lichtbron, aan de

andere zi'jde een fotvdiode die licht vpvangt zclang de u:i t[;paring

dat toelaat. Het circuit waarin de fotodiode io opgenomen g~eft bij

uynchroon draaiende 6chijf e~n blokspanning af met p~n ?~riodetij4 van

? " D d .t' 1 '''') 1 t 'ib bt~O ~ sec. aar e U1 npnr1ng over ca. 20 v~n (e am reK H aunge rae

zien we de volfende bloKl.;p"i(nHingsvorm t of d" getnvert(,("l"de).

I

/

.) p';ctl\}oltld p"re l nt'll';!' llf·wt:t I>iUil@n r.l.d Il",t !"1t dat in U,,'? bee. bij ••n

'Hlrl..lon" .LllHI~ v (1 fl ''), I! OlUW, ..uc dl~ 1"r~l\.;,me 1 h(' i d VlUI ')0 I.HlI\~11 ;_ec

!; I, r.; U11IW, "H)C !\,wt.



Ket.4••• bl.k8pann iag ature••e een poortachakeliac. De.. he.tt t •••

lq_gea; op de e.e iagang staat 4e bloupa1luac, op 4e _ .... lacaas
.taan clockpulsen .aarTaD de frequentl. bereke.d ~al .erda.. De bl~.

spaDDlag laat gedurende 18,5 • sec. clockpul.e. door de peort, d.

Tolgen4e 1,' • sec. 1. de poort geaperd, e...

Bet aaatal pulse. dat de poort doorlaat bij 1 o..enteling TaB de aoh1jt

.erdt a.thouden eD Tergeleke. .et het aa.tal pulseD dat bij ee. Toercaaad4

cyclua ... binaeagekome••

r--_'- - - ....-----,

daaltijd heeft van ca. 500 n .ec. De oreeelte

van de clockpuls bedraagt 300 n .ec. Ee. pula

moet een zekere breedte hebben oa ala pula

herkend en geregiatreerd te worde.. De pula-

Torm die de teller ziet is gearceerd; i. de:

pulsbreedte voldoende voor registratie ? In dergelijke geTallen treedt

onzekerheid Ope De fout die hierdoor gemaakt kan worden bedraagt per

In grote trekken geldt au: U8 de pulsaantallen TO een ..t.1ag e. zija

Toorgaande Terach1l1e. is er ee. Tersaelllng of Tfttraging opsetre4e••

Us de pulsaantalle. ll1.et Terschille. is de Ters.eUing nul. 0, HZ. w.\ise

viaden .e clUB elke 20 m sec. een uitkOilst die een aaat 1a T'.rA4I en

daaraee, met inachtname van genoemde restrictie., Toor de h.ekvers.al1iac.

!!!.. Het aaatal getelde pulsen is omgek.erd eTenred1g .et 61; •• make. h:l.er

gebruik Tan -1
1 ~ 1- a voor lal «1+a

We zulle. nu de vereiste clockpulsfrequentie bereke.e.. Deze~ a.aea

.e1: 4e toegestane fout zoals zal .orden toegelicht. Bij het telle. vea

pulsen kunaen foute. optreden indien begin- eD/of eindfout vaa •• tel

periocle same.vallen .et de aanwe~igheid van ee. puls. Men .eet i. dat

geval niet of zo'n pula geregistreerd wordt:

In ons geval blijkt uit .etiagen dat de b+~

spanning di. de poort stuurt een a1:1j«- e.

--f' ;.- ;. :---
~,!!p~ccq.l

omwenteling + 1 pulse-
Daar we de m.etres~taten van 2 omwentelingen vergelijke. (attrekke.) moe

te••e rekenea met een mogelijke fout Tan + 2 puls... De optre4eade tout-manifesteert zich als ruis op de output.
2

Stellen we de hoekversnelling bij een varstoring 5,6 omw/.ec , dan

constateren we na 1 omwenteling .en hoeksnelheidsverandering Vall ~6 &

0,112 o../see. De gemiddelde hoeksnelheicl is dU8 0,056 om./eee grotor 4aa

bij de voorgaande metiAgo
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'De.e verandering moet een zodanig ver8chil in pui.~ntallen verzorge.~

dat de tout in het resultaat max. 4 %bedraagt. 1m-ers .as een maxi

male t'out van 7 % toegestaan en 3 % is reeds "verbruikt" doo," 4 t coa"

stant te veronderstellen. Dus: een tout van 2 pulsen in bet meet

resultaat mag overeenkomen met een tout van 4 %. Hieruit voigt dat

we bij een gelliddelde hoeksnelheidsverandering van 0,056 omw /.ec

.en ver8chil Van minstens 50 pulsen moeten vinden.

Stell.n we bet aantal pulsen dat per omwenteling in d. stationaire

toeataad wordt .. teld p, dan moet gelden:

0,056 - 5050 .p- p = 45000

\

Dit •••tal .oet in 18,5 msec. worden geregtstreerd, due de clock·

pal.frequentie zal zijn:

~3
1~5 • 10 = 2,4 Mc.

0l!'rking 1.

B1j de realisering van d. meetopstelling wordt de clockpals (v8~r~

~pig) geleverd door een pulsgenerator die op een trequentie va. t5 Me.
werkt. Hierdoor wordt de mogelijke relatieve tout dus groter.

Men moet echter onderscheid maken tussen mogelijke relatiev. tout en

optredende relatieve tout.

B1j een meting bleek dat we bij een synchroon draaiende machine in

eeD aantal van 500 waarnemingen slechts 1x een absolute tout van 2

palsen vinden, ca. 200x een tout van 1 puls en de resterende ca.

300x een tout van 0 pulsen.

Het werken bij de verlaagde clockpulstrequehtie is dus t.a.v. d.

nauwkeurigheidseisen niet bezwaarlijk.

Bij eeze clockpulstrequentie reg1streren we per omwenteling ea.

27750 pulsen.
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Opeerkifts 2.

Zeer geringe variaties in de clockpulsfrequefttie zijn toege.taaD, .its

•• laagfrequent verlopen t.o.v. de meetfrequentie van 50 Hz.

Op!erking 3.

Men zou zich kunnen afvragen of de te registreren pulsen niet langs

foto-elektrische of magnetische weg door de draaiende schijf kuftftea

worden opgewekt. Ret zal duidelijk zijn dat we in dit geval, waar

z.er veel pulsen per omw•• teling geteld moe ten worden, daD op grot.

constructieve moeilijkheden stuiten.
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3.3. Opbouw yan een slateem dat voldoet aan de eia.n volgens 3.1. eI3.2.

In nevenstaand schema zien we hoe lens 1, die in een koker is opge

no~en, zorgt voor focussering van het lamplicht ter plaatse van de

schijf. Hierdoor wordt een scherpe licht - donker overgang v.rkregen

en dus zal de fotodiode zo snel mogelijk van de geleidende naar de .

niet geleidende toestand (of omgekeerd) overgaan.

Lens 2, eveneens in een kqker opgenomen, zorgt ervoor dat het door

gelaten licht de fotodiode zo goed mogelijk treft. Lamp, lenzen en

diode zijn t.o.v. elkaar instelbaar.

Op de kathode van de fotodiode nemen we bij synchroon draaiende schijf

een spanning waar die = 18,5 msec "hoog" en = 1,5 msec "laag" is.

De Qanksteilheden van dit signaal zijn relatief slecht, (stijg- en

daal tijd = 15 )Al3ec) •

We zullen de blokspanning daarom moeten opknappen, ZQ dat stijg

en daaltijden ontstaan die passen bij declockpulsfrequentie van

~5 Mc. Om te vermijden dat meer dan 1 clockpuls ten onder gaat in

de flank van de blokspanning die de poort stuurt streven we naar

stijg- en daaltijd van ~ 500 ft~ec.

De componenten in de gestreepte rechthoek van het schema zijn

"circuit blocks" uit d. Philips 100 kHz aerie. Vcior details omtrent

d. schak.ling zie de door Philips verstrekte documentatie.

Het uitgangssignaal van d. pulseshaper P.S. heeft stijg- en daal

tijden van ca. 1~ec; deze tijden zijn dus nog onvoldoende.

Het uitgangssignaal van de pulseshaper en de inverse van dat signaal

voeren we toe aan 2 puIs -versterkers, die reageren op negetiev•

. spanningssprongen. De uitgangssignalen van de versterkers zijn t.o.v.

elkaar verschoven als in het schema is aangegeven.

De pulsen stur.n een flip-flop, die een zwaai en een niveau afgeeft

dat geschikt is YOor sturing van de poort. (De logische "1" van

de q.ip-flop ;: - 3V, de logische "0" = . 11 V) •
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Het blijkt dat nog een geringe verbetering in flanksteilheid te

verkrijgen is door het 'flip-flop signaal aan de "O"-zijde af te

nemen en via een niveau-inverter NI te inverteren. Via een eaitter

volger, die de inverter zeer weinig belast eturen we de poort8cha~~

keling. De etijgtijd van de stuurspanning is = 400 "sec, de daaltijd

= 500 "sec.

Als de stuurspanning op de poort "hoog" (- 3V) is, nemen .e op de

uitgang van de poort pulsen tussen - 3 en - 10V .aar. Is de etuur

spanning "latag" (- 11V), dan zien .e op d. uitgang geen pulsea.

Aldus ontstaat het volgende patroon:

.
I.,. -.



Bc-t"opt ~O~SC~Q"":'. nth de Ace"v~~.smV';;~~.tu:
I

!.:.h: Bij de notatie met rechte haken bi~v. [v.oJ • bedoelen we:

~!_;~~~~e_!~~ de Yolledige opteller.



- u-

'.'.2. Beknopt blokscheaa van de hoekversnellingsmeter.

Veryolgens geven we een blokschema van .a meetsysteem dat de

operaties kan uitvoeren die we onder 3.2. aanduidden. (zie oak bh. 1'>

In het blokschema zien we dat de registers A en B slechts uit 11

flip-flops bestaan. Voor detailschema's van flip-flops en andere

schakelingen, zie aanhang••l.

De ca. 27750 pulsen die per omw. via poort 1 binnenkomen zullen

dU8 niet in A opgeslagen kunnen worden, daar men met 11 bits

slechts 2048 mogelijkheden heeft.

Het is echter ook niet nodig het getal 27750 binair te registreren.

Daar immers de toerentalvariaties maximaal 3 %van het nominale

toerental zullen bedragen, zal het aantal pulsen/omw. liggen tussen

de grenzen 26900 en 28600. We behoeven dus slechts de mogelijkh.1d

tot registratie van 28600-26900 = 1700 getallen te creereD en dat

kan binair met 11 bits.

Men kan dit probleem ook Aldus benaderen:

Bij een clockpulsfrequentie van bijna 1,5 Me. telt men bij nominale

hoeksnelheid 27648 pulsen. Binair geeft dit de volgende bitcon!1

guratie;

000000000011011

t- meest significante bit.

Er is nu een zwaai van ruim 1000 pulsen naar positieve en negat1eye

zijde mogelijk zonder dat de waarde van de 4 rechter bits verandert.

Daar de zaaai van ~ 1000 groter dan de vereiste zwaai van ± 850 i.,

betekent dit dat de 4 rechter bits na aftrekking van 2 pulsseries

steeds 0000 leveren; we behoeven ze daarom niet op te nemen in de

schakeling.

In het vervolg zullen we de 11e bit de meest significante bit

noemen. Het instellen v.n een configuratie in de buurt van

00000000001 in de 11 bits van A is eenvoudig: Via indicatielampjes

wordt de stand van de flip-flops van register B aangegeven. MeR

kan au bij synchroon draaiende schijf de clockpuls!requentie rond

1,5 Me. langzaam varieren tot op de indieatie lampjes van Been
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patroon antstaat dat het inverse is van wat we in A wensen.

Naar we zullen zien bevat B n.l. de geinverteerde inhoudva.D A.

We zien hier ook dat de op blz. 1~ genoemde uitsparing ift de

schijt niet exact ~~5 van de omtrek hoeft te zijn: gering! afwijk1ngen

kunnen en .ogen worden gecorrigeerd door een iets gewijzigie clock

pulstrequentie.

We keren terug naar het bloksche.a.

Zodra poort 1 sluit staat in het A-register dus een bepaald getal.

Zoals vermeld willen we dit getal vergelijken met het getal dat aaa

het einde van de vorige omwenteling van de as in A stond. Ret

"vergelijken" geschiedt via een attrekking.

Duide. we de voorgaande inhoud van A aan met [A] 2'1-1 en de nu

aanwezige inhoud met [A] n' dan moet dus [Al n - [A]n_1 worden bepaald.

Via poort 2 is hiertoe[A] 1 gelnverteerd overgenOJlte. in hetn-
B-register (parallel overname).

Door de operatie LA] + ~], die door de Tolledige

opteller V.O. wordt u!tgevoerd, vinden we dan [A.l n - [A]n_1.

!er illustratie geven we hier 2 getallen-voorbeelden.

Stel [Al n_1 = 27648 en [~n = 27651, dan worden deze waarden binair

gerepresenteerd door:

[AJ = 000000000011011 en
2'1-1

[A]n = 110000000011011.

Zoals vermeld vervallen de 4 rechter bits.

Inverteren van [A] n-1 geett in het B-register:

[B] = 11111111110

11000000001
+

, zodat [A] + [B] levert:

01000000000 + carry.

De carry van de 11e bit wordt als "end-around" carry opgeteld bij

de 1e bit, zodat het resultaat is: 11000000000, otwel z2

Stel nu [A]n_1 = 27648 en

stige wijze:

[AJ + [B] = 10111111110

11111111110
+

00111111111

~] - 27645, dan vinden we op overeeakom
~ 2'1 -
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W. beschouwen nu d. 11e bit als tekenbit: Is de waard. vaa de bit

0, dan iaterpreteren we het getal als zijnde positie! en kunu.a ••

het "zonder meer" aflezen. Is de waarde van de tekenbit 1, dan

interpreteren we het getal als negatie!; om het getal te kun•••

aflezen moeten we alle bits inverteren. Aldus vinden we uit het

bovenstaande -3.

~oals in het blokschema is te zien vormt de Tolledige optell.r

voortdurend d. som [A] + [B], dus ook als poort 1 pulsen doorlaat.

Het resultaat [A] + (B] is echter alleen interessant zodra poort'1

spert, waardoor [A] niet meer verandert. Daarom is poort 3 opge

nO"D, die open gaat op een moment dat poort 1 geen pulsen doorlaat.

Dan wordt dus fA] n - [A] n-1 overgenomen in het C-register o!

uitgangsregister.

Na 1 omwenteling (~ 20 msec) wordt [C]n = [A]n - [A]n_1 vervaageD

door [C] l' anz.n+
Zoals op blz. 16 is berekend zal bij hoekversnellingen van 5,6

2 .
omw/sec en een clockpulsfrequentie van 2,4 Mc. in het C-regieter

het getal 50 verschijnen. Dit kan worden gerepresenteerd door 6
bits. Tevens nemen we in C een tekenbit als boven ver.eld Ope Het

C-register bevat dus 7 flip-flops.

Via een DOg nader te bespreken digitaal-analoog omzetter (D.A.C.)

voeren we het resultaat van C naar een schrijver, die de hoek

verenelling als functie van de tijd registreert.

(Voor enkele diagrammen zie hoo!dstuk 5 blz. 37 en 38 )0
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3.4. De be.turing

De b.stu~ing zorgt voor de verschi11ende commando's in de juiate

tijcfsvolgorde.

Bet b10kschema van de besiuring 'ziet er ala vo1gt uit:

-Il--fL
': ;"1.$ .:0. ..

,&0•••

,J

[iJ-.~.

De b10kjes 1 tim 6 geven monostabie1e mu1tivibratoren weer (afkor

ting: mono-wip).

De besturingscyc1us wordt gestart door de inverse van de spanning

op poort 1 (zie b10kschema b1z. 18).

Zodra poort 1 spert, wordt via de positieve flank van het beaturings

ingangssignaa1 mono-wip 1 gestartj deze geeft een signaa1 af ala

getekend en op d. positieve flank van dit signaa1 start mono-wip 2,

enz. Nadat poort 1 dus spert is er een "pauze" van 100 psec a1vorens

het 100 )'osec durende commando [AJ + [BJ ... C verschijnt.

De rest van het b10kschema spreekt voor zichze1f, we volstaan

met het geven van een tijddiagram en een toe1ichting bij de

afkorting H.D.
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J ~-/;Lj
I I" I

J. "'~G----------------------------------"'';''~/,~
I,S "'Stk. "S'~

MwLJ
inverse geeft [A] + [B]-+C

-l---,L[=---------------
u3

~inverse

U
u

geeft [Xl.B

_6 .....Jn'--- _
~reset A

N.1>. n
--------------' ....-----------------------

De totale besturingscyclus met pauzes beslaat 600 ~ec, dit is

aanzienlijk minder dan de beschikbare tijd van 1,5 msec = 1500~sec.

We zien dat de resetpuls voor het A-register geleverd wordt door

een z.g. hersteldrijver H.D. Deze bestaat uit een cascade-schakeli.,

van 2 transistoren in geaarde emitterschakeling en is in staat de

11 flip-flops tegelijk te resetten.

3.50 E!_~~~~~!!!:!~!!~21_~~~~~~_iE~A~~l.

Zoal&OP blz. 24 is aangegeven heeft het C-register 7 bits; de rechterbit

is de tekenbit.

Ret getal 0011111 moet dUB geinterpreteerd worden a1s -3,
het getal 1100000 als +3.
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u

id..IFIt,----lL"'"1--_-I

io'_FFs_--r--r-__-1

itl."03-.....--1----....

id'ShI FFIJ,_-c»=~:::::J.et___ .........

,0Vt"l9.PJ,--r::::::JI---+-.....;..-....

;:C~~6;t

reapondeert de logische 1

met -3V. de logische 6 met

-11V.

Hoe ken men uit een derg.lijke representatie een analoeg signaal

verkrijgen ? (iJit•. nf ~4JZ
• T -t.:..:..-=I-----,

itl_ FFJ.--r-'1--_0000tO@erkingen:

a. Zoals reeds vermeld cor-

2. De "1" uitgang is de uit

gang van de flip-flop, die

een spanning -3V heett ala

de flip-flop in 1 staat.

3. In de schakeling zien we dat

FF, de kleinste stroom

bijdrage levert; deze flip

flop zit dUB op de plaats

VaB de minst significante

bit.

=u =

{J

Stel te decoderen het getal 00 0 0 00 1, dua -63, dan zijn de spanniqea

op de weerstanden alle -11 volto De uitgangsspanning U bedraagt Qan Dal

volt.

Stel dat vervolgens de ke bit verandert van -11V - -3V (k= 1,2, •••• ,7)

Ter berekening van de in dat geval geldende waarde van U voeren we

conductanties in.

We detinieren:

GU = t. Gi
i=1

• .1

_I/ ---L__..L.

De uitgansspanningsverandering is dus omgekeerd evenredig met d.

bijbahorende weerstan4.Daar men de effecten van de verschillend. bit

verand.ringen mag optellen, ontstaat op d.ze wijze een analoge uitgang..

spanning die (afgezien van een gelijkspanningscqmponent) lineair aaa6B
hangt met een digitaal getal in register C.

Tenslotte zij vermeld dat het blokscheDl8. van de totaJ.e versnell1q8ll.et

apparatu~ en verschillende detailschema's in de appendix zijB opgenoa.nQ
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4. Verwerking Tan de .eetr'sultaten.

4.1. Schakelcriteriua.-----------------
Zoals reeds op blz.10 is afgeleid moet het uitachak~lcommandogaseven

worden ala tegelijkertijd voldaan is aan:
t t

1. 00 +;1;1 cf'(t)dt2 ~ 6 k
o 0

2. pO
De waarde van 00 kan uit een vermogensmeting worden bepaald .ia

dO • KO + K1PO

Hierin zijn Ko en K1 constant en en Po het gemeten vermogen.

Ret punt 1. van de uitschao:elvoorwaarde kan ook geschreven worden als:

t 1 t 1 2
./ / !(t)dt ~ &~ - dO
o 0

He nemen nu eerst °
0

conataat 08°); met Ok = 110
0

enl(t) uitgeclrukt

in omw/see 2 vinden we dan:

t t1;- 1 J.( t)dt2 > 0,20

o 0

(A)

4.2. ~~~!~!!!~_!~~_~!_~!~~~~~!~~~!!!~!!~~_2i_~!_~!!2~!_~!!!2!&-2~~!.

We beschouwen eerst relatie (A).

Met behulp van een analoge rekenmachine berekenen we het linkerlid. Een

comparatorschakeling geeft antwoord op de vraag of de waarde 0,2 door het

linkerlid al dan niet overschreden is.

In principe ziet het blokschema van de rekenschakeling er aldus uit:

~ij fH"t
---II

1,(Jc.f,,&S~.

lJIef.,..

Er treden echter een aantal complicaties OPt die er de oorzaak van zijn da

de rekenschakeling uitgebreider wordt dan boven geschetst is.

We geven eerst het schema van de werkelijke rekenschakelingtdaarna een

toelichtinf daarop~

I
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TQelichting bij het schema

Bij de beschrijving van de digitaal-analoog omzetter {D.A.C.)

zagen we reeds dat het analoge signaal een gelijkspanningscoaponent

-van ongeveer-8 volt·bevat. Daar we slechts geInteresaeerd zijn in de

variaties rond,deze component en daar bovendien de gelijkspannin£

moeilijkheden geeft bij de integratie, wordt deze geelimineerd,

(via versterker 3). In de gestreept aangegeven "rech thoek" herkenneD

we de schakeling van blz. 28 •

Voorts bevat het schema 3 comparatorschakelingen waarvan we de

werking hier toelichten.

/4.---,......
6----1

De comparator bevat een versterker en een relais; 2 anti-parallel

geschakelde diodes begrenzen het verschil tussen in- en uitgangs

spanning van de versterker. De punten a en b zijn via 500 k~verboD-

__.....:2.

~---

den met punt S, de versterkeringang, dus:

"
JbM.Q.

It I~
~~Jl.

De getekende relaisspoel R bedient een wisselcontact (w.c.), waarvoor

geldt:

als U + Ub<O, dan w.c. in positie 1a
als U + Ub>O, dan w.c. in positie 2.a

De spanning die nodig is om het gepolariseerde relais van de

ene positie naar de andere te doen omschakelen is klein. Daar de

versterking hier groot is, (open versterker) is de comparator in

staat de situaties

Ua + Ub <0 resp. >0

scherp te onderscheiden.
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De cOJlparatorscbakeling met yersterker 13 vergelijkt (op een zekere.
schaal) het linkerlid van.de uitschakelvoorwaarde (A) met het rechter-

lid. Zodra de bereke.de hoek <5 de drempelwaarde overschrijdt

verandert het w.c. van positie.

De comparator met versterker 7 "kijkt naar" het teken van de

veranelling. Is de veranelling positie!, dan staat het w.c. in

een zodanige positie dat bij J ~6k het uitschakelcommando kan

. worden doorgegeven.

Schematisch bezien geldt dus het volgende:

a

uitscbakelen
I / /----.~ output

b

w.e.

w.e.

a sluit als de berekeDeie hoek de drempel overschrijdt.

b sluit voor j >0

Ret uitschakelcommando verschijnt sleehts dan op de uitgang ala

a en b gesloten zijn, dit Yolgens de punten 1e en 2e op blc.10.

T~nalotte de comparator met versterker 8:
Deze stuurt een schakeltranaistor (ASY 77),in de collector

a
waarvan de spoelen van 2 8nelle relais (HGSH 1010) zijn opgenomen.

De wisselcontacten van deze relais koppelen in de stationaire

toestand (d.i. bij versnelling 0) de uitgangsspanning van de

integratoren terug op een 1-ingang. De terugkoppelingen zijn

nodig om te voorkomen dat de integratoren in de stationaire

toestand "weglopenn uit de nulpositie; zie ook 4.3: Foutoorzaken.

Zodra de versnelling een met potentiometer 12 inatelbare dre.p.l~

waarde overschrijdt zullen de terugkoppelingen na ~2 msec worden

verbroken. Dan vormen 1 en2 dus "echte" integratoren met over

drachtsfunctie 1/••

De door de terugkoppeling geintrodueeerde fouten zullen nader

worden besehouwd in 4.4.: Foutcompensatie-schakelingen.

4.3. Foutoorzaken
----------~------

iii -tYo'-
III

I

In het voorgaande is reeds aangetoond dat in stationair bedrijf

de hoekversnelling als functie van de tijd een ruis bevat.

De amplitude badraagt maximaal 2 bits. Als output van de D.A.C.

zien we in de stationaire toestand een dergelijk patroon:

~r
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Hoewel uit metingen over langere tijd blijkt dat deze ruie

gemiddeld nul is, kan momentaan de waarde vanfJ'(t) dt en vooral
.. 2 :J'

van~o(t) dt sterk van nul afwijken. Ret volgende voorbeeld

moge dit illust~eren:

Bij een ruismeting gedurende 10 seconden (dus 500 waarnemingen

omdat we elke 20 meec een output krijgen' constateerden we

100 keer de waarde -1

1 keer de waarde -2

103 keer de waarde +1

overige waarnemingen: O.

Ale resultaat over 10 seconden vinden we dus:

103 x 1 + 100 x -1 + 1 x -2 = +1, zodat we hier mogen

stellen da~ over langere tijd beschouwd integratie van de ruis.
geen grote fout oplevert in~(t). Echter vinden we uit bovenstaande

metingmomentaan voorJ'd'(t) dt in de ongunetigste situatie de waarde
11 ,. 2 ~

+50 en voorffo(t) dt in de ongunstigste situatie de waarde +2500
Daar de drempelwaarde waarbij het uitschakelcommando gegeven moet

worden in de orde van ~~ ligt,is een voortdurende integratie

van de ruisamplitude ontoelaatbaar.

Een tweede fout wordt geIntroduceerd door de drift van de integra

toren. Zeker bij een schakeling met 2 integratoren in serie zal

na enige tijd bij een inputspanning nul een output ~ 0 optreden.

Teneinde de genoemde fouten te onderdrukken koppelen we de uitgangen

van de integratoren terug op een 1-ingang, dus:

u.,

Ret contact c is bij stationair bedrijf gesloten en wordt met een

vertraging van~2 msec geopend zodra d(t) een zekere drempel oyer

echrijdt.
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De overdrachtsfunctie van de integrator met terugkoppeling vinden we

uit:

J<ui + u )d t = - u _ u. + u =-u u ~ u

Laplace transformatie levert: - u.(s) = u (s) (s+ 1), zodat
~ u

U (s)
u

U. (a) =
~

1
s + 1

De schakeling vormt een laagdoorlaatfilter. In serie met deze integrator

schakeling is een overeenkomstige schakeling opgenomen, zodat voor

de overdrachtsfunctie van het geheel geldt:

U
u

(a) 1

Ui(s) = (a + 1)2

De hoekveranellingsmeetapparatuur biedt z~Jn outputs ala aprongfuncties

aan, daar in het algemeen bij elke output een diacontinulteit in

OCt) te verwachten is.

Stel dat een output K optreedt (volgend op een output nul) en dat K

groter ia dan de drempelwaarde.

Indien de contacten in de terugkoppellua onmiddellijk zouden openeD,

zouden we als uitgangsspanning van de tweede integrator vinden:

2u (t) = t Kt •
u

Echter gedurende 2 maec blijven de c~ntacten nog gesloten, zod~t

we moeten rekenen met:

u (s) =
u

K
s

K
s + 1

K
2

(s + 1)

Transformatie naar het tijddomein levert:

-t -t= K - Ke - Kte =
t

2
= K - K(1 - t + -- 2!

t 3 t 2
3T + ••••• }-Kt(1 - t + 2! - .... )
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Voor zeer kleine t geldt:

De eerste term is de gewenste, de tweede term representeert de absolute

rout.

Voor de relatieve rout vinden we:

3
ill- x 100 % =
3Kt2

200 t %
3

Substitutie van t = 2 msec. levert een relatieve fout van:

Na het openen van de contacten neemt de relatieve fout in u (t) af,
u

zodat deze wijze van terugkoppeling slechta ~eringe routen introdueeert.

In het voorgaande zagen we dat er 2 oorzaken zijn aan te geven yoar

het "weglopen" van de integrator-outputs bij stationair bedrijr.

De oorzaken zijn:

1. de ruis in J (t)

2. de drift van de integratoren.

Zou ~en met digitale integratie hier betere result~ten kunnen bereiken1

~e zullen eerst nagaan hoe de digitale integratie hier geInstru

menteerd kan worden en beschouwen daartoe onderstaand schema:

ui tt;anG81' C/,;!

'Van de tloelc
versn. n10ter

•
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Stellen we ~benaderend- dat elke output van C gedurende 20 msec.

beschikbaar is, dan kan de integratie op de aangegeven wijze worden

uitgevoerd.

Als poort 1 wordt geopend, wordt de inhoud van D vermeerderd met die

van C en vervolgens weer in D opgeslagen. Hierna wordt poort 2 geopend

en tellen we de inhoud van D op bij de inhoud van E.

De som [D] + [E] word t

In bet E-register staat

de waarde 2500 heeft. K

vervolgens in E opgeslagen.
•• 2

dan K xJJ ($ (t) d t , waarin de constante K

moet worden ingevoerd vanwege de clclustijd

van 20 m sec.

Terugkerend tot de 2 foutoorzaken bij analoge !ntegratie merken .e

hier OPt dat we geen last ondervinden Van drift.

De grootste foutoorzaak, n.l. de ruis, is ecbter ook hier aanwezig.

We zullen dit demonstreren aan een getallen.voorbeeld:

Stel dat in stationair bedrijf 10 opeenvolgende outputs van het

C-register het volgende resultaat leveren:

inh. C-register

1

1

o
1

-1

o
-1

1

o
-2

De inhouden van D en E

volgend uit:

[C] + [D]-D ,resp.

[D] + [E]-E
geven we in de volgende

kolommen (startwaarde nul).

D-reg. E-reg.

1 1

2 3
2 5

3 8
2 10

2 12

1 13

2 15

2 17

0 17

We zien hier dat, ondanks het feit dat het D-register na 10 outputs

weer 0 bevat, de inhoud van het E-register geenszins 0 is na 10 outputs.

Ten aanzien van de ruis is dus met digitale integratie geen wlnst te

behalen ten opzlchte van analoge integratie.

Bij de analoge lntegratoren brachten we een terugkoppeling aan,

waardoor een overdrachtsfunctle

1
s + 1

ontstaat.
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Transformatie naar het t1jddomein levert:

-t
e

We hebben op deze wijze een weegfunctie ingevoerd, die gebeurten1ssen,

naarmate ze langer geleden optraden, steeds Minder 1nvloed doet hebben.

Anders gezegd: Het nabije verleden wordt enigermate vergeten, het verre

verleden wordt geheel verge ten.

Zoals we zagen is bij de analoge integrator deze weegfunctie zeer

eenvoudig aan te brengen.

Om ook digitaal zo'n functie in te voeren zou men schuifregisters

kunnen toepassen. Deze moeten dan de bits behorend bij gebeurtenissen

die langer geleden zijn naar minder significante plaatsen schuiTen.

Het behoeft geen betoog dat realisatie van een en ander aanzien11jk

gecomp11ceerder zal zijn dan de eenvoudige terugkoppellus over

de analoge integrator.
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5. Waarnemingen en nauwkeur1gheden

Ter 1llustrat1e van de werking van de hoekversnellingsmetergeven

we hier eerst twee waarnemingen vanJ<t), gemeten aan de aa van

een synchrone generator.

Ophet tijdstip t wordt de stationaire toeetand verstoord door
o

een plotselinge vergroting van het aandrijvend koppel van de

generator. De storing is van korte duur en de generator valt

niet uit de pas. Gedempt uitslingerend gaat de hoekversnelling

weer naar de waarde nul.

Vervolgens geven we de situatie waarbij de verstoring zo lang

duurt dat de generator wel uit de pas valt.
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lUll.

Op t treedt de storing in. De gemiddelde versnelling gedurende
o 2

het interval to -. t 1 bedraagt hier ca. 4 omw/sec • Ten aanzien

van het uitschakelcommando zijn we dus slechts geInteresseerd in

het traject to -+ t 1 , daar op tijdstip t 1 is: reeds overschreden

zal zijn.

Dit is eenvoudig te verifieren via:

Voor t(t) =constant gaat deze relatie over in:

Substitutie van de waarde 4 omw/sec2 voor J levert:

We zien dat de drempel 0,2 overschreden is als we t 1 - to = O.~ sec

invullen.

De onder W1 en W2 aangegeven situaties kunnen ook optreden bij

kortsluiting van generatoren in elektrische centrales. Zoals in

hoofdstuk 2 uiteengezet is neemt ook dan het - resulterend.

aandrijvend koppel plotseling toe.
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Vervo1gena geven we het verloop van
r t:1 t1·. 2
u (t 1 ) - 00 =I j' G(t)dt

o 0
....------------ -+1

"",,,,,
\ ,

\
\

\
Hoe kunnen we nu de parameter op de rekenmachine (pot. meter 9, zie schema

bIz. 29 ) z6 instellen dat het uitschakelcommando inderdaad wordt gegeTen

bij a= 'it = 110
0

?

Daar we alle schaalfactoren niet exact kennen is het niet mogelijk om bijv

op het papier waarop we 0 (t) registreren de meetkundige plaats c:f( t) =0=11'

aan te geven.

l1en kan echter de koppelhoek op elk gewenet tijdatip lange fotografische

weg vastleggen; dit wordt aanstonds nader toegelicht.

We kunnen due bij verschillende parameterinstellingen de koppe1hoek op het

moment van uitschake1en registrere~. De parameterinstelling die

J k. :0 110
0

oplevert is de gezochte.

~~~!~~~~~!!_!~~_~!_~2RP!~~2!~_~P_!!~_~~P~~~_~~~~!~!i:

Deze vindt plaats langs fotografische weg. Hiertoe brengen we

op de as van de generator waarvan we de koppelhoek willen meten

een perspex schijf aan. (op de schijf een gradenverdeling).

Aan de en. zijde van de schijf plaatsen we een camera, aan de

andere zijde een lichtbroD; deze geeft, op commando van 8en

extern triggeraignaal, een lichtflits van zeer korte duur .)

(=1jLSec). Daar het geheel in een donkere ruimte is opgeste1d

kan de camera "open" staan. Slechts op het moment Van de licht

flits wordt het getal op de perspex achijf dat zich voor de camera

bevindt gefotografeerd. Ala triggersignaal voor de lichtbron

.) de korte flitsduur is vereist i.v.m. de grote omtreksnelheid van de

schijf.
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gebruiken we de uitgangsspanning van een retarder, .aavan de

vertragingstijd op O,OOsec.is ingesteld. Ret ingangssignaal van

de retarder is het uitschakelcommando van de rekenmachine.

Aldus is het mogelijk de hoekstand van de generatoras te fotograferen

op het tijdstip van het uitschakelcommando.

Om tot de koppelhoek te geraken moe ten we bedenken dat deze

gedefinieerd is ten opzichte van "de statordraaiveldvektor. De

stand van deze vektor moet dus eveneens geregistreerd worden.

Daartoe sluiten we op het "oneindig sterke" net waaraan de

generator levert een synchroonmotor aan. Op de as van deze

motor is eveneens een schijf met een gradenverdeling aangebrachti

we noemen die echijf de referentieschijf.

De momentane positie van de referentie-schijf kan met een tweede

camera worden gefotografeerd.

De koppelhoek kan ook zichtbaar gemaakt worden met behulp van

een stroboscoop, die een flits afgeeft als de statordraaiveld

vektor door nul gaat.

Monteren we nu de referentie schijt z6 op de motoras dat strohos-
ocopische waarneming de stand 0 oplevert, dan wordt de koppelhoek

van de generator op elk moment gegeven door het verschil in graden

aantallen van "generatorschi';f" en referentie schijt.

Uit een aantal koppelhoek-registraties na aangebrachte verstopin

gen .bleek dat de waarde 0,7 van de rekenmachine_parameter uit

schakeling geeft bij een koppelhoek van ca.1100

(uitgaande van d = 380
).

o
Hiermee is dus de op blz.39 gestelde vraag omtrent de juiste

parameterinstelling beantwoord.

Een tiental experimenten bij de gevonden parameterinetelling

leverde opeenvolgend voor de koppelhoek op het tijdstip VaJl

het uitschakelcommando:

(a) stand generatoras (0)

(b) stand ref. schijt (0)

koppelhoek 0 = (a) - (b)
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Van de waarnemingen w
3

' W4 en W
5

zijn de foto's in het verslag

opgenomea, zie blz. 71.

oHet gemiddelde van bovengenoemde waarnemingen bedraagt: 111,7 •

Voor de variantie vinden we:

0,3
2

+ 1,3
2

+ 1,3
2

+ 0,7
2

+ 1,3
2

+ 0,3
2

+ 0,7
2

+ 3,7
2

+ 0,3
2

+ 0,3
2

=

10

20,10 \1:0
= 10 = 2,01, zodat de spreiding V2· bedraagt.

Ten opzichte van het doorlopen traject bedraagt de spreiding dus

Yi= 72 x 100 % :liS 2 %.

Rekening houdend met de mogelijke fout in~(t) (als analoog signaal)

is deze spreiding verklaarbaar.
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6. Voorlopige conclus1•••

De resultaten van blz. 40 e.a. wekken de hoop dat de beschreveD

methode kan worden toegepast voor het nemen van uitachakelbealla

singen voor generatoren.

We moeten echter niet uit het oog verliezen dat we veel vereen

voudigende aannamen hebben gedaan. Zo is 0 = constant aangenoae.,
o

terwijl d afhankelijk is van de belasting. We zagen echter hoe
o

via:

o = K + K1P
000

de waarde van 4 voortdurend kan worden bepaald en verdisconteerd.
o

Op blz. 7 6chetsten we 'en vermogenskromme voor stationaire omstan-

digheden en een kromme voor dynamische omstandigheden.

In werkelijkheid zullen die krommen o.a. afhangen van de lijn•• 

configuratie buiten de centrale en van het type generator. Hieruit

volgt dat Ok' geen constante zal zijn. We zullen hierop ~~ 1Agaaa

in een Yolgend hoofdstuk, waarin de theorie verder zal worden uit

gewerkt.
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7. Nader. b••ehouwins VaD het uitschakelcriteriua.

7.1. Fasevlak .ethoae.

In het vorige hoofdstuk zagen we reeds dat de koppelhoek waarbij uitscha

keling dient plaats te viDden geen constante is.

Men !tan voor ($ it desondanks een vaste waarde kiezen, die veUlg 1s 1n die

tin, dat men nooit te laat uitschakelt. Men "kaopt" dan veilighei4

tegen de prijs van voortijdige uitschakeling in situaties van min4er

ernstige verstoringen.

We zullen nu nagaan hoe men gebruikmakend van meer (.eet)gegevene .e.

oit. kan vinden die afhangt van:

1. de aard en de plaats van de storing

2. de parameters van net en machine.

3. de belastingstoestand van de machine voor de storing.

In hoofdstuk 2 wer4 reeds de relatie P= p(&) afgeleid voor stat1..-1r

bedrijf en ~am1sch bedrijf. We zagen hoe genoe.de relatie in e.rate

benadering een ainusvormig verloop heeft. Bij de AU volgende beaoh.uwing

zullen we met deze benad_ring blijven werken daar dit~naar zal b11jkea~

geen afbreuk doet aan de algeaeenheid.

Ala uitgangapunt kiezea we een systee. met 1 synchrone geD_rater die via

een transforaator en een aantal weerstandaloes veronderstelde parall.l

lijnen is gekoppeld met een "on_indig sterk" net.

Scheaatisch .eergegeven:

~c..1le.11.f""1l".
(/;, qe /';;h(2h J,y;,
.rc4a.k~/aa.;..& 4Ah4'l!zi9!

.. .slerl lJ.tJ •

~f>4.hhi~, c4;,sltlAt'

ill f/"I1IJIte ~p.,.
In de volgende beschouwingen zullen we gebruik maken van de afkortiBgen:

p = [p(d) ] s ; hiennee wordt de relatie P = pea) in stationa1.r bedrljf

bedoeld.

hiermee wordt de relatie P = pea) onder dynaaiache a.standis

heden bedoeld.
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Stel dat a paraLlellijnen zijn ingeschakeld (n~2).

Voor een bepaaJ.de machine kan dan P=~(6)]s worden gecollStrueercl (zie

blz.44) •

In vele gevallea zal het ter opheffing van een storing noodzakelijk zijn

&&n of meer parallellijnea uit te schakelen.

Daar P =(p(4)]d mede bepaald wordt door het aantal 1Jl bedrijf zijade

lijnen, betekent dit dat P =~(d) ] d pas bekend is .!! het verdwijnen

van de storiag.

Dus: Zodra de machine het net weer "z iet" weet men pas met welke dY'na

mische kromme moet worden gerekend in de stabiliteitsbeschouwingen.

In de figuur op bIz. 44 zijn 3 mogelijke krommen voor het dynudsch geval

getekend.

Kramme I representeert de situatie die optreedt als alle parallellijnea

zijn ingeschakeld. Naarmate meer lijnen buiten bedrijf worden gesteld

neemt de amplitude Van de dynamische krommen af (zie de kroamenR en III).
KrollJle IV geeft P =[p(I)] s aan; in feite is ook deze kromme eniger.ate

afhankelijk van de lijnenconfiguratie, maar de invloed is gering. Voor

onze beschouwingen resulteert een ander verloop van p=[p(d)]s in een

andere waarde van de uitgangskoppelhoek 4
0

• Indien gewenst kan Dlen dit

gemakkelijk in de berekening opnemen.

We zullen nu nader ingaan op het punt 1
0 van bIz. 43:

de aard en de plaats van de storing.

Het zal duidelijk zijn dat bij een driepolige kortsluiting meer vermogen

voor de versnelling van de rotatie beschikbaar is dan bij een twe.polig.

kortsluiting op dezelfde plaats. Verder is een storing in d. buurt V~ dt

centrale-rail ernstiger dan een storing op grate afstand vaa d. machine.

De i.nvloeden van aard en plaats van de storing kunnen we in de figuur

op blz. 44 beschrijven via de krommen 1, 2 enz. Kromme (rechte) 3 treedt

op in geval van een volledige kortsluiting (zie ook hoofdstuk 2); de

krommen 2 en 1 geven minder ernstige gevallen aan, waarbij nog overdracht

van enig elektrisch vermogen mogelijk is.

In hoofdstuk 2 zagen we reeds dat voor het uit de pas vallen van de

generator een oppervlakken-criterium kan worden gehanteerd (zie blz 9:
generator valt uit de pas voor 02~01).
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• a

Yli.,".nnate 0 ..~r )ter io • ..Ilecht,s d.an .~a·'. ;;:!-. :-leg een ciP.::rvl~y. c,.., werden
a '-

t.UStien de tJH'l.':.2\tt',lre It.ul-pel:l(,);::A e~l u<'- t oe:'aatbare '"Yer

il: ~~t>·~r.. :.:;;,~·:.ev:ak ~.et ~,:>o~d_:12:ten 0 en J.

o

1

Do j10 aD I.:ft) I~ -.. J
iJ : :. J de .3tutio:. ~r' t: tX"_)~~:':'rle :;,p

~ z.. l,4,I \ .. . I U

."'< : ,Ii ,; "n:.i be he <rC,t ,inc 1 II op ~4v .;. .; v_, -' •
B : lJij icterll I: op b<~z • ~4

: :"::'J idem T op ol~ i.j'irl ... •

L;('ldendc d::I'1.l11i";C:l" KrC!ilJlle.

Voor n patel1end ddt tijde:L;:' en ua ~.:;r; ven:,toring itt) ~n d(L: :'-ek·n ... 4::..l.,:n

kaa lJlen via de fasevlak.representatie nu eenllitsct:',ke.lcr:, :eJ ium forr 'ltT<:'n
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dat aldus luidt:

Wordt tijdeas of na de storing lijn A in het fasevlak gesnedea, dan

uitschakelen.

De groothedenJ(t) end(t) kan men met behulp van een rekenaachine

bepale. uit de gemeten waarden vand (t). Ook het uitschakelcriterium kan c

die rekenmachine worden geprogrammeerd.

Rieraee is een deel van de opgave voltooid: de "constante" &k' 1s

verlateni de hoek waarbij uitsc4akeling plaats vindt wordt nu bepaald

door aard en plaats van de storing.

Wanneer na opheffing van de storing lijn A nog wordt gesneden betekent

dit t dat we moeten rekenen met een dynamische kromme die ongunatiger i.

dan kromme It stel bijv. kromme II. Is het mogelijk op bet ....Dt dat

de storing verdwijnt 'te constateren welke dynamische krQ..e werkelijk

optreedt ?

Naar zal worden aangetoond kan dit inderdaad en wel via de dan optredende

hoekvertrag:lng.

Beschouw:

turbine

door de waarde

~----"""_---l!r-L--:;;"""
~: De hoekversnellingsmeter t die gemiddelde hoekversneliingea over een

interval van 20 msec. meet, kan hier een volko.en foute 1ndrllk

geven omtrent'de waarde van ~ (t) op het moment dat de storing ver

dwijnt. Deze fout, die we bier verder buiten beschouwing laten,

kan op verschillende manieren min of meer worden ondervangen. Me.

verlieze echter deze foutenbron niet uit het oog I

kromme worden gereconstrueerd.

c is een evenredigheidsconstante.

Als de storing verdwijnt vraagt het net een vermogen Pel; de

levert een vermogen P h C= p,).mec u
Op zekere schaal wordt het vermogensverschil gepresenteerd

van de hoekvertragipg; in een figuur: ~t ",,
Daar 0 = 6

0
+ .6;' Air/( t) d. t 2 en Ph:'

a .. (f t ~ mec "
evenal.e JCt) bekend zijn t kan de dynamische ~~.r--.,-----1t----r,

7.2. Faseruimte - methode.-------------------
Uit het Toorgaandeblijkt dUB dat een bepaalde waarde vaa de. hoekYertre.g~E

moet worden bereikt of overschreden om bij opheffing Ta. de etor1Bg

synchronisme te waarborgen.
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Men kan dit "Yertalen" door in plaats van het faseYlak een t •••raimte in

te voereD .et als coordinaten i, J eD i . In de figuur op bl.e 44 i8 bij

toepass:i.ng van het ·oppervlakk.en-criteriwa behalve 0 en J 00&;; at te

lezen (afgezien van de schaalconstante c).

De bij elkaar behorende waarden van hoekvertraging oversynchroDe snelhei4
I

en koppelhoak uitzettend in de faseruimte vinden we daar een ylak V. J

Enkele krommen van dat vlak zijn in de Yolgende figuur geteken':

A-

Dekrommen A tot en met D zijn weer de meetkundige plaatseD die behore.

bij resp. de dynamische krommen I, II, III en de stationaire kromae IV

van de figuur op blz. 44. De punten 3 geven de situatie oYereeakoaeD4

met een verstoring volgens 3 op blz. 44, enz.

De gestippelde lijnen geven de projectie van de krommen van V in het

I - j vlak (grondvlak).

De projecties op het tI - J vlak zijn de lijnen die reeds in de .figuur op blz

46 zijn gegeven.

I
I

11'1

/
/ 1

/
/

/"" C
/

/
/

/
/

/ _3""","""",
/ -J)

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
o

6

1

•
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.. .
Ervan uitgaande data (t) wordt gemeten en dat d(t) enC(t) Meruit

worden berekend formuleren we nu het volgende uitscbakelcriter1ua:

Wordt tijdens de storing lijn A in het O.4Tlak gesneden, dan uitschakelen

Blijkt op het moment dat de storing verdwijnt de situatie be.ehreTea te

worden door een punt in de faseruimte v66r het vlak V gelegen,4an uit

schakelen.

Hiermee zijn dus ook de netparameters in het criterium opgenomen.

Dit criterium heeft t.o.v. het voorgaande het voordeel dat men eerder

gewaarschuwd wordt voor dreigende instabiliteit. Ala nadeel noemen we

de aanzienlijk hogere kosten, die aan het instrumenteren van het bOTeD

ataande zijn verbonden.

7.3. De vi.erdiaensionele faseruimte.------------------------------
Tenslotte het punt 30 van blz.43 : de belastingstoestand van de machiD.

voor de storing.

In alle voorgaande beschouwingen werd uitgegaan van een nomi~e belasting

toestand met vermogen PO. Het zal echter duidelijk zijn dat de belastinga

toestand van de machine in stationair bedrijf Diet steeds de noainale 1s.

Om dit in het uitscheklcriterium te verdisconteren zal men in de f ..eruiat

een vierde coordinaat in moeten voeren. Een andere mogelijkheid 15 het

vermogen te "kwantiseren" enaldus een eindig aantal driedimeD.s1.nale

deelruimten te creeren. Overigens moet dit kwantiseren ook reeds geschiede

bij de driedimenaionale deelruimten, daar men slechts een eindig aantal

punten van het vlak V in e~n computergeheugen kan opslaano

Voor elk van de driedimensionale deelruimten geldt een stabiliteitabeschou

wing1 ala in het voorgaande werd behandeld.

Opm. 1: We zien dat de koppel-koppelhoek krommen Diet sinusvormig behoeve~

te zijn; ook voor "grilliger tl functies geldt een overeenkoastige

beschouwing al8 boven. Voorwaarde ~s slechts dat men die functie.

moet kenne•• Zulks is in de praktijk met goede benadering het

geval.
•

Opm. 2: Naar uit het voorgaande blijkt werken we in het d -I vlak steeo ae1:

lijn A als stabiliteitscriterium zolang de storing voortduurt.

Uitgangapunt h1ervoor is dat men niets weet omtrent de dynamische

kromme die zal gelden na opheffen Van de storing. We werken

daarom met een ~2=~~~~! strategie.

Kent men wel de waarachijnlijkheidsverdeling der dynaaische
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krOlllJlen, dan lean .en eventueel de "optiaistiache" kroaae waar0l'

nu geopereerd wordt vervaagen door de me••t waarschijnlijke.

Opm. 3: Men zou zich kunnen afvragen of het mogelijk ia tijdeaa de

verstoring-)'01 te bere~enen uit:
<f1 II

01=cj&(t)dO

DO
Zodra de storing verdwijnt kan de dan geldeade ~D..i8che rel.tie

p: P(J) door een rekenmachine worden gegenereerd (zi. oOk de

figuur op blz.47). Dan kan echter ook 02 snel worden berekead.

Vergelijking tuasen 01 en 02 levert dan al of geen uitachakel

commando.

Het voordeel is dan dat men een rekenmachine kan gebruiken--------
met een veel kleinere geheugencapaciteit dan bij de faseruiate-

methoden.

Als ~~!!! noe.en we dat hetrekenprogramma voor zo'n aachine

gecompliceerder is dan voor het geval waarin we de faaeruiat.

methoden toepassen. Een ingewikkelder rekenprogramma ver.ist een

grotere machine; deze staat vrijwel steeds onbenut, daar alleen b~

ern.tiSe verstoringen de stabiliteitskwestie aan de orde is. Dit.
niet benutten van een etuk snel rekenorgaan is een econoaisch

nadeel •

• ) zolang lijn A in het fas.vlak nog niet is overechreden.
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8. Slate.en ••t maer dan 1 generator.

8.1. !!i!!!!~.

Tot nu toe behandelden we steeds een situatie waarin I&n generater

was gekoppeld aan een oneindig sterk net. Deze generator is op zich

niet "splitsbaar" en blijft uitgaande van bepaalde beginvoorwaarden al dan

niet gekoppeld met het net als een verstoring optreedt. Er zijn hier dua

twee mogelijkheden: "in of uit".

'iJe gctan thans uit van een systeem waarbij _ parallel-werkende generatoren

gekoppeld zijn met een oneindig sterk net (m? 2). Dit geMratorsystee_

is dus weI splitsbaar daar men p generatoren kan uitschakelen en de

overige m-p in bedrij f kan laten (p llit m). Naar zal worden toegelicht

kaa zo'n schakelmanipulatie de stabiliteit gunstig bernvloede••

systeem met twee identieke. gelijkbelaste generataren

dat de begincondities per generator gegeven zijn door

P=[P(&)] d gegeven wordt door kromme a in de volgende

J.,. ..,. ,
I

I
I

I
I

I
I

I

7>
t

Stel gegeven een

(dus m= 2). Stel

Po en,fO en dat

figuur:

Treedt een volledige kort

sluiting op en wordt deze

opgeheven ala de koppelhoek

de waarde a heeft, dan zal
a

het s1steem uit de pas vaIIen

daar 02< 01 is.

Echter: schakelt men bij koppel-

hoek &'b ~&n generator uit. dan .... d
. . p =fp( 6)1 voor de "overb!U'!ende"

za.l de overbll.Jvende generator mac'hin4r. d - - - -- ----

nu plotseling het elektrisch vermogen moeten leveren dat eerst door het

systeem bestaande uit twee generatoren werd geleverd. Met andere .oorden:

er treedt een sprongsgewijze verandering op van de dynamische kromme a naa

een hoger gelegen dynamische kromme b.

Daar 02+ 0
3
>°

1
is. zal door tijdig uitschakelen van '~n generator Qereikt

worden dat de overblijvende generator in de pas blijft. Bij niet tijdig

uitschakelen van ~~n generator valt het ~!~=_5l!~!!~ (in dit geval 2 mach.

uit de pas.
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Evenals in het Toorgaande volgen we nu bij het forauleren Tan uit.chakel

criteria de ••g Tan de eellfiaensionale naar de vierdimensioaale faaeruiate.

2E!.: iij identieke machines kan men dUB met 1 hoekveranelling..eter

volstaan als deze op de as van de laatst uit te s~hakeltnmachine

wordt gemonteerd.

,
\,

\
\

\. ,, \
\ ,
\\;,-
"

Als uitschakelcriterium geldt hier: wordt bij 1>0 i k , oTersc~e4e.,

moet 1 generator worden uitgeschakeld; wordt vervolgena bij 4>0 ~
overschreden, dan moet de tweede generator worden uitgeschake14.

Via de volgende figuur wordt dit criterium nade;'t~egelicb~:

a: P =P>(6)] d voor 2 machines in I~/ ,

bedrijf. l /
b: P:: [P(I)] d voor 1 machine in I /, , - '!... "

bedrijf. " I' '

r I 'Ok' resp. "k" zijn weer te 1,1

vindell via het opperVlaklten-" i:-
criterium. II

,JI " 4:lf"" .. -- <1Een complicatie treedt hier op de traagbe1d van de Yermogen.sc~

laars in de ~entrale. Voor "snelle" schakelaars geldt een tijd van ca. 0,0

sec. tussen een gegeven uitschakelcommando en de werkelijke uit8C~l1ngo

Vooropstellend dat men na uitschakeling van 1 machine de overblijve.4.·

een zo groot mogelijke kans wil geven om in de pae te blijven voigt:

de eerste machine moet uitgeschakeld worden op het moment da~Ok' wor4t

bere1kt. Bij een niet volledige kortsluiting zal de tweede macbille nu

met een kleinere versnelling naar Ok" gaan.

Zolang de verstoring duurt zal men due - vanwege de genoemde traag.eid

van de schakelaars - ~k' voorspellend dienen te benaderen. (voorspeltijd

0,04 sec.). Wijst de Yoorspel11ng uit dat over 0,04 sec. tlk , waar

ach1jnlijk overschreden zal worden, dan wordt het uitschakelco....do

voor de eerste machine gegeven. Is de voorspelling correct, daD viadt de

werke11jke uitschakeli.Dg van die machine dUB plaats bij o. Ok' •
Duiden we de voorspelde koppelhoek aan met 0, daa geldt voor di~

v
syeteem van 2 machines ala uitscbakelcriterium:

eerste machine uitschakelen als tegelijkertijd is voldaan aan~..
O(t» 0

o~~4k'
tweede machine uitschakelen ala tegelijkertijd is yoldaan &an:..

c:r(~>~ 0
,.t ~ III ,_u
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Als men w11 voorspellen komt uiteraard de vraag aaa de .rde Tolgens .elke

criteria dat het beste kan geschieden. Ervan uitlaande dat in het geva!

van een volledige kortsluiting alle toegevoerde mechanische eBergie

beschikbaar is voor het versnellen van de rotatie, is een aogelijk..
criterium het (vrijwel) constant veronderstellen van oCt) tijdens het

predicti&interval.

De voorspelde hoek op tijdstip t 1 volgt dan uit:
t1 t j.. 2 t1·. 2 ..

! (t1) = do+Jl0(t) dt + tvj'O(t)dt + t(tv) l(t1),
v 000

hierin is tv de tijd waarover men voorspelt.

Is de voorspelling juist, dan geldt: 4v (t 1) =O(t 1+t
V
).

Indien snelle schakelaars beschikbaar zijn kan men t =0,04 .ec. stelle~,v
voor eenvoudiger schakelaars vindt men een grotere waarde van t • Mocht

o T
men het daarenboven ten behoeve van de stabiliteit van de 2 machine

wenselijk achten de predictietijd groter te kiezen dan de schakelaar

vertraging, dan wordt t nog groter.
v

Met behulp van een analoge rekenmachine is het gedrag VaD 0 b.studeerd
- v

voor t = 0,1 sec. Dat - oak indien <5 (t) gedurende het predictieintervalv
niet geheel constant is - J een redelijke predictie is van 0 mogev
blijken uit de volgende waarnemingen:

3ft; lC:::::, ,
" ~, ~.l I,J 4' ~4'

1 :
Oytt'l ,

~..~ ,;.'(- "'''' . I

I
I

I
I
I
~.
I

I
I

o.v o.r
I ., ---+t
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Uit de graf1eken lezen we at:

tijd (sec) 0.0 0.1 0.2 0.3 0 .. 4 0.5

o (mm.) 0 8 18 29 44 -v

if (ram) 0 2 8 18 30 45

De gemiddelde hoekversnelling bedroeg in dit geval ~ 4 omw/sec2

In 0,4 sec. wordt dan een koppelhoektraject van ongeTeer t.4.(O,4)2=
0,32 omw. afgelegd. Dit traject is groter dan dk , -60 , waarToor .e ala

richtwaarden kunnen invullen 1100
- 38 0 = 0,2 omw. Het beschouwde

tijdainterval is dus voldoende groote
I
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8.4. Literatuurgegeye•• (zie ook de literatuurlijat).

In een artikel getiteld "A power sw1ag relay for predicting se.eration

instabilit;y" van R.D. Brown en K.R. HcClymont wordt 4:S'k in het uitschaltel

criterium gehanteerd.

Zoals we in het voorgaande reeds zagen bedoelen we met Ok het'rechter

snijpunt van de dynamische kromme en de rechte PO.

Hieronder volgt een korte samenvatting yan een deel Van genoead artikel.

Na een startpuls, die wordt afgeleid van een storing (bijv. kortsluitiD&),

moet een schatting worden gemaakt van de hoek ($, die een bepaal4e tractie

van een seconde later zal optreden. De schatting wordt opgebouwd uit

drie componeDten~

1. de beginhoek Jo•
2. de hoekYerandering 40 die tot nu toe tengevolge van de storing ls

opgetredeD.

3. een schatting van de hoekverandering in een volgeDd tijdsiDterval tv'

aannemend dat de hoeksnelheidsafwijk.iDg /a1tJ gedurende dat int-cyal.

constant blijft.

De voorspelde hoek is de som van boyenstaande drie compoDente. du.:

De hoek J0 wordt verkregen door de lineaire benadering J0 = KO+ K1PO'

waarin Po het vermogen is op het moment dat de storing intreedt; KO ell

K1 zijn constanten... t 1
De hoeksnelheidsveraBderiDg hangt lineair samen met J'PA dt, wsarin PA
het voor hoekTersnelling beschikbare vermogen is. 0

Integratie van 441 naar de tijd geeft 40 ,zodat Mer geldt dat het

uitschakelcommando moet komen ala:
t 1 t 1 2 t1

KO+K1PO+K2/ { PA dt +K2 t v { PA dt>Ok

~fBchoon versehillende vereenvoudigende aannamen zijn gedaan oa tot

relat1e (A) te geraken, wijzen studieBmet behulp van een computer uit

dat een Dauwkeurige voorspelling van de instabiliteit kan worden bereiltt!~,

zo vermeldt het artikel.

Ne merken hier dus op dat het verschil met de door ons gepleegde pretiotit

ligt in het feit dat Brown en McClymont uitgaan van een constante hoek

snelheidsafwijking in het Tolgende tijdsinterval t , terwijl wi~ een
v

constante hoekversneUing aannemen. De reden voor ons uitgBDgapunt is in

het Toorgaande veraeldo

Een Yoordeel is wel dat B. en MeC.werken met 'k ala kritieke koppelhO.k.
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Deze hoek hangt Teel aiader at van de aynamische kromme daa 4e door oas

gebanteerde Ok'. Als Dadeel noemen we de grote predict1eti34 t I
'T

hierdoor neeat de onzekerheid omtrent de juistheid Tan een se.oa.n

uitschakelbeslissing toe.

8.5. Fasevlakmethode.
--~---~------.-.-

In het vorige hoofdstuk zagen we al dat het zinvol is de Taate kr1t1eke

koppelhoek Ok' te v~rlaten en deze afhankelijk te stellen Tan de ever

synchrone anelheid4.
o'ne merkten ook op dat het voor de stabiliteit van de 2 machi.ae gUllsttg

ois een voorspelling op te nemen in de uitschakelvoorwaarde Toor de 1,

machine.
•

Daar we nu in het fasevlak willen werken zal niet alleen tI • maar ook 0
voorspellend dienen te worden benaderd.

Voor 1>0 geldt:
. t, _

0v = jJ'(t) dt + t vO(t
1

)

o
en wederom t ~ t •. IT- ..

J = 40 +1 /\1 (t) dt 2 +t JJ( t) dt +t (t ) 2 0" (t 1 )
v 0/0 v, v

Naar uit het uitschakelcriterium op b~.47 blijkt zullen w~ ook moeten

kunnen voorspellen ala de storing is opgeheven, dus voor 0<0.
Ook dan zal dUB kennis oatrent 4(t) noodzakelijk zijn.

We over_egen nu het volgende:

1. Is de oversynchrone snelheid bij het verdwijnen van de storing groot,

dan is Ok' relatief klein (zie bijv. lijn A in de figuur op Q~~.4Q

Om van een "grote" oversynchrone snelheid te kunnen spreken moet bij he

verdwijnen van de storing de koppelhoek aanzienlijk groter z1ja dan

6 0; is zulks niet het geval dan kan J niet "groot" zijn.

Beschouw nu de volgende figuur:

"'I
, I

I
I I

I I
I I

I I
I I

I I
I
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TusBen 6. en Ik' ge14t beDa4erend: P(6) • conatant.

Daar het venaogeD een maat is voor de vertraging malteD. .e ... coriDge

fout ala we in het traje:t Ja... Ok' stellen:i(J) ::0: cOlle'ant. Da'
houdt echter ook in dat J(t) constant is.

2. Is de oversynchroDe snelheid bij het verdwijnen VaD de ato.1as,klela.
dan is Ok' relatief groot. De kromae P::o: (p(0») d wordt claa e.lII*v

!~I!-&!! doorlopeR, zodat - hoewel bier geenszins geldt

3(0) = constant, - .e toch als eerste beaaderiag i(~ti~4••• itt ••or

spelinterval constant mogen veronderstellen. De fout n...t at ~'o
.en het voorspelinterval kleiner kieat.

Conclueie: ..
Als ook na het opheffen van de storing 4 tijdens het voorapdinterYal

constant mag worden genomen kan de voorspelde koppelhoek ook .. de

storing berekend wordon volgens de relatie van blz. 56
Hetzelfde geldt voor de voorspelde oversynchrone snelhe14. Ala

uitschakelcriterium in het fasevlak voor het 5,1steem van 2 aachiae.

vinden we dua:

Wordt tijdens of DB. de storing lijn A
1

in het fasevlak (voorapeUea4er.

wijs) gesBeden , dan faachine uitschakeleno

Wordt tijdens of na de storing lijn A2 gesneden, dan 2
0

aachiae

uitschakele••

De lijnen A
1

en A2 worden via het oppervlakkencriteriua 0' oy.ro.~
k_stige wijze geconstrueerd als de lijn A in de figuur op lith. It'
Lijn A

1
behoort als atabiliteitsgrens bij het systeem (2 maokine.);

lijn A2 behoort ala atabiliteitsgrens bij de 20 machine ala de eor'-_

is uitgeschakeld.

Het verloop Van A
1

en A2 is ongeveer aldus:

/)
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8,,6. Faaeruiateaethode.
~--~--~------~

We zullen deze beschouwing zeer oppervlakkig houden.

In de eerate plaata merken we op dat het hier niet n.dig is te Toorapelleu

nadat de verstoring is opgeheven; het is immers op het moaeat dat de

storing verdwijnt mogelijk te beoordelen of het systeem a1 4an Diet
•

stabiel is. Hierbij moeten de werkelijke waarden van 0 en ~ worden be-

schouwd. niet de voorspelde.

Verder vinden we op overeenkomstige wijze als in het vorige hootdstuk.

waar vlak V werd geconstrueerd~hier de vlakken V
1

en V2 in de faaeru1ate.

De "~eest optimistische" lijn van vlak V
1

heeft a.l.s projectie op bet

tf - J vlak de genoemde lij~ A
1

; de"meest optimist1sche"lijn van V2 geett

als projectie in het If-0 vlak de lijn A2 0

Naar uit de f1guur op blz. 48 blijkt is de theoretiach "meest pess1a1st1scb

lijn van V de kromae D. Immers D wordt gevonden ala we een verloop van

p =[P(j)] d aannemen dat samenvalt met P = ~(,1")] SO De meeat pess1m1st1sche

lijn van V1 heeft als projectie op het 4' -, vlak. de lijn D
1

; de meeat

pessiaist1sche lijn van-V 2 levert de lijn D2• Hetge~ied van de .lakken V
1

en V2 tuasen de lijnen die als projectie in het 0 -d vlak D2 en A
1

leverem

valt samen.

-----.1
Ala uitschakelcriterium geldt:

Wordt tijdens de storing de lijn A
1

in het ({-J vlak (voorspellenderw1ja>

gesneden. dan uitachakelcommando voor 1
0 machine geven;

wordt vervolgens tijdens de storing de lijn A2 gesneden, dan uitschakel

commando voor 20 machine geven.
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oIs op het momeat dat storing verdwijnt de' machine nog in bedrijf

en blijkt de situatie in de faseruimte bescbreTen te worden door een

punt dat T66r v, ligt, dan uitschakelcommando 10 macniue geTea.

Blijkt wanneer uitschakeling van de eerste machine heeft plaatsgevonden

de situatie in de ruimte te worden beschreven door een punt v66r V2
gelegen, dan 20 machine uitschakelen.

8.7. D. vierdiaenaionale faseruimte.
-~-----~--------------------

We Terwijsen hier aaar punt 3 van het vorige hoofdstuk. De 4aar ~.andelde

theorie is ook in dit geval van toepassing. Het eDige verschil is dat we

hier per driedimensionale deelruimte moeten .erk.n met 2 vlakken V
1

en V2
in plAats van met het vlak V uit het voorgaande.

8.8. ~!~~~~!!~~_!~_!l!~!!!~_!!~_!!!~_~~_~_&!~!~!~~~~.

Op grot ere systemen (meer dan 2 generatoren) is de theorie TaD 8,18t...n

met 2 generatoren toepasbaar ala men de machineevan de groter. &,fat••en

indeelt in twee groepen. Men kan dan het begrip ,0 machine uit het

voorgaande vervangen door 10 groep en 20 machine door 20 groep.

Wil men een eventuele uitschakelprocedure via meer dan 2 gr.epea m.gelijk

maken, dan wordt de behandeling aanzienlijk gecompliceerder. We g&aD bier

niet verder op in.
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9. Conclue:t..s.

In de twee voorgaande hoofdstukken is &aQgetoond hoe men - g~ikwak••d

van seer gegeveAs dan voorbeen - de vaste waarde I kl kan v«rlatea .. de••

a!haAkelijk kan stellen van o.ao de oversynchrone saelbei4.

In hoo!dstuk 6 vermeldden wij reeds dat een uitschakelcrit«ri.. dat
werkt met een vaste kritieke koppelhoek in de praktijk hoopvolle r«8Ul-·
taten levert. Ret zal dus zeer waarschijnlijk lonend zijn de tA..-rie

uit de hoo!dstukken 7 en 8 aan de praktijk te toetsen.
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