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Voor de georuiker en de onderr:oeker van electri~che machinee is de ken'!1is"

van koppel-toeren-diagrammen Tan deze machine$ £eer belangr1jk. In de

geschi~deDis van de electrotechniek zijn er verschillende methoden ont

wikkeld om deze diagrammen te meten en/of te re~ietreren. Aan de tot nu

toe ontwikkelde methoden kleefden versch111ende nadelen. In het volgende

onderzoek is getracht een minder bekende methode verder uit te diepen.

Bij deze methode zullen verschillende nadeln Tan de gebruikelijke methoden

Diet optreden.

De titel van het verslag geeft aanwijzingen in welke richting het onder

zoek verloopt. Gezocht wordt naar een methode om koppel-toeren-diagrammen

op electrieche wijze te registreren. Hiervoor is nodig een electriech sig

naal, evenredig met het toerental en een electrisch eignaal, evenredig

met het koppel van de te onderzoeken machine. Uit de onderzoekingen blijkt,

dat beida signalen kunnen worden geleverd door eenzelfde instrument:

een zg. induction-generato~. Het blijkt, dat, afhankelijk van de bekrach

tiging, de induction-generator-onder bepaalde conditieo e~oigns&l afgeeft
.I

evenredig met het aan de as opgedrukte toerent21~" oruel een signaale even~

redig met de earl de as opgedrukte hcakveronelling.

Het onderzoek heeft zich beperkt tot het registreren van koppel-toeren~

diagrammen Tan een &15ynchrone machine.

Loopt een asynchrone machine san in nullast (of alleen belast met een

conetant traagheidamomsnt), dan tfOrdt het askoppal gebruikt voor veraoolling.

In de~e situatie 1s dus de-san de as ~aar te neman hoelcversnelling evenr~=

dig met het askoppel._ Dnar ds hoekversnalling te registreran, registreert

men in dez~ situatie due ook meteen bet askoppel.

Hiermee liggen de gegevens klaar, die een aDelle Tegistratie von ~oppol~

toeren-diagrammen mogelijk maken.

De boven geechetste methode is op zich genomen een dynamiache methode.

Ze levert dus dynamische koppel-toeren-diagrammen.

De gebruiJcer van de machine ie geintere8seerc in de stationaire koppel

toeren-kromme.



Nagegaan zal worden, san welke Yoorwaarden (geconcretieeerd in aanlooptijd

en traagheidemoment) eer. Mynchrone machine moet voldoen. wil de aanloop

een quasi-etationair karakter hebben, zodat bij aanloop de quasi-stationaire

koppel-toeren-kromme doorlopen wordt.
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Reg~s~ratie van koppel-toeren-kro~enTan motoren met behulp Tan een

indue tion-ge!l_e_~ato.r

Inle idin,g, "

Voor de onderzoeker en de gebruiker van electrische macllines is de kennie

van de koppeltoerendiagr~en Tan deze machines' zeer belangrijk. In de

"geschiedenis van de electrotechniek zijn ar versehillende methoden ont

wikkeld om deze diagracmen puntsgewijs te meten en/or puntsgew1je of in

hun geheel te regietreren.

r·jen moet bij het horen van het woord "koppel-toeren-diagram" van een machi

ne weI in het oog houden, dat een machine meerdere koppel-toeren-diegrammen

kan habben, afhankelijk van de toestand, die men op het oog heeft. f1en

kan onderscheid maken tU8sen stationaire en dynamieche koppel-toeren

krommen. Afhankelijk van het inzieht, dat men via de koppel-toeren-kromme

in de eigenschappen van de machine wil krijgen, kan men een keuze maken

tussen het opnemen van stationa1re of dynamische krommen.

De stationaire koppel-toeren-kremme geeft inzicht in het gedrag van de

machine in stationaire toestand, dus afgezien van aIle overgangsverschijn-

seleno

De dynamische koppel-tceren~kromme levert informatie over het gedrag yen

de machine bij veranderingen van het toerental en/Of ltoppal. Al naa~>

gelang het ritme van deze veranderingen krijgt de dynamische koppel~toaren=

kromme een ander aanzien. Hen kan dus weI apreken van ~ stationaire koppal~

toaren-kromme, echter Diet van de dynamische koppel-toeren-kromme voor een

bepaalde bekrachtigingstoestand.

Bij het bepalen van de stationaire koppel-toeren-kromma spslen de 0Ye~,

gangsverschijnaelen geen rol, .en dus ook niet die koppels, (die door d~

machine geleverd moeten worden,) die mooten dienen om een eventuele be

lasting te versnellen.

Bij het opnemen van dynDmiache koppel-toeren-krommen spelen de overgangs

verschijnselen~ een role Hen kan de koppels, die nodig zijn veer het Yer

snellen van de belaating op zich genomen, eigenlijk niet meten.

Hen heert getracht hienoor een compromis te vinden door het opnemen van

zg. quasi-stationair lroppel-tooren-krommen. Hierbij i6 bet koppel, dat

voor venlnelline van de bele.eting nodig is, wel aanwezig, maar het is zo

klein, dat het verwaarloosd kan worden.
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De belangrijkete methoden yan koppelmeting. die tot nu toe ontwikkeld zijn.

zijn de Tolgende: (zie ook de nota aan de Toet Tan deze pagina)

1. ~~)met~rnetbehulp van een remdynamo

De remdynamo vertegenwoordigt een van de opstellingen, waarmee men koppels

in stationaire toeatand kan meten. Veelal dient een gelij~stroom-machine.

waarvan ook het statorhuis draaibaar 1s opgehangen. a18 belasting van de te

beproeven machine. Deze belasting is veelal continu var1eerbaar. Door mid

del van een koppelmeter, die verbonden is met het hu1s van de gelijkstroom

machine, kan men nu het koppel meten.

2. !QP.pelmeting met behulp van mechanische- of electromechaniache remim:ichti~

De te onderzoeken machine wordt belast met een rem, waarbij in toestand

van evenwicht het machinekoppel geliji: is aan het remmende koppel. Deze

methode wordt, evenale die onder 1. genoemd, veelal slechta voor statio-

naire metingen gebruikt, hoewel men er ook quasi-stationaire metingen

mee zou kunnen verrichten.

3• .KQp~lmeting uit meting van het werkzame vermogen
r~

Door met~ng van het luchtspleetveld l~ men eveneena machinekoppels bepalen.

In het algemeen is de technicus~ die de ~chine Nil instBleren, gaintere6~

soard in het askoppelp tererijl met daze methode het totale el~ctromagnetiBche

koppal wordt gemeten. Het luchtapleetveld l~ordt gemeten middels Hsll-genera

toren, die in de luchtspleet zijn gemonteerd. In Hall-vermanigvuldigers

wordt dit signa.al op geschikte wijze vermenigvuldigd met de respactievelijke

stroman. Na een juiste sommatie voIgt hieruit d~ het electromagnetische

koppel. Op deze uijze is het mogelijk ook snel veranderende koppels te,

meten. Een kan met deze methode dus ook overgangsv~rschijnselen besehouwen o

4. Koppelmeting met behE-lp van (veelal electrische) koppalopnemers

DOor de torsie van een belaste as te meten kan men zowel in stationa1re

toestand als dynamiach het koppel meten o Tussen de te beproeven machine en

de belasting bevindt zich een torsiestaaf. De toraie hiervan. die zich mani

festeert in een hoekverdraaing, die veelel op electrische ldjze wordt ge

meten, is dan een maat voor het koppel •

•,ota: Len vr~j uitvoeriffe samenvatting van conventionele methoden om koppel

toeren-kron:n:en te meten kan men vinden in: J .r-;and.erna; de koppel toerenmeter •

•'olytechniscll tijdschrift afd:. ;:; 18e jaarg. (1963) p. 63Re/642e
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De voorgaande methoden zijn op bet ogenblik min of meer conventioneel,

hoewel ar verschillende bezwaren aan verbonden zijn.

Bij de methoden, genomd onder 1. en 2., geldt vooral hat bez~ van de

tijd, die nodig is am een volledig diagram op te meten. - Een tweede bezwaar

is gelegen in het feit, dat het met behulp van deze methaden niet op eenvou

°dige wijze mogelijk is om overgangsverschijnselen te beschouwen.

Bij de .methode genoemd onder 3. ligt het bezwaar vooral hierin, dat de te

onderzoeken machine san een diepgaande ingreep moet worden onderworpen.

Er moeten nl. Hall-generatoren in de luchtspleet gemonteerd worden. Hier

door is het mogelijk, dat de eigenschappen van de te onderzoeken machine

beinvloed worden, als nl. de montage veranderingen in de luchtspleet

aanbrengt door het ijzer aan te tasten. De montage is tevena een kostbare

en veel tijd vragende bewerking.

Bij de methodon genoemd onder 4. treden deze bezwaren, zij het in veel min

dere mate, eveneens Ope

Het onderzook, 'W'aill'VBIl het 17()~nde verslag een nearsleg wil zijn, was er

op gericht, om met behulp van een illinder bekende methode van koppalmetirlg

enkele van de ~l3iJaren, die aan voornoemde methoden kleven te verklainen.

Da bedoelde methode zsl zijn: relatief zeer anel en theoretisch zal te ver

wachten zijn, dat ermee ook overgangsverschijnselen kunnen worden bezien.

Da te beproeven machine zal tavens geheel intact kunncn blijven.

Aangezien het onderzoek niet slechts gericht is op koppalmeting, maar ook

op het lange electrische weg registreren van koppel-toeren-diagrummen,

~aarvoor nodig is een electrisch signaal evenredig san hot tcorontal, alamedc

een electrisch signaal, e'W)nre.dig a.an het askoppel, zal het onderwerp in

de volgende delen uiteenvallen:

- onderzoekingen aan een instrument, dat geschikt zal zijn om eeo

oan oloctriBch aignaal af te gaven, dat evelU"'sdig i8 met hat iloe

rental, alamede onderzoekingen san een instrument, dat geschikt

is om een signaal at te gaven, dat evenredig is met het askoppel.

(Een gelukkige omstandigheid zal zijn, dat eenzelfde instrument

voor beide runcties gebruikt kan worden).

- onderzoekingen naar de mogelijkheid een opstelling te realiseren,

waarin deze in~trumenten gebruikt kunnen worden om sen snelle

registratie van koppel-toeren-diagrammen mogelijk te maken.
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I. ~d~zoe!siEKen aan een induction-generator

1.1. ~i.pduction~nera.i9.!:.

Een induction-generator (wisselstroom-tachogenerator met vaste frequentie)

is ala Yolgt opgebouwd: (zie ook onderstaande foto 1)

In de stator (A) bevinden zich twee wikkelingen. twee fasen, die ruimte

lijk goO ten opzicbte van elkaar verschoven zijn. Een van deze twee fasen,

de a-rase. wordt belcrachtigd. De tweede fase. de b-fS8e, dient ala sig

naalwikkeling•

De rotor (B) beataat ui teen lcoperen cup. Alleen deze cUp roteert.

Om het traagheidsmoment van de rotor zo klein mogel1jk te houden, staat

het rotorijzer (C) stile

Muirhead induction-generator
Exploded view

~.••.. ~, C
" ...,...,1.

B

A

foto 1 De induction-generator

I.2. De induetion-generator ala hoeksnelheidsmeter

. I.2.1. ~tisohe_afleiding

!an de hand van een geIdealiseerd model van de induction

gene~ator zal.zijn gedrag worden nagegaan bij bekrachtiging

met wisselspanning. en wisselstroom. Blijken zal, dat binnen
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eeu bepaald ge~ied er een lineaire afhankelijkbeid bestaat

tussen de amplitude van de uitgangsspanning en het opgedruk

te toerental. Uit de theoretiSche afleiding zal tevens blijken,

dat er in de uitgangsspanning een maximum optreedt. Een

fysiche verklaring van dit gegeven zal bij het gebruik van

de induction-generator ale hoekversnelliDgsmeter leiden tot

een zeer i~ijpende correct1e in het hoofd- of langsveld,

van welke correctie de bruikbaarheid van de inducti~n-generator

essentieel zal blijken af te hangen.

Bij de theoret1sche behandeling van de .induction-generator gaat men uit TaD

de volgende veronderstellingen:

1. De luchtspleet is constant.

2. Hat IJzer is lineair; ar treedt dus noch verzadiging, noch hyaterese Ope

Wervelstroomverliezen worden ve~waarloosd.

. d q
3. De cuprotor wordt symmetr:t!3ch veronderateld, zodat.R ::: R -=- R

d r r r
en L = Lq '" L. (zie ondorotaand schema tar verduidelijld.ng).

r r r

~4
,"'-.. ...

...

4. w~ bezien de induct1on-generator in quasi-stationaire toeetand, dus

&~ ~t' ". ct en &"U7~
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5. Bij d~ meting is de meetwikkeling hoogohmig afgesloten. Bij de bereke

ning ,..rdt daarom gerekend !ret i b = O.
s

6. De wikkelingen worden sinusvormig verdeeld verondersteld.

7. De wikkelzin ie niet nader sangeduid. Ze is echter zodanig gekozen, dat

bij de gegeven richting van de stromen, de veiden dezelfde richting

hebben ala de stromen.

De volgende

R8 Rb
s' e

La Lb
s' B

i
a

i
b

s' 8
a bu ,u

R~ R~
a' r

L Lq
r' r. a. .q

1. , l.
r

d
r

L
ar

L q
ar
c.JiIC

notaties zijn aangenomen:

de weerstand van de stator a-fase, resp. b-fase

de zelfinductie van de stator a-fase, resp. b-fase

de stroom in de stator a-fase, resp. b-fase

de spanning aar.. de klemoen van de stator a-fase, reap. b-fase

de weerstand van de rotor d-fase, resp. q-fase

de zeifinductie van de rotor d-fase, resp. q-fase

de stroom in de rotor d=fase, reap. q-fasB

de wederzijdse induetie tussen de stat0r a-fase en de rotor d-fase

de wederzijdse inductiG tusBen de stator b-faso en de rotor q-fase

de mechAnische hoe~nelheid van de induction-g~erator
j

Tevena gelden bij de nog volgende beschouwingen de symboolnotaties:

"eQ
,f':

Aa~
:r-- A~

k>~~;.r
.,.,,~<?-

<C~ ~~

I(' ~ k~A
'<;i ~;-

C-<.J -z;;-
~A< ~~~

,{/l c

4> -?~ J, '='~/'/'0 ~.

J;/: w{J~ ~: ~<:

Ala algemeen uitgangBpunt gelden voor de bovengeschetate situatie de vol

gende d-q getransformeerde me.chinevergelijkingen, die in onderstaande ma-
O!C

trix worden weergegeven. Hierbij wordt het symbool ~/ vervangen door de

letter p.

Bij bekrachtiging, zowel met w1sselstroom als met wi6sels~ng zal van

deze matrix worden uitgegaan.
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4 " <.-4 if! O'C

14:/ ~ ...,,6, 0 ~~r ~r

<l 6 L 6 _,fi-?,~ '0", 0 ~ ... ~ :;r' (;) ~

4 L~6' R. >'-,44 L~
"4"

0 ;0 -?~ ;r,. , • .t~

4'.
/{r! -4~ -t: ,.,-64 . '9

--?~ & ~

1.2.1.1. Voeding met constanta sJ!AAlling

Gezocht wordt een betrekk1ng tussen de uitgangsspanning u
b

ale functie
B

van de bekrachtigingsepanning uti en de mechanische hoeksnelhe1d
B

Voor deze uitgangsspan111ng zoekt Cleo de relatie !!lowel voor de topwaarde

ala voor de fasehoek ten opzichte van de bekrachtigingsspanning.

In symbolen:

Bekre.chtigt men met een ainusvormige visselapsnning, dan reeulteert, m

invoeging van i b ~ 0 uit bovenstaande matrix het volgande stelael verge-
s 0
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Subst1tueer (5) in (1)
~..

(6)

(8)

Subatitueer (8) in (6) onder gebruikmBking van (2)

/ ~-.. .~:: /yo,//~f" ",'..:, ~-.,Y"/j;.(-::':flL~-' (9)
/;fr~~ J~

/,,;-. :/-?p-:"/~o-;/-/1f-" ~.: ' ::::'_"'-Y'~': -;) (10)



-9-

Kiest men voor de bekrachtigingsspanning een harmonische functie, alB voIgt:

met

en

lmarbij

dan vind t men:

-:)

Uit vergelijklng (12) komt men nu tot de volgende ~zochte relaties:

voor de top-",aarde van de uitg8D€Sspanningg

voor de fasehosk

voor het mechanisch toerental, waarbij bet maximum in de uitgangs

spanning optreedt:
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1.2.1.2. VoediPK oet constante atroo!!1

De vergelijkingen worden nu:

Gevraagd wordt ueer:

on

~6ie de fesehosk tussen de bekTachtigingsstroom en ds uitgangsspanning

in het geval dat men het aysteem bekrachtigt met eeQ harmonische funciie,

ala voIgt:

met

en

waarbij
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Substitueer (19) in (17)

Onder gebru.ik:making van (16) volgt hiertlit:

Hieruit resulteert de volgende relatie:

Uit vergelijk1ng (22) komt men nu tot de gezochte betrekldngen:

voor de topwaarde van de uitgangsspanning:

voor de fasehoek

voor het mechanisch toerental, waarbij bet maximum optreedt:

(20)

V/r- ~/

I. 2. 1e"3. De machineconatanteA

In het voorgaande zijn we ala machineconstanten tegengekomen:
" ,<,z yQ.
~ ) ~~, A') 'i

.;:.f
alamede de verhouding~

./',r'f
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Bij de theoretieohe afleiding van de machineconstanten gaat men ui t van de

volgende practijkgegevens: Men kan bij een atilstaande, volledig gemonteer

de machine, de induction-generator beachouwen ala een transformator met kort

gesloten secundaire wikkeling. Men kan hiervan door meting de ingangsimpe

dantie bepalen. Dit kan men doen, zowel voor de d-richting ala voor de

q-richting. De ingangsimpedantie vaH uiteen 1n twee delen, een reeel en

een 1maginair deel, zodat men voor beide richtingen tot een geheel van vier

vergelijkingen komt. Dit is minder, dan men nodig heeft tar bepaling van het

aantal gezochte,onbekenden.

Om tot een groter aantal vergel.ijkingen te komen, verwijdert men nu de cup,

maar laat men het rotor1jzer op zijn plaats zitten. Men kan nu weer in de

d-richting en in de q-richting meten en zo krijgt men voldoende gegevens

voor het bepalen van de machineconatanten.

8. Bij stilstaande rotor gelden als aysteemvergelijkingen:

in de d-richting

Hieruit voIgt:

met ala imgangsimpedantie bij stilstand

1>1en kan nu bepalen:

en
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in de q-ricbting (nu bekrachtigd)

Hierui t voIgt weer:

....... &

met ~ - ..Jo.tJ ala de i n D'S>1'\b'Qimpedantie bij stilstand.--> -~ ''b~~
~d;:r

Men kan nu bapalen:

A?"L~7"
en _

b. Verwijdert men de cup, maar laat man het rotorijzer op zljn plaats, dan lmn

men van beida atato~ikkelingende ingangsimpadantie meten Gat 'bahulp van

stroom-, spannings- en vermogensmeting.

De grootheden X8., respQ X
b

zijn FlU bepaald door het imaginaire deel van
s s

deze ingangaimpedantie a.an de a-fase ~ resp. b-fase te b3rekenen. De stator-

weerstanden R
a

en R
b ~ bepaald door meting met de brug van 1;Jheatstoll0.

s s .

Deze gegevens leiden nu

~~ ~49" = ,~

uitdrukkingen voor de machineconstanten:

'if ~4~
,;;1 ~~~dt
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1.2.. 1.4. l3erekende diagrammen

De berekende reaultaten geven in formulevorm het verband weer tusBen de

grootheden, die b~ het onderzoek van belang zijn. Door subatitutie van de

waarden van de machineconstanten, zoala die uit de metingen z~n bepaald,

ken men het verband tusaen de verschillende grootheden in diagrammen uit

zetten. In het volgende zijn de verschillende berekende diagrammen weerge-

geven.

Bij de gegeven induction-generator (I'1uirhead 2" E-5-A/1) blijken uit de me-,

tingen bij 50 Hz. de IIISchineconatanten de volgende waarden te hebOOn:

(~ dient aIleen teT bepaling van de ~rhouding

Gaat men nu deze Maarden substitueren in de gevonden vergelijkingen voor de

topwaarde en de fasehoek van de ui tgangsspanning blj spanningsvoedingo rasp.

blJ stroomvoeding, dan ontsta.an de volgende betrekkingen:

voor s panningavoeding:

voor 9 troomvoeding:
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De topwaarde van de uitgangsspanning als functie van w if kan men uitgezet

"vinden in grafiek 1. (spanningsvoeding)

De fasehoek van de uitgangsspanning ala functie.van w lf kan men uitgezet

.vinden in grafiek 2. (spanninesvoeding )

Op analogs wljze kan men in de grafieken 3 en 4 de topwaarde en de fasehoek

van de uitgangsspanning als functie ~ (..Off uitgezet vinden, nu bij stroom

voeding. BlJ het bepa1en van de topwaarde van de uitgangsspanning is deze

uitgangsspanning betrokken op de ingangsspanning-blj-stilstand van de stator·

a-fase, zodat de helling dar krommen in Go~= 0 blJ stroomvoeding en bjj apan

ningsvoeding gelijk zullen $. Bij het bepa1en van de fasehoek is de fase

hoek van de ingangsstroom, die als referentie wordt genomen, gelijk san

nul gesteld.

In grafiek 5 zijn de verkregen gegevens van de induc1;ion-generator uitgezst

in een polair di~. Bsrekend is zowel het verloop van de uitgangesp:mning

bij IJp!mningsvoeding ale bij stroomvoeding. Bij a~S'loeding1s olfJ re

ferantie ganomen de spanning U:' die in di't geval gelijk i6 nan de sp.;m..'Iling

van het voedends net. Bij stroomvoeding is ala referontie genc!1len weer de

spanning van hei V'oedende net. De fase van daze spanning kan in dit geval,

omdat stroomvoed!ng verkregen wordt door aen grote weerstand in aerie

met de spanningabron te plaatsen, tevena met goeda benadering gelden ale
a

referentie veer de fase van de stream I •
a

I.2.1.5~ Fysi~a ,yerklaring: ~=het optreden Vim eep. mRXimurn in de

berekende=1qQ,~

De barekende krommen, die de relatie aaDgElveD tussen de uitgangsspanning

en bet opgedrWcte toerental, !sten Da een lineair verlopend. gedeelte

een afbuig1.Dg zien. Bij eon bepsald toerental treedt er zeUs een maximum

Ope Dlt vers~l doe-t £1ch voor, zowel bij epannings- ale bij etroom

voeding. Het maximum treedt echter bij apanningsvoeding bij een hoger

toerental op dan b1j stroomvoeding.
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Men zou een en ander ala voIgt Jomnen verkJ8ren:

Stel, dat in een gel1jkatroomveld met constante luchtspleet, waarblj de

wikkeling s1nusvorm1.g langs dE) omtrek is verdeeld, een stelael van twee

sinusvormig verdeelde wikkel1ngen draait, waarbij daze twee wikkelingen

loodrecht op elkaar staan. (zie de figuur)

VOOT de notatiee geldt hgtl3G1fde n:w is ~X10ll!$n in 1,,2. V.

Tewoo ia

& de h04..k..i::u.s&9nda as van het gelijkat1'Oomveld (hat :l.an.,DS

'U'eld) en de &Sl van h3t veld VElD de rotor e.-fese

~/ de hOl:!k tuarsen de es VQ!l hQt galijkstroomve Id en een bep&lilQ

punt op d~ statoroostrek.

~ :' de hook tuBoon de M van heat veld van de rotor a-fase en oen

punt op het rotoropllSJ.'O'llak"

In quasi-stationair badrijf is de in een rotorspool opgewekte e.m.k. van

rotatie gelijk aan

- "Y
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Voor de a-v!kkeling van de rotor geldt:

Voor de b-wikkeling van de rotor geldt:

De in de rotorspoelen opgewekte e.ill.k.'s zijn:

De rotorwikke~n zijn kortgesloten. dus:

en beschouwen aIleenWe bazien Qlleen atat10nair bedr1jf met

de stationa1re stroman.

Probeer ala psrt1culie~ oploasiDg van bO~n9taande diffarontiaal~erg01ijking

dan is

Hionl1t vo1gt:

"{r...
4 = ~ ~... alameda

/

"- / ,. ---
~ ;>:4.c

-"'.... i

....
?.j =

7".
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Voar de stroom in do b-wikkeling volgt op analoge wijze:
~

-</,..
.£ ~ .//

/~~ I

~1~
... --

/
~I"f&

/ " ~.z
... 4.

Gevraagd wordt naar de totale inductie in de luehtspleet ala functie van

de plaats langs de statoromtrek.

Nu is

do totale indue tie in de luchtspleet

de inductia veroorzaaki: door de gelljkatroom 1n de atsto:nTikkeling

dIS induetie , afkomsti€ van de rotor a-lase

de inductie, afkomstig van de rotor b-fS1oo o

Stel nu p dat de beida rotoI'\dkkelingsn identiek zljX!., den geldtg

en

Dit levert op:
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De totale inductie in de luchtspleet beetaat u1t drie termen:

een term, afkomst1g van het gelijkstroomveld:

een term, die verantwoordelijk is voor de terugwerking op hat langsveld.? .
~'- ~ .</

/
7 r /",.,J';"

een term, die een indruk gaeft omtrent het dwarsveld.

Men ziat b1j het totale veld eetst een lineaire asngroeiing, d.aarna een

ll18Ximum (dit maximum kan man berekenen), en tenslotte een a.fn8me. Het

blijkt duidelijk, dat bij toen~nd toerental de terugverk:i.rlgsterm (van balang

bij beschouwingan, waarbij do ~. d-q~transformatie is toegepaat) grooit,

maar dat tevena de dwarsflux afneemt.

(Da_ constante e
2

is gl'otsr dan nul).

Stel iAU, dat !'!lsn, in plaats 'Ij8J1 Eat gelijlrotroom, de stlO'>to~.Jd<:eling !!\Qt

'tliss01etroO'lD gMt bekrachtig;en. Voar hat owriga b~ft ds:wlfde 81tuoUo

gelden.

De statorstroom 't1ordt nu: -:..' ~ ~~ ~ k? C

Men lean nu op t.maloge wijze ale 'OO'v'en de 5tr(ml~m in de rotonrikksl1ngon

berekeneno

Daze 't1orden:

~or de roto~ a-wikkeling:

l' t/~_ ..u/ ~A ",-:.:.)/ ~

/ l' -:-~"MJ~

_ /t- .t~ff - 4>/
/,. ~-y":.. -Nj"
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voor de rotor b-wikkeli.ng:

~,. -;; 4/ \/=-,..:../ 4:nA"'H)~" ~~-"'''J.! ~(~"'N».! ~
.z.(, 1h'r.~.... r"'J.! /,.. {y~,.~).!

Voor de totale iDductie in de luchtspleet als functie van de plaats langs

de etatoromtrek geldt:

In verbend met de plaatsing ~ de signaalspoel in de induction=generator

is men vooral geintereaseerd in het gedreg van het 'Y'ela ter plaatae l' = f
liggend in de as van de signaalsposl~

VOOl" dit dWer8wld wordt blJ ~l.ij!mtrooEl he~ verloop eange~1ron door do

factor

Hut zal ala.. fundie V2IIl ~_ schematiach geden, het volgende vex-loop

vertonen:

d

a
v
e
1
d I 4'..r~.,

i'-- ---'-I_ - .
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Een fysische verklaring voor' d1t verloop blj gelijkstroom :liOU IIlen ale Tolgt

kurmen geven:

Stel, dat men in een gelijkstroomveld een enkelvoudige w1ndi.Jlg draait.

Door de draai1ng van de winding in h~t veld, zal in deze wiDd1Jlg een e.m.k.

van rotatie worden opgewekt. Daze rotatie-e.m.k. heaft 1n de winding

weer een stroom tel1gevo!.ge. Ala er in de windi.ng geen zelf1nductie aanwezig

zou zJjn, dan zou de stroom in de winding l1neair b~en toenemen met het

toerental, vamrege de Iineair met hat toerental toenemende rotatie-e.m.k.

Nu heert de winding steeds & een zekere zelfinductie. Dit heeft tot ge

volg, dat blj toenemende omwentel1ngssnelheid van de winding de impedsDUe

van de wiDd1Dg toeneemt, waardoor de stroam Diet onbeperkt groot zal kUlmen

worden. De etroom streeft Mar een eindvaarde. (Daze eindwsardo zal borcikt

worden ale de reactant10 van de Y1nd1ng zeer groot wordt ten opzichto van

de weers tand van de winding.).

De stroam in de 't1ind1ng zal dus in serota instantio &1", f\mctio van het

toeren~1 volgend 3chematiseh ~rloop ~9rtonoD:

Nu mmgt l1:3t de stroo:1 rechtGtreeloo GWI!.on hot ~ld, dl)t door de winding

oolf wordt OpgElWElkt. Dit vsldz@'l duB ook het ~elfde verloop hebben.

(let weI, dat d1 t veld mot stilstaat, maar met de ~rinding is gekoppeld

on dua ol'lOOe lOOedrmait) •

Stel vervolger.s, dat men in een gelijkstroomveld een stelsel van twee wikke

liDgen laat draaien. De wikkelingen zl.,ln zo opgesteld, dat ze met elkaar
oeen hoek van 90 maken zodat ertussen geen transformatorische invloed

optreedt. Daardoor zal bovenbeschouvd geval op elk del' wikkelingen van tee
passing zijn. De stroam in elk der wikkeliDgcn zal een wisselveld opwekkezl,

dat met de rotor meedraait. Uu }{an men echter de resultante bepalen van
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bet ..eId van deze twee wikkelingen. En men ziet dan, dat het resulterende

veld een gelijkstroomveld is, in de ruimte stilstaat en Ioodrecht staat op

het oorapronkelijke gelijkstroomvelda het neemt met het toerental Hneair

1n grootte toe. (Dit alles in de veronderstelling, dat men aanvankellik de

zelfinduct1e van de wikkelingen weer verwaarloost).

Neemt men de zelfinductie van de wikkelingen weI in de beschouuingen mee,

dan 1s 1n verband met het voorgaande duidelijk, de.t het resulterende veld

bij toenemend toerental asymptotiach tot een eindwaarde zal naderen. De

zelfinductie heert verder ale gevolg, dat de rotorstroom bij toenemend toe

rental uit f8!3e Zal raken t.a.v. de rotatia a.m.k. Deze met toenemend toeren

tal groe1ende fasehoek vinden woe terug ala een even grote verdraaiing van

hot reaulterande rotorveld. Hat veld in de dwarsas ala component van dit

resulterende veld zal daardoor boven een zeker toerental zelia gaan a.fnemen

en uiteindelijk bij ?'.eer hoge lm!!rden v,r,m hat toerental tot nul naderen,

dear dan nl. de fasehoek tussan rotor~troom en rotatis-a.m.k. goO is ge

\lOrden on hot (eindig grote) TOlSulteronde rotorvald dus lange de langsas

iO gerichto
-/-,

\"Iil mon hot dOOT~ld oo51cl1O'Ult~n, d£lt l1n eGKl stelsGl uild<:eliXlf,"Gn, dat :J.n 0eXh

wissGlstroOl'ilWld draait t'lordt opgeool<:~, clan atuH men op gToi:ere iilosllij!l::

haden. Mon heaft hier 01. niet allo~n te doen met een rototie-s.m.k., maar

'Gavens ii1~t een tranafoTii1ati~oo.k. in de wfrJtGlingelno . Hiardoor worot

hat b8eld veel meer gecomplieee!'d. Tech blijven de effe~ten, die bij gelijk

Qtroom optreden, ook hie!' in zskare IMte aantolezig.

Iign verkrijgt sen aerate berw.dering ddor de transformstorische wrIting in

de etator-langsas ts ~~aar!ozen 0n dG stator~~saolatroom als een in

grootte on token vnr10rende golijkatroom te 3ieno

Nen vindt~ dat bij daze klQW moohines ~t wId &ich enigomate W00t tEl

herstellen door bij toenemand tOEirental een grotere stroom ui t het net op

ts nemen. In dit licht bezien wordt net duide11jk, dat het maximum 1n het

dwaraveld, en da3rrl:ee dat in de door de meett-1ikkelil'.g 8fgegeven spanning

bij 9~oading latGI' wI optredcm en voor }~t geval Ne b1j stilstand

uitgaan van een even erote statorstroom bij spannings- en a troomvoeding,
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het gavel beschouHen, dat Mj stroomvoeding bet maximum nog Diet is bereikt,

dan zal daarbij de atatorstroom van de machine met spanningsvoeding groter..
en daarmee ook de afgegeven meetspanning. Hierna beschouwen we het l118Ximum

in de afgegeven spanning b1j stroomvoeding. De kromme U
b

Co U
b

( ~),s s
. verloopt hier dus horizontaal. Zouden we bij de betreffende waarde van

de (grotere) stroom bij de spanningsgevoede machine verder constant houden,

dan 'l'TOrdt de vorm der karakterietieken ub
= ub

( ~_) voor beide"machines
Bb 8 b

voor hogere "-'.....dezelfde. Due dan zou ook U U (~) bij de spannings-
s s

gevoede mac~ in en even voorbij~ horizontaal verlopen.

In werkelijkheid neemt de statorstroom bij de spannings-gevd'de machine ook

nu nog toe en dat betekent, dat b1j deze machine U
b

a U
b (~) bij de

s s
betreffende absciswaarde ~ nog steeds stijgend £81 zijn.
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1.2.2. Metingen san de induction-generator ala hoeksnelheidsmeetinstrument

Aangezien slechta een gedeelte van de metingen onder de hier be-

doeIde onderzoekingen viel (de eigenlijke metingen san de induction-

generator als hoeksnelheidsmeter werden reeds in een voorafgaand

stageonderzoek verricht) zal in het volgende gedeeltelijk worden

volstaan met slechts een weergeven van de resultaten, zonder dus

dieper op de meetopstelling in te gaan.

De metingen vielen uiteen in drie delen:

Neting van de relatie: uitgangsspanning tegen toerental

van de werkelijke induction-generator.

Meting van de machineconatanten aen de bestaande induction-

generator.

f-1eting van de uitgangsspanning als functie van het toeren

tal blj variatie van de llU!!.chinecons~anten.

Op de laaista metingen zal ieis uiivoeriger ~orden ingegaen e tem00r
J .•

dsar daze meiingen nist uerden uitgevoerd san de ba~taande induction-

ganeTai;or~ li?aaT san l&en univeZ'SGle machine, geschakeld als induction

generator.

1.2.2.1. Meting van de relatie : uit~s~ng iegen toerental vap_d~

beB~nduction-generator

Voor de mstingen ia gebruik gemaald van de induction-generaior febrice.at

Muirhead: AP 10877 2" Magslip Ind. Gene no.1 JIlk I Mu 271, typ~ E-5~A/1.,

Bjj de meting van de relatie: ui tgangsspanning tegen tosrental Vim de beataande

induction-generator is voora1 de nadrilk gelegd op meting bij voedig met een

constanta spanning, omdat te verwachten was, dat het lineaire gebied daar

groter zou zijn, dan bij voeding met constante stroom. En juist om di t lineaire

gabied is het in d1t deel van het onderzoak begonnen.

In grafiek 6 is weergegeven de spanniDf~s/toeren karakteristiek van de induction

generator (gevoed met constante spanning) in een ruim toerengebied. Globaal

eenomen ziet de apannines/toeren karakteri3tiek er als voIgt uit: na een ~

ruirn lineair gebied (het begrip lineariteit behoeft een nadere omschrijving;
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zie hiervoor onder) treedt een afWijking 08 van de linear1teit. Tenslotte

treedt een maximum op. Aan het begin van de karakteristiek (b~toerenta: 0)

treedt er al een zekere spanning op, de restspanning. new ontstaat, doordat

in de practijk de twee statoniikkelingen ondanks aIle voorzorgen door de fa-

"brikant getroffen, tech nog enigszina electrisch gekoppeld zijn.

Onder het lineaire gebied in de spannins/toeren karakteristiek wordt hier

verstaan dat toerengebied, waarin de signaalspanning, verminderd met de rest

spanning, minder dan 1 %afWijkt van de waarde, die gegaven wordt door een

reehte te trekken door het nulpunt en het punt, dat de spanning aangeeft bij

3000 omw/min. (Voor dit toerengebied is de induction-generator als hoeksnel

heidmeter gedimensionaerdJ.

BiJ het gebruik van deze definitie reikt het lineaire gebied van 0 tot 4400 omw/min.

In grafiek 7 is weergegeven de fase/toeren karakterietiek van de induction

generator in een ru1m toerengebied. Daze karakterietiek is vooral van belang

als man de induetion~generatorgast t08P3SSen in rogelsystemsn. Voor het ol1.dcn'"

hange onderzoek is hlj van minder belang Q

In grafiek 8 is de spannings/toerenkarakteristiek van de induction

generator nogmaals t'reergegeven, maar nu op zodanige schaal herleid, dat

vergel\1king met de berekende karakteristiek (grafiek 1) mogelijk is.

In grafiek 9 is de fase/toeren karakteristiek van de induction-generator

nogmaals weergegeven, IlIB.8.I' treer op zodanige schaal herleid, dat vergelijking

m~t de be:rekende kerakteristiek (gegeven in erafiek 2) mogelijk is.

In grafiek 10 is uit de meetgegevens een polair diagram geconstrueerd op

zodanige schaal, dat vergelijking met het berekende polaire diagram (grafiek 5)

mogeJijk is.

In grafiek 11 is de spannings/toeren karakteristiek gegeven, !";vals die door

de fabrikant wordt opgegeven. Deze fabrieksgegevns zijn gemeten bjj een be

krachtigingsspanningvan 50 v. 50 Hz., terwijl de meting b~ het onderzoek

heeft plaats gehad bij een bekrachtigingsspanning van 10 V. 50 Hz. De reden

hierv;m is gelegen in het feit, dat b,,: hogere toerentallen hat vennogen,
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dat door de induction-generator als hoeksnelheidsmeter wordt gevraagd

nogal aanzienlljk is. Om de opstelling niet te zwaar te belasten is teen over

gegaan tot meting b~ verlaagde bekrachtigingsspanning.

In grafiek 12 is de fase/toeren karakteristiek uitgezet, zoals ze door de

fabriek 1s gegeven.

In grafiek 13 is nogmaals de spannings/toeren karakteristiek, zoals ze door

de fabrikant is opgegeven, ui tgezet, nu echter op zodanige schaal, dat ver

gelijking met de berekende an gemeten karakteristiek (de grafieken 1 en 8)

mogelljk is.

In grafiek 14 is nogmaala de fase/toeren karakteristiek uitgezet, zoals ze

door de fabrikant is opgegeven p echter op zodanige schaal, dat vergelijking

mat de berekende grafiek 2 en de gemeten grafiek 9 mogelijk is.

Verder numerieke gege~ns van de fabrikant zijn:

B~ bekrachtlging met ~dsSGlspenning van 50 va 50 Hz., is

de uitgangsspanning b~ ~OOO omw/mino 7 V. 50 .8zo

de linearitd t van de ui tgangsspemning in het toerengebied van

100 - 3000 omw/min. ! +cJ, van de gagenereerde spanning.

de restspanning mindei' dan !. 50 mV.

Voar de definitia wan de lineariteit is door de fabriek een andere genomen

dan boven is omschreven. };en is hier n1. ui tgegaan van een !'Cchia getrokkcn

door het nulPunt an door het punt, dat de spanning. aangeeft bij 1000 onm/min.

Bet lineaire gebied wordt den gevormd door dat bereik, waarbij de gegencreerde

spanning minder dan ~ ~ IS van d<a getahlaarden, gegeven door deze rechte,

afwijkt.

In grafiek 15 is een tweetal spanninga!toaren karakteristieken uitgezet,

nl. een blj bekraehtiging met constante spanning en een bij bekrachtiging

met constanta stroom. De krommen zijn opgenomen aan de opstelling voor ver-

snellingsmeting en met een Bchrijver geregistreerd.



De conclusie, die men uit deze gegevens kan trekken is de volgende:

In een beperkt toerengebied kan de induction-generator inderdaad gebruikt

worden als een instrument, dat bij voeding met constante spanrltng een uit

gangss~l levert, dat recht evenredig is met het opgedrukte toerental.

De induction-generator zou due kunnen voldoen als een toeren-regiatrerend

element in een electrische koppel-toeren-diagrammen-regiatrator.

I.2.2.2. Met1ngen van de machineconstanten aan de bestaande induction-generator

Voor hat meten van de grootheden, nodig voor het berekenen van de machine

constantan zijn verschillende methoden gebruikt. ~ nauwkeurigheid van de

verschillende methoden loopt nogal uiteen. De eerate twee aangegeven methoden

zijn reeds voldoende. De laatate twae vormen sen element, dat een directe

schatting van de betYeffende machinegrootheid mogelijk maakt.

De volgende meihoden zljn gebruikt:

m2ting mat de vectormeter o

Dit ane instrumont is geschiltt OID in verschi~londe schakelatanden

de stroam, de spanning en de fasehoek tussen stroom en spanning in

de ts onderzoeken t~ling ts meten.

atroom-, spannings- en vermogenameting.·

Voor de schakeling Eia onderstaande figuur.

Men meet hier spa.nni.ng, strooe; en opgenomen vermogen, waaruit men

de fasehoek kan berekenen. Men moet er weI rekening mee houden, dat

bij de schakeling correcties gevraagd worden.
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controle op de grootte v~~ de fasehoe£ m.b.v. een faeemeter.

meting van de grootteorde ~.l de statortvdconstanten met behulp van'

een memoscoop.

I"en zet op het betreffende circuit (bij weggenomen rokrcup) een

sprongfunctie en beziet de responsie. Len kan daaruit de tijdconstante

van het circuit bepalen. De bepaling met deze hulpmiddelen is echter

slechta geschikt voor bet maken van een Bchatting van de grootteorde.

De uiteindelijke resultaten van meting en berekening zijn als voigt:

j?4 • /11.1./.2
;s-'

l:, a. • f76'~
~

?; . ~.2.0 ~

~.t. = .P -:1-1.<'
1ft r

...
~ r:r:J'~.s/ 2

.1;,'2
~.?-9-~=

met: 'i~

~4 = -t~;/~

.<
./-? • ~ c:ffl&>

... ,,:'
-<,-4

, I ..-L.-
.r ~d

";T.

~l
~--
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"f;, ~ =
f-?,./1!

a
~4~

----{. ~~ {-<;1)~ ,I:'ff -<,,~:.r~--' ~ .
..;~.

..+; ~;-

De gegevens van de fabrikB1nt zljn de volge1!de:

Bij aeo bekrachtiging met 50 v. 50 Hz. gelden voor

de bekracltigingsfase

gelijkstroomweerstand 140 ohm

impedantie 240 + j.~60 ohm

de signaa.llrikkelilll;

gelijkstroomweeratand 315 ohm

impedantie bij 10 V. 50 Hz 520 + j.275 ohm.
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Uit de metingen, verricht aan de gebruikte induction-generator voIgt:

B1j een bekrachtiging van 10 v. 50 Hz. geiden voor

de bekrachtigingsfase

gelijkstroomweerstand 141,3 ohm

impedantie 229.6 + ';.152,6 ohm

de signe.aIwikkeling

geIijkstroomweerstand 299,6 ohm

impedantie bij 10 V. 50 Hz. 469,4 + j.324,0 ohm.

1.2.2.3. Meting van de uitgangsSp!lnning als functie van het toerental bl1

variatie van de machineconstanten

De bedoelde metingen zljn uHgevoerd aan de universe Ie machine van \'lestinghouse

16 B 5974 - 1 S 58. Hat gebruiken van de universele machine heert a18 voor

deel, dat men op Gall gemekkelijke wijze (door het inbrengen van variabele
-/.1

ueerstanden in de stator en in de rotor) 'Verachil1ende machineconstonten

(ra on r ) kan verandsron. ~zien i8 nu de verandgring, die de uitgangssp;m~
fJ r

ning ondergaat, als men de grootheden rl). en r gaat varieronos r
In deze opstelling is gabruik gemaakt van de mogelijkheid tot registreren

van polaire d1agrlilllIllen met behulp van Hall-vermenigvuldigera. De regiatratie

in polaire diagrammen is daaram zo belangrijku omdat daze diagrammen in klein

bestek een grote hoeveelheid informatie verachaffen.

Grafiek 16 geeft de d.iagrS1JllI1en van de gesimuleerde 8ituati-=:. Da bekrechti

gingsspanni.ng van de universeIe machine is hierbij 20 V., de f~equentiH

is 50 Hz. r
S

en r van de universe Ie machine zljn geIijk gemaakt aan die van
s r 2

de induction-generator. !liet echter k • (Deze is van de aerste = 0,958
a

en van de laatste = 0,842). r·]en kan door berekening cit de in 1.2. afgeleide

formulas nagaan, dat bijspanningsvoeding de factor k2 slechts een beperkte
a

invloed heeft op de grootte van de sp8J.ni.ng (in het onderhavige geval enkele

procenten), te~l de invloed op de fasehoek zeer klein is. Bij stroomvoeding

zal hctzelfde optreden, met di t verschiI, dat in de fasehoek abaoluut geen

verschil optreedt. De fasehoek is hier geheel onafhankelijk van k
2

•
a
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Vergelijk1ng met het berekende polaire diagram 5 laat een duidelijke over

eenkomst den. B1j het vergelijken d1ent men zich te beperken tot de vorm

der krommen, omdat vanwege het verschil in koppelfactoren in de langs- en
\

dW8rsrichting van de induction-generator (niet EO blj de_universeIe machine)

de eenheidscirkels n1et dezelfde grootte hebben.

In de dis.grammen 17 tim 19 is de invloed nagegaan, die de verschillende ma

chinegrootheden hebben op het polaire diagram.

In diagram 17 is ns.gegaan de invloed van de rotorweerstand.. Het is duidelijk

dat een vergroting van de rotorweerstand een grote invIoed heeft, zowel

op de linear!tei t van bet uitga.ngssignaal als op de fasehoek. Bij het gebruik

van de induction-generator ,wenat men lineariteit van de uitgangsspanning over

een groot toerengebied, alsmede \ in verband met het gebi'Uik in regelsystemen)

een constante fasehoek. Vergroting ~an de rotorweerstand leidt tot verbe

tering VEX. beide zaken.

In grafiek 18 is nogmaals de invloed van de roto~]eerBtand nagegaan, m' echter

bij stroomvoeding. Da wijze van beinvloeding is '!--Jeer hetzelfde, aIleen blijkt

hier duidelijk, dat in het algemeen stroomvoeding minder gunstig is dan span

ningsvoeding. De lineariteit is n1. bij stroomvoeding veel slechteroen tevens

vertoont de fasehoek in overeenkomstige situs.ties een veel grotere variatie.

In grafiek 19 is de invloed van de statorweerstand nagegaan bij constanta

rotorweerstand en spanningsvoeding. (Variatie van de atatortleerstand bij stroom

V'oeding heert geen zin, zeals onmiddellijk is in te zien.). Vergroting van do

stator\1eerstand blijkt ongunstig te warken, tenzij men natuurlijk een grote

variatie in de fasehoek voor lief neemt omuille van het kl!~in zijn van do"')

fasehoek. De lineariteit tlOrdt niet merkbaar beinvloed. De absolute t'laarde

van het uitgangssignaal daalt natuurlijk in grootte.

In de grafieken 21 tim 23 is het verloop van detotale langsflux als functie

van het toerental aangageven in verschillende situaties. Uit aIle grafieken

blijkt duidelijk, det een klelne rotorweerstand eengrote terugweking ver

oorzaakt. Vergroting van de rotorweerstand heeft vermindering van de terug

werking ten gevolge. De kleinste terugwerking treedt op bij een kleine



de totale door uitwendige oorzaken opgewekte e.m.k. in de d-fase

de e.m.k. in de d-fase opge\fekt door transformatie vanuit de a-fase

~ de e.m.k. in de d-fase afkomstig van rotatie in het veld van de q-fase
q
~ de totale door uitwendige oorzaken opgewekte e.moko in de q-fase

- 31 -

statorweerstand en een grote rotorweerstand. B~ spanningsvoeding kan het veld

zich gemakkelijker herstellen dan b~ Btroo~voeding.

In.diagram A is weargegeven het vectordiagram van de universele machine

gesc~eld als induction-generator. ( (A:>*" 0,8; wissefstroomvoeding).

'In dit diagram A gelden de volgende notaties:

Ed
r

Ed =
tr a

Ed
rot

Eq
r

E
q

:. de e.m.k. in de q-fase aflcomstig van rotatie in hat veld van de d-fa.se
rot a

E~ot d~ de e.m.k. in de q-fase afkomstig van rotatie in het veld v·n de d-f~~e

In hat vectordiagrarn zijn uitgezet

1. de stromen J;a X<ilf .R~
.r J "J

waarbij ft.4 ala referentievector is genomen.

Tevens geldt :

2. de a.mok. 's

Hiervoor geldt:

30 De fluxen in de langsrichting.

Hiervoor geldt:
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1.3. De induction~enerator als hoekversnel11~smet~~

Verschillende, overigena zeer summiere pub11catiea (zie ook de noot

san de voet van deze pagina), doen vermoeden, dat het mogelijk moet

zijn om de induction-generator te gebruiken ala hoekversnellings

meter. Het onderzoek is erop gericht om dit vermoeden inoeen of

andere richting na.ar een zekerheid om te buigen. Dlt is geschied,

zowel op theoretische als op experimentele basis.

1.3.1. ~etiBche afieiding

Da veronderstellingen, het geidealiseerde model en de uitgangsver

gelijkingen zijn b~ de theoretische &fIeiding in wezen weer dezolfde

als bU de beschouwing van de 1nduction=genGrator als hoeksnelheids

meter. Ui tgegaan wordt van een iets ge~1ijdgde verm van de uitga.ngs

vergelijkingan, aangezien daze ook als zodan:g bij de bewerking op

de analoga rekenmachinG gebruikt zijn. Ret bleek.Jl'1; onvermijdeUjk

een rGkanwachine en ~el een analoge, b~ daze theoretischc afleiding

te betrekken. Omdat er al enig experimenteel onderzoek had plaats

gevonden voordat met de theoretische afleiding liard begonnen,

waaruit a1 bepaalde conclusies kenden worden getrokken, heaft deze

theoretische beschouwing ~en bepaalde opzet, die aIleen uit de

resultaten van het vooronderzoek te verklaren is.

Near aanleiding vanhet vooroDderzoek zal nl. het onderzoek zeIt

op de volgende wijzG worden verricht:

Bez1en za.l ~-lorden, hoe hat uitgangssignaal afhangt van het toa

rental met ala parameter een constanta hoakveranelling.

Uit dA reeks vnn kr01llI\1en, die aldus ontstaat, zal kunnen t10rden

afgeleid, in hoeverre de induction-generator theoretisch bruik

baar zal zijn als hoekversnellingsmeter en welke correcties zullen

moe ten worden aangebracht om de bruikbaarheid te verhogen.

!.oot: An Electric Speed-Torque Device Based on magnetic Principles

W.L. Probert inAlEE Transactions, febr. 1957 p. 1502 - v.

Tachometer used as an Angular Accelerometer.

P.J. Rademakers in Insrument Practice febr. 1959. p. 177.
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1.3.1 .1. litteangsverge]jjkingen veer een geidealiseerd_ model van de induction

generator

"
\'le gebruiken de d-q-getrBl18formeerde vergelljkingen voor een twee-fase-

. machine met kortgesloten rotor.

Er geldt: (zie ook de figuur op page '5)

"f 4. ./...a&4- ~ ~~,7 ~
~ .4

-i: ,tZ' ,,-<{t'
" til

4; .~

"4p ~I

6 ~ Kt:j~

4"-S ~~ a#'

d.:,.;-4 do' ,c
-<.".,c ~i

~" ~

q'
<lit'

~,a

~ ~r ~ ~ ~ 4 .~r ':1
~ aW

Men kan dit stelsel vergelJjkingen ala voIgt schrijven:

K /'a ~.!/ / ·12 ~ (36)
_ ~,< ~ -tr-I ~

". /4-/"C
#/ .r x

~ (a 'a') / ,~ / . '~ (37)a~ ~~,,, 'I 2 - - ~ ~
~,

" f 4 ,.
I

4"
~./~) / .~ -f A,4.'R') (38)- .. - - £ 7'- ~ ~ £,r ~ ~i

a?~ ?i J

A'~ LtI~~
afi,'j9

(39)
oS ir' :& p,thZ

= l:!.
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In het voorgaande stelsel zijn de volgende notatieveranderingen aangebracht:

g~'l~1i -t ~

-?a~

~~"
..e Q

,T

-?~«
~"

./);
Numerieke waarden voar de machineconstanten zijn:

-4 .?
--&/
-<;;
tf;:/.l
-?~ ":-1

-4
-fi

/4
~ 6yoi ~;s~

..(6 ~.:I6'7~:;s"

~ {.2 -I

Het stelael vergelijkingen (36) tIm (40) kan men op oen g6schikte rnanier voor

de rekenmachino ala volgt achrijven.

p.{ / ·a k"
(4V),T

~ "T ¢:a 'i ,..
..('A
,""

at' -.L .'4' / ~ ~./9 (42)
a::-~ .::~ Ii ?-{ ..f_ - ",

~;'Z ::
/ .''1'

""~~
(43)- - ~ ;to

~ f

P.." d' .9
(44):;s-' -~ {j~ ~:r

~-
~ (45)t?/~

·4 ~ ~ . '«.....e.,s" 4.,. - OQ. ~-i (46)

~
A-j ·a (47)~ - ~.r

oG ."<2 .c;9 (48)~
tt-f
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De "gescalede"maxima zijn:

, 4
(Ce:>/?~/4nC/~, ,eO

.q
~/ - ~.t

. 'a
~1 - ~ /

.19- - ~ /?J

4:'_ - -YPO

Stel;6 (tljdvertragingsconstante) 20.

De vergelijkingen worden dan:

_ q:r

\

/J!)

De oplossing wordt dan verkregen volgens het schema op de volgende pagina
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1.3.1.3. R~kenresultaten

Grafiek 24 geeft karakteristieken van de induction-generator bij bekrach-
2tiging met gelljkstroom bij een constante hoekversnelllng van 80 rad/sec

uitgaande van stilstand en reeds bekrachtigd veld. Aangezien het met de

rekenmachine ook mogelijk is om grootheden te registreren, die in werkelijk- .

heid niet te meten zijn (b en c), en deze grootheden ons toch kunnen infor

meren omtrent het totale gedrag van de machine, zijn hier achtereenvolgens

geregistreerd:

a het verlopp van het totale langsveld

b het verloop van de stroom . 'd
).
,r

c het verloop van de stroom i q

sirnaalapanning eb
r

d de
a

De totale lBIlgsflux (in de grafiekon genoemd: he t totale langsveld) is

gedefinieerd sIs:

jI;- ~ ~~";-4,, .t; t:i~

In de grafieken is voor deze totalo langsflux geen schaaluaarde aangebracht,

omdat 8110en beLang werd gesteld in het verloop van deze f~, niet in do

abaoluto grootto ervan.

Gevraagd '\:1ordt naar de signaBllsp:mm.ng als functie van het toorental en do

hoe!~rsnelling. (Gehoopt ward, dat deze signaalspanning bij een constanta

hoekversnelling onefhanke!ijk van het toprental zou zijn).

Gezien het verloop van de totale langsflux is zonder meer te vertlQchten,

dat hat uitgangssignaol bij een constante hoekversnelling toerenafhankelijk

zal zijn.

De signaalspanning draagt een grote mate van onzekerheid in zich. Dit vindt

zijn verklaring inhet feit~ dat voor dit probleem de servovermenigvuldigers.
van de analoge rekenmachine sen te kleine oplosbaarheid bezaten. Bij het ge-

brmikte rekenschema moesten twee bijna evengrote getallen van elkaar ~orden

afgetrokken en dan worden toegevoegd san een cup van de servovermenigvuldiger.

Het 1s op zich dUidelijk, dat hier een grote mogelijkheid tot fouten ligt.

Grafiek 25 geeft dez~lfde karakteristieken als ?4, maar nu bij een grotere

hoekversnelling. In daze karakteristieken komt de toerenafhankelijkheid van

het uiteanessignaal vrij scherp naar voren.
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Grafiek 26 geeft weer karakteristieken van de induction-generator. maar

nu is de totale langsflux consts!lt gehouden. Dit constant houden van dR

flux blijkt de nodige voorwaurde te z~n. tot het toerenonafhankelijk maken

van het uitgangssi~l. In het uitgangssignaal zelf is di t niet zo d"idelijk
I

te constateren, maar de stroam 1 q verloopt in eerate benadering lineair
r

met het toerental. (zie echter 1.4.3.6.) ~n de uitgangsspanning is recht

evenredig met de afgeleide naar de tijd van deze stroom, dus constant.

Grafiek 27 geeft hetzelfde weer ala grafiek 26, aIleen bij een hoekversnelling.

die met een factor 2 is verhoogd.

De grafieken 28 en 29 geven een beeld van het verloop van de totale Iangsflux

als fUnctie van het toerental bij verschillende hoekversnellingen. De onder

ate karakteristiek van grafiek 28 geeft weer de zuivere stationaire toestand,

terwijl de andere grafieken een dpnamische toestand weergeven. Het blijkt,

dat, afgezien van een inschakelverschijnsel. dat aan de recorder geweten moet

worden, bet verloop van de totale langsflux als functie van het toerental,

onafhankelijk is van de opgedrukte versnelling.

Aangezien hot zolfs met behulp van de rekenmachine niet mogelijk tl8S (zie

vorige pagina) om rechtstreeks het uitgangssignaal als functie van het toeran

tal met a10 parameter ean constants hoekversnelling te berekenen, is over

gegaan tot sen andere wijze van berekening van dit uitgangssignaa.l.

Het uitgangssigneal is in wazen'niets anders dan de afgeleide naar de tijd

van de stroom i'q masl een evenredieheidsconstante, die bekend is. Kent men
r ,

nu het verloop van de stroom i q, dan kan men door differentiaren en vermenig
r

vuldigen met de evenredigheisconstante op een eenvoudigo wijze en met meer

zekerhaid hot uitgangssignaal berekenen~

,
In grafiek 30 is daarom het verloop van de stroom i q uitgezet ala functie

r
van de tijd. met als parameter een constante hoekversnelling. Uitgangspunt

is steeds een omwentelingssnelheid van 0 rad/sec. zodat uit het doorlopen

tijdsinte~ en de opgedrukte hoekversnelling op eenvoudige wijze de bij-

"behorende hoeksn~lheid ken worden afgeleid.

In grafiek 31 is hetzelfde uitgezet als in grafiek 30, met echter als onder

8ch~id. dat hier het veld constant is gehouden. Bij sen constante opgedrukte

i 'q
~oekversnellingverloopt r lineair met de tijd (en dus ook ~t de hoeksnelheid).
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In grafiek 32 is uitgezet het uitgangssignaal van de induction-generator

b1j bekrachtiging'met gelijkapanning ala functie van dehoekversnelling.

Deze grafiek is door constructie ui t grafiek 31 verkregen. Bij de gegeven

"s1tuatie is de totale Iangsflux constant gehouden.

Grafiek 33 geeft het toeren- afhankelijke uitgangssignaal bij bekrachtiging

met geIijkspanning. Als parameter is genomen een constante hoekversnelling.

In deze situatie is dUB de totale langaflux niet constant gehouden. De gegevens

zijn verkregen door constructie uit grafiek 30.

In grafiek 34 is tens lotte uitgezet het ui~ssignaalvan de induction

generator als functie van de hoekversnelling met als parameter een constante

hoeksnelheid. De gegevens zijn verkregen door eonstructie uit grafiek 30.

De totale langsflux is niet constant.

In de grafeken 24 tim 36 betekent de benaming "reiile situatie" eon 13ituatie

zonder dat de totals langsflux wordt gecempenseerd, de;) bcnam1ng "geideali

seerde 91tuatie" een situstie, \~in de totale langsflux we1 wordt gecom-

panseerd.

1.3.1.4. Discussie van de rekenresultaten

Wil de induction~generator baantwoorden san het doel, ~rvoo men hem ~dl

gaan gebruiken, 01 0 als hoelcversnollingameter, don is het nodig, dat bij een

bepaalde constante hoekversnelling het 8fgegeven signaal cen constante waarde

heeft, onafhankelijk van hat toerental. D~ rekenresulteten vertonan nu

~ samengevat - het volgende beeld. Slechta ale men er in slaagt d~ totale

langsflux van de induction-generator constant te houden, zal er san de uit

gang een signaal verschijnen, dat nlet afhangt van het opgedrukte toerental.

Bij bekrachtiging met gelijkspanning zender meer zal de totale langsflux

niet constant zijn, maar een bepaald verloop vertonen, dat onafhankelijk is

van de opgedrukte hoekversnelling (zie echier ook 1.4.3.6.). Slaagt men er

nu op een of and re wijze in de induction-p>;erlcrator op een zodanige ....ijze

te bekrachtigen, dat er inderdB.ad een constanta langsflux ontstaat, dan

zel, onafhankelijk van de opeedrukte hoekversnellir~ en van het opgedrukte

toerental deze totale langaflux intact blijven. Slechts in dit geval kan

men oak sen uitgangssignaal verwachten, dat onafhankelijk is van het toeren-
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tal en lineair verloopt met de opgedrukte hoekversnellinp,. Past roen geen

correctie op de totale langsflux toe, dan kan men in een beperkt toerenge

bied weI een lineair verband verwachten tussen uitgangsspanning en opgedrukte

hoekversnellingt m,~ar de mogelijkheden van het instrument \-Iorden hiedrdoor

weI tot een minimum beperkt.

Het is dus zaak na te gaan, of het inderdaad mogelijk is om de totale langs

flux constant te houden. In de volgende meetopstelling is een en ander

onderzocht.

1.4. Metingen san de induction-generator als hoekversnellingsmeter

De wijze van berekening, die hierv66r gevolgd is, heeft reeds

aanwijzingen gegeven in de richting van de aard van de meetopstel

ling. De meetopstelling moet zo gedimensioneerd uorden, dat het

mogelijk is aan de induction-generator over een ruim toerflngebied

asn con8tante boekversnelling op te drukkeno Daze hoekversnelling
J

moet nauwkeurig instelbaar zijn en kunnen varierenJvan kleinz tot

grote ~deno Tevens moet er bij de meetopstelling gedacht worden

a.an de noodzaak am de Iangsflwt van de induetion~generator over

het bedoelde toerengebied constant te houden.

De uiteindelijke dimensionering van de meetopstelling voor het

opdrukken van een constante hoekversnelling aan de as van een induction

generator berust op de volgende grondgedachten: Cesteld, dat een

Bchijf met constante hoeksnelheid draait o Stel nu een draaibaar

8chijfje zodanig op, dat het vlak van dit kleine schijfje loodrecht

&taat op een.middellijn van de grate schijf. Het kleine 8chijfje

wordt met aen zekere kracht tegen de grate schijf nangedrukt en dUB

door de grate sehijf aangedreveno Laat hat kleine sch1jfje nu

met een constante snelheid bewegen via een rechte door het middel

punt van de grate schijf, dan zalt geeteld, dat er tUBsen grate en

klei ne schijf geen slip optreedt, aan de kleine 8chijf een con

stante hoeh~ersnelling, resp. hoekvertraeing worden opgedrukt, die

afhankelijk is van:

het toerental van de erote schijf

de snelheid van voortbewe~en over de grete schijf

de diameter van de kleine schijf
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Men zou zich deze opstelling kunnen voorstellen als een pick-uP,

waarbij de naald is vervangen door het kleine schijfje. De opnemer

arm bij een pick-up beschrijft echter een eedeelte van een cirkcl

boag, wat bij de onderhavige opstelling eeenszins het geval is. In

eerate instentie is bij de onderzoekingen ook gewerkt met een

"gramofoonplaatmodel", waarbij het kleine schijfje, door een gelei

destang gedwongen, aIleen maar kon bewegen via een rechte door het

middelpunt van de grote schijr. Het schijCc li"I1 in " n ':l,i r'? .1

groaf, die in de grote plaat ~draaid was, en bewoog zich op deze

uijze met een constante snelheid naar buiten (bij een constante

draaisnelheid van de grote schijf).

Gesteld, dat men erin slaagt de total( langsflux van de induction

generator constant te houde.. over het doorlopen toerengebied,

dan kan men san de uitgang van de induction-generator een signaal

verwachten, dat als funct1e Tan het toerental constant is en als

f'unetie van de varlabele P8l'8D1eter, de hoekversne1l1ng, b1nnen

bepaalde grenzen een 11nea1r verloop vertoont.

1.4.1. De meetopatbllimg

~. _....
1'_-"

:

I
~.

~
. -.:",-

.-:-- .

foto 2 Oyerzicht van de meetop8telling
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Fato 2 geeft een totlVilbl'leld VR'l. de :~eh1"'Jiktt" ..,~"tlJ.p'lt~ll'.'\':;. J.n deze (I}1

stelling kan men. zoals op de foto is aangegeven, drie hoofddelen onderschei

den, nl::

aut r1C-'d',·niJTlt:, .iL..t "rveer uicr:t, om aLlI1 de as van de induction-generator

een constante hoekveranelling op te drukken.

het regelsysteem voor het constant houden van de totale lanesflux

van de induction-generator.

de meet-en registratieapparatuur voor de hoekversnellingsmeting.

De verschillende onderdelen, de ke~ze ervan, de dimensionering en het gebruik,

zullen in de vo1gende onderdeln meer in extenso behandeld worden.

1.4.1.1. Aandri,ifmechanisme voor het opdrukken van een constanta hoekversnelli!lK

ann de as van de induction-generator

Een gedetailleerder opname van dit mechanisme vertoont foto 3.

foto 3. Detailopname van de meetopstelling
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1.4.1.1.1. Machine voor de aandrijvj.E£. van de grote schijf.

• •Voor de aandrijving van de grote echijf is gekozen een geliJKstroom-compound-

motor. De shuntwikkeling 1s bekrachtigd uit een afzonderlijke bron.

(motor, fabrikaat Walco, no 25754, 220 V.~ 2,5 pk, type G.r'1.2.)

(zie foto 2 (1) en foto 3 (1».
Voor hat schakelschema van daze motor zie figuur 1. Het asnlopen geschiedt

met volledig ingeschakelde R
A

• Als ankervoeding is een accubatterij gekozen,

omdat deze een zeer geringe inwendige weerstand heeft, he~een bevorde11jk

1s voor het constant houden van het toerental van de motor. Bet Instellen

van het juiste toerental geschiedt met behulp van de veldweerstand ~. In

bedrijf 1s RA kortgesloten.

De eis, die aan deze machine gesteld wordt, is een nauwkeurige instelbaarheid

van het toerental en tevens een ongevoelig zijn voor belastingsvariaties.

Het tOGrental moot onnfhankelijk van de belasting zo good mogelijk eonstantr,

blijven. Een machine, die bekrachtigd wordt ola aangegeven en daarbij behoor

lijk is overgedimensioneerd, blijkt Ban de aisen ~an nauwkaurgheid en instel

b~heid, die'men kan stellen, volledig te voldoen.

Het toerental \1ordt ingesteld op 600 OlOW/min. Van "nullast" (proefblok in

het midden van de grote schijf) tot "vollsst" (proefblok aan de rand van de

grote schij1') treedrt ean toerenvaria.t1e op, die ligt binnen t 10 van bet

ingestelde toerental.

1.4.1.1.2. Mechanisme voor toerentelling van de grota schijf

Een blokschema van dit mechanisme is weergegeven in figuur 2. Voor dit mecha

nisme is gebruikt de zg. "Moviport-set", bestaande uit een opnemer, een im

pulsversterker en cen tela.pparaat, die in foto 2 (2) en in foto 3 (2) nader

zijn a.angegeven.

Voor di t telmechanisme gelden ala gegevens:

r-:oviport-set : Opnemer type EDM 1/2/30 Nr 505 61

Impulsversterker type Em: 1/4/1 Nr 1029 61

Teller: Fabrikaat Siemens 2.1.1.2.



-44-

De omtrek ~ de grate 6chijf is verdeeld in 120 delen, ieder met een lengte

van ca. t em., die afwisselend ~wart en wit geschilderd zijn. Ben lamp:e,

ingebouwd in de opnemer, verlicht de rand. Door de zwarte vlakjes wordt dit

licht grotendeels geabsorbeerd, door de witte oppervlakjes wordt het ep

vallende licht grotendee~s teruggekaatst. Het teruggekaatste licht valt op

een fototransistor. Deze fototransistor "ziet" dus af'l'Tisselend licht en donker.

Via een eleetronische schakeling wordt dit af\'Tisselend "zien" van licht en

donker olI'gezet in electrische signalen, waarbij "licht" worr1t omgezet in een

electrische puIs, "danker" heeft geen sienaal ten gevolge. Aan de uitgang

van de opnemer krijgt men dus evenveel pulsen als ar witte vlakjes voer de

opnemer zijn gepasseerd. Deze pulsen worden aan een pulsversterker toegevoerd,

waarna ze door de teller wo"den gesommeerd over telkens 1 seconde. Het aantal

pulsen, dat gedurende de voorgaande seconde de teller heeft bereikt, wordt op

de teller weergegeven. Omdat er zich op de rand·van de grate echijf 60

~dtte vakjes bevinden, kan men op deze lrijze op de teller aanstonds het t03

rental per minuut aflezen. De mogelijke fout in dit systeem is 1 eenheid,

1 puIs, dUB 1 om\1/mino Men kan met de gebruikte regehTeeratand het toerental

op 1 Oll!t'I/min nBU1.-Jkourig instellEino ../J

1.4.1.1.3. Voortbeweging van de induction-generator over de grote schijf

De inductionozgenerator is g6lilonteerd in cen blok (foto 3 (6), dat gelegerd

is op een as (foto 3 (10». Daze as loopt evenwijd1g aan het vlak van de grote

schijf an is zodanig opgestald p dat het hart van de 88 van de induction

generator op dezelfdehoogte ligtals het middelpunt van de grote schijf.

Via een schr~efsPindel (foto 3 (5»), draaiend in een,huis (foto 3 (4» en aan~,

gedraven door eon servomotor (foto 3 (3)), uordt het biok met een eenparigc

beueging langs de schijf voortbe~ogen (zie echter de discussie in 1.4.3.1.).

Een methode ter controle van de eenparigheid van deze voortbeweging zal in

1.4.1.1.4. worden behandeld.

De schuifcylinder (foto 3 (4) en (5» is oen Haller-Eroba-patent • Door

middel van ean 3chroe:fr::echanisme, waarvoor aan de eoo zijde van de cylinder

een mogelijkheid van aandrijvine zit in de vorm van een zeskant, wordt de

schuifstang vooruit, resp. achteruit bewoeen, afhankelijk van de draairichting

van het zeskant. Bij een constante speed van het schroefmechanisme zal bij

een constante omwentelingssnelheid van het zeskant de schuifstang eer. eenparige
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beweging uitvoeren.

Hat probleem van de eenparige beweging wordt dUB gereduceerd tot de kwestie

een "eenparige beweging op te drukken aan het zeskant. Hiertoe i~ het zeskant

gekoppeld met de as van een snelheidsgestuurde gelijkstroomservomotor.

De servomotor is duidelijk zichtbaar op fotc 3 (3). Het gehele servosysteem

is zichtbaar op foto 2 (2). Een schema van de servosturing is weergegeven

in fig. 3.

De servomotor is van het type 3.M.G. 3 Nr. 945589.

Het is een gelijkstroom-motor, waarvan de werking als voIgt is:

Het anker van de motor wordt gevoed met bij benadering gelijkstroom,

verkregen door het anker te voeden uit het 220 V. gelijkstroomnet, ~~bij

in eerie met bet anker een grote weerstand is geplaatat. Stroomvoeding is

in het veld te k unnen regalen met behulp van een regelversterker.

De veldNikkelingen worden aangealoten op de uitg8nesklemmen van een electronische

versterker. Deze versterker is zodanig afgesteld, dBt de beide veldl-.ikkelingen

in rusttoestand een even grote stroom voeren.

Wordt nu de versterker uitgestuurd, dan zal een der veldwikkelingen mecr stroom

gaan voeren dan de andere, l~door een magnetisch veld 'ontstaat in de stator.

Afhankelijk van de bekrachtiging zal de motor in een bepaalde richting gaen

draaien.

De servoversterker is van het type S.V.G., 10 EL 6470 6505.

Deze versterker ie een ~li jkspunningsveraterker, die reageert op een epsnning

geleverd door sen nastuursysteem. Een gelijkstroo~tachogenerntor, gemonteerd

op de as van de servomotor zorgt hiebij don voor het te leveren terugkoppe

lingssignaal.

Door de referentietleeratand R in fig. 3 verschillende waarden te geven,
r

kan men verschillende verplaatsingssnelheden aan de schuifstang opdrukken.

1.4.1 .1 .4. Net~ van de eenparigheid van verplaatsing

0e speed van de schuifcylinder, alamede de variaties in de sDelheid van de

servomotor zouden factoren kunnen zijn, die de eenparigheid van verp!aatsing

kunnen beinvloeden• .Aangezien het echter in eerate instantie om het resultaat

van beide zaken gaat, nl. een eenparige voortbewegi~ van de schuifapil.
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is bij de rneetopstelling een inrichting voorzien, waarmee aanstonds de een

parigheid van doort&etveging ken word~n geregistreerd.

Tussen de punten (8) en (9) van foto 3 ziet men een dread gemonteerd

Deze draad is van het materiaal Chroom-Hikkel. Per meter heeft daze draad een

weerstand van ongevesr 22 ohm. Uit een accubatterij van vrij hogs spanning (72 V.)

stuurt men nu via een grote weeratand een constante stroom door de draad.

Boven op het blok, waarin de induction-gEnerator is gemonteerd, is een atroom

sfnemergeplaatst. De Cr-Ni-draad is van te voren op homogeni tait gecontro-

leerd. Afwijkingen vielen binnen de neuwkeurigheid van de gebruikte (naut1keurige)

apparatuur. Hiervan was aHeen de reproduceerbaarheid van belang. Deze was

beter dan 0,1 'fo.
Last men nu de schuifspil, aangedreven door de servomotor voortbewegen,

en neemt men nu tussen de punten (7) en (9) de spanning ef, dan zal deze

spanning een meat zijn voor de grootte van do verplaatsing. Stal nu, dat deze

verplnatsing inderdaad eenpsrig is, dan wil dit zeggen, dat, gerekend van een

bepaald punt af, de pleats van het proefblok lineair met de tijd toeneemt.

Zet men dUB de op deze wijze verkregen spanning uit als functie ven de tijd.

(met behulp van een x-tljd-Tecoroer p clan krijgt men een rech~..lljn.

Een en ander is opgezet volgeus het electrische schema van figuur 4.

1.4.1.1.5. Meetopstelling voor slipmet!Bg

Bij de inrichting van de opstelling voar slipmeting is van de volgende veron

derstellingen uitgegaan:

Geoteld, dut de grote schijf een constant santal omwentelingen per

minuut maakt, en dat tevens dit aantBl bekend i8.

Geateld. d8t h0t proei"blok met een conotante anelheid vanuit het

middelpunt van de schijf near buiten wordt be~ogen en dBt de~8 snel

heid bekend is.

Gesteld, dat men het aantBl omwentelingen hecft gemeten, dat de induction

generator gedurende deze tijd heeft gemaakt

d,on kan men aan de hand van de eerate twee veronderatelliwen theoretisch

de baan uitrekenen, die door het aanrakingspunt van kleine schijf en grote

achijf over de laatste is beschreven. Tevens kan men dan san de hand van de

laatste veronderetellingen experimenteel de weg bepalen. die het aundrijfwiel

op de as van de induction-generator over de grate schijf heeft afgslegd.
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Vergelijking van theoretische en experimenteel bepaalde weg kan dan tot oon

clusies omtrent de slip leiden.

foto 4 Aandrijving van de as van de induction-generator

Op foto 4 is duidelijk ta zien, dot de as van de induction-generator Diet

rechtstreeks door de grete schijf werdt ~dreven. Op de as van de induction

generator zit een stalen tdeltje gemonteerd (diameter 30 mm.). Tussen dit

stalen ,rieltje en de grete schijf bevindt zich een tussenwiel (foto 4 (1)),

dat bestaat uit een schijf slijtvast en SliPV8St rubber ("Vulcolan"), geklemd

tussen twee aluminium flenzen. Dit tussenwiel is gekozen, omdat zender tussen

wiel er een oDgrorstige verhouding zoo bestaan tussen bet toorental van -de san

drijfschijf en de diameter van het sehijfje op de 8S van de induction-generator.

De o::gedrukte hoekversnelling h,'Ulgt n1. nauw samen met deze twee gegevens.

Omdat men een handzaam toerental van de grote schijf verlangt (ongeveer

600 omw/min. en niet hoger~. kan men het gebied van de opgedrukte hoekTersnel-
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lingen slechta vergroten, (bij constante verplaatsingssnelheid) door het

wieltje op de as van de induction-generator kleiner van diameter te maken. Men

is dan echter gebonden san de uitwendige diameter van het huis van de induction

generator. Deze zou te grote beperkingen opleggen. Het aanbrengen van een

tussenwiel geeft een grotere vrijheid in de keuze van de diameter van het

wieltje op de as van de induction-generator.

1.4.1.1.5.1. Theoretische afleiding van de afgelegde weg

Als men ken uitgaan van de veronderstellingen, dat de grote schijf een

constant en bekend santal omwentelingen per minuut maakt en tevena, dat het

proefblok met een constante snelheid vanuit het middelpunt van de schijf near

buiten wordt bewogan, dan kan men op eenvoud1ge wijze wiskundig de baan be

schr1jven, die het aanrakingspunt van tussenwiel en grote schijf over de

laatste aflegt~ Een punt op de omtrek van het kleine schijfje op de as van

de induction-generator legt dan oak dezelfde tleg 6f, indien er gecll slip
../..

optreedt. H!~ruit ken men het aantal omtlentelingen van de induction-generator

borekenen o

Da .-mg, die hisr uordt afgelegd, staat 'trlskundig bekend onder de naam van

de Itspiraal van Archimedes" 0

Hiervoor geldt:

met: r de afstand, vanuit het middelpunt afgelegd

y. de afgelegde hoek in mdialen

c een constante. afhankelijk van de voorbetlegingasnelheid

Nu is zodat

Voor een stukje ds van de afgelegde weg geldt:

met
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Hieruit volgt uiteindelijk:

en

met R is de totale afstand , langs een rechte gaande door het middelpunt,

vanuit het middelpunt tot dicht bij de rand van de Bchijf.

De benodigde gegevens volgen ui t de dimensionering van de opstelling.

de diameter van bet aandrijfwieltje van de induction-generator bedraagt

30 rom. ( = 2 r 1)

het toerEmtal v8J'l de grote schijf is 600 omw/min. ( :. 2077 rad/see.).

de totale af~~and van verplaatsing venuit het middelpunt, gemeten lange

een rechte, gaande door het roiddelpunt, bedreagt 150 romo (~ R)

De constante c is o.ls volgt gekoppeld met de tijd van voortooweging:

R :. 150 llWl ~ ~ 20 IT t rad. (t in sec.)

De formule voor de afgelecde tleg kan nu als volgt worden gaschreven:

;/~ <-f~,.. ~~',J. ,f-4~ ,..//,..~/

NU,is do minimBle tijd t, die gedurende de ond~rzoekingen in dit ve~band

optreedt, steeds groter dan 2 sec. Hieruit voIgt:

dus
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De eerate term uit de formula voor de afgelegde weg mag men Cr..1S v~reenvou

digen tot

~1en maakt hierblj een maximale fout van 0,01 %.
De af'gelegde weg is dan min1mas.l:

9,44. 10' m:n.

De tweede tem in de formula voor de afgelegde 11eg kan men vereenvoud1gen

tot:

Vervolgens ken men deze gehele tweede term verwaarlozen ten opzichte van

de eerate term. f.1en maakt daarblJ sen fout van 0,04 %.
B1J toenemeade t1jd t zullen deze fouten nog steeds afnemen, ~od.at men als

zaer goede benaderingsformule veor de e.fgelegde weg kan schrljven:

A;'-l
;f=

~C'

~t tWlltal omwenteUngen van de 8~ 'V'OO'! de induction.-generator is dua

gelljk asn:

Nu 'tyordt in de rneetopstelling (l',ie onder) 9]kG o!llt~nteling 'tIml de as van

de induction-g91il9re.tor 8&l.ooegeven door 15 pulsen san de il!.glUlg van een teller.

De teller zal ciU!3 een totaal emltal puleen 'l1IID 750 t illOO);en ~n.

1.4. ~ • ~ .5.2. l\ieting van het santsl tY.IlWantl3lingen van de SIS van do inducti~

senemtor

Rechtstreeks op de as van de induction-generntor is een schijf gemonteerd

met 15 gleuven ariD (foto 4 (2». Aan de voor~e van deze schijf 1e een

1811lpje opg8steId in een lamphouder (foto 4 ('3)). Aan de andere z1jde van

de sclUjf bevindt dch een fotodiode (foto 4 (4». Deze fotodiode is gescha

keId, zoala in het schema van fig'. 5 is e.angegeven; ze zal dus, als ze

Diet belicht wareit slechta de sperstroOJ:l voeren (enk:ele~A). De totale
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bBtterijspanni.De staat nu practiseh over de diode. Valt er l1eht op de diode,

dan zal ze onder invloed hiervan een vee1 grotere stroom gaan voeren (de
. \

weerstand van de diode neemt nl. bjJ opvallend l1cht sterk at). Pract1Bch

de gehele battertJspe.nning komt nu te staan over de weerstand van 47 k.n •

Maakt men de grens tussen l1cht en donker scharp genoeg, dan ontstaan er

over de weerstand spanningsblokken, die tegenover elkaar scherp afgegrensd

$. Daze spanningsblokken worden aen een gelijkspanniDgSwrsterker toe

gevoerd (deze versterker versterkt ook wiseelspanning tot een vrij hoge

frquentie), om pulsen te krijgen van zodanige spanning en vermogen, dat ze

de Siemens-teller kunnen aanspreken. Ook pusan met een zeer lagefrequentie

mooten door de teller worden geteld. Daarom 1s gebruik gemaakt 'I'8I1 een

gelijkspanninsvaraterker.

Elke omwenteling wordt 8aDgegeven door 15 pulsen, dUB 15 eenhoden op de

teller. Om het totaal santal ODIwente.lingen van de as van de induction

generator te kennan, moet men due het getsl, dat de teller DB sammeren aan

geeft, door 15 delen.

In totaal IDoaten or Mj Cl:aZO ffiSlt:ing drie dingen worden ·geetart, nJ.• da

voortgaanda bel!l--eging wn het pro3fblok, het tellen van hat santa! omwente

lingen van de as van de inductioll-generator en het tellen \'aD. de tijda-

duur vnn voortb9~ging. Van deze drie bewegingan .zjjn er twee geautocatiaeerd.

Hat starten van bet telcircuit voor het aantal omwentel1ngen van de as van

de induction-generator ia met geautomatiseerd. Beida overige"bswagingenlt

uel. Voar een uitvoeriger beapreking zie ·onder.

De Siemens-teller kan, naast het tellen van pulsen gedurende een bepaalde

periode (1 aeconde), ook gabruikt worden voor hat continu sommaren van

pulsen. Hiervan is blj daze mating gebruilc~.

Ret starten van de sommatie lam met de h~ geachieden. De voortgaande be

weging van het proefblok start immers vanuit het middelpunt van de grote

schijf. Op het tljdstip van de start is het toerental van de as van de induction

generator 0 omw/min. De induction-generator t3taat stile Er komen dan Ban

de ingang van de Siemens-teller geen pulsen binnen. Een kleine fout in bet

tljdstip van starten van de sO!lllIllitie maakt relatief gezien op de 80mmatie in
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haar geheel een verwaarloosbaBr klein verschil uit. De tijd van verplaat- .

sing hangt nl. lineair samen met R, de afgelegde wag hangt kwadratisch

semen met R. Een fout in het begin van de afgelegde weg zal dus reletier

weinig lnvloed hebben. Er zljn daarom ook geen pogingen gedaan om dit

starten te automatiseren, temeer dear er san de Siemens-teller geen speciale

voorzienigen veor dit doel getroffen z!jn.

Ie de beoogde verplaatsing (in ons geval 150 I!DII vanui t het middelpunt van

de grote schijf) bereikt, dan moet de aommatie gestopt worden. Hiervoor,

is een bljzondere voorziening nodig, omdat een kleine fout in deze afstand

een grote fout lean geven in de totale sommatie. Deze bijzondere voorziening

bestaat uiteen micro-awitch, die san hat eind van de geleidingsas is ge

monteerd (foto 4 (5)). Door de voortgaande beweging van bet proefblok

zelf, wordt deze micro-sri tch geachakeld op het ogenblilc, dat R :: 150 mill.

Hat is mogelijk gebleken om deze schakelaar met grote na~lkeur1gheid in

te stellen.

De tljd, die ar verloopt tuasen het atarten en het aJtoppsn van de voort

gaande baweging van het proofblok, moat nauweurig gemeten kunnen tforden.

Voor deze mating 1s gebruik gemaakt van een van der Heem teller,

type 9908-00 Nr 339,(Er Cn 2). Deza tellor karl op het tellen van tljdsean

heden worden lngesteld en kan worden geatart en gestopt door uitwandig

toegevoerde pu.lsen. Om een nauwkeurige tjJdstelling mogelijk te maken

is het noodzakelijk, dlit ar voorzieningen tJorden getroffen, VOOi' starten

en etoppen. Ret starten van bet telcireui t 11'00:1:' de tijdtelling moet S9.li1en

wllen met het starten van het circuit, waarmee bet santal omwentel1ngen van

de 1nduct1on-generator wordt gemeten. Het stoppen van het tljdtel-mechanisme

meet aamenvallen met het stoppen van hat <:1rcuit, waarmee het totaal aan

tal omwentelingen van de induction-generator wordt gemeten.

!let bedoelde resultaat is bereikt, door het starten van de voortgaande

beweging van het proefblok en het starten van hat tijdcircuit met elkaar te

verbinden door middel van een gekoppelde eohakelaar. Voor het stoppen van

het t~dcircuit wordt gebruik ~maakt van het feit, dat de micro-switch,
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die dient voar het stoppen van bet telcircuit voor het santal omwenteliDgen,

een verbreek-maak-eontact bezit. Door het maak-contact wordt de "stop"-puls

san de tjjdteller toegevoerd op het zelfde ogenblik, ale het telcircuit

voor de omwentel1ngen word t gestopt door het verbreek-eontact.

1.4.1.2. Het regelsysteem voor bet constant houden van het langsveld van

de induct1on-generator

In figuur 6 is hat principeschema lieergegeven vo18ens welke de bedoelde

veldcompensatie plaats vindt. Hieronder op foto 5 ziet men de werkelijke

opstell1ng (de lijnen geven het verloop van de sigDalen aan).

foto 5. Regelaysteem voor het langsveld Van de induction-generator

Uit de rekenresultaten 1s gebleken, dat bet absoluut noodzakelijk zal zijn

om het veld van de induction-generator constant te houden, wil men het
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uitgangssignaal als functie van de opgedrukte hoekversnelling onafhankelijk

van het toerental maken. Als ar nl. toerenafhankelijkheid zou blijven be

staan, zou de induction-generator als hoekversnellingsmeter slechta in sen

zeer beperkt toerengebied bruikbaar zijn, nl. slechta bij zeer kleine toeren

variaties om een vast toerental heen.

De veldcompensatie is nu als voigt verwezenlijkt (zie onderstaande figuur):

-./
I~ iwec statOrgTC3Ven van de induction-genarator is een Ha!1.ganer8to~

oangebra.cht. Deze groeven liggan IJle11 weerszljden van de tand., 'traaronder' bij

bekrnchtiging van de bekrachtigingswikkeling met gelijkatroom, de maximaIe

\l'eldsterktG. uerd gemetan. De Hall-generatoren zljn due zo aymmatrisch mogelijk

in hot voId geplaatet. Door de stuuratromcn van de Hall....generatoran galva~

msch te acheiden 1s hat mogeljjk de signalen van de Hall--generatoren zonder

meer bij ellraar op te tellen. Onder de Hall-spanning (U
B

), die in het vo1gendc

regelmatig DG.ar '!loren zal komen, tlOrdt d&Zl ook steeds (tenzij het tegendsel

b1ljkt) de spanning ~i'ataan, di~ ontetaat door optelling van beide afzoruier

lijke Hall-a~ngen.

Voor de atuurstroom van de Hall-generatoren is gekozen een wisaelatroom van

400 Hz. De Hall-spanning zal dus ook een amplitude-gemodu10erd 400 Hz.aignaal

zljn.

De Hall-apanning (U
B

) l'lordt san de ingang van sen wisselstroom transistor

versterker toegevoerd. De riall-generatoren liggen ongunstig in hat veld

(met op een tend, maar in een groef; dit vanwege het feit, dat enerzljda

de motage gemakkelijker was en anderz~ds bij met functi~~cren van hat

regelsystaem de induction-generator toch no~ voor andere doeleinden te



- 55 -

gebruiken zou zijn, omdat het aDders nodig zou geweest zijn plaatselJjk

iets van het ~zer weg te nemen om ruimte te vinden voar de ~ll-generatoren.

Hierdoor zou bet veldverloap in de induction-generator worden aangetaat).

Door deze ongunstige ligging, alsmede door het feit, dat b1j atilstand van

de induction-generator moet worden uitgegaan van aen slechta zwak bekrachtigd

veld (30 mA, terwijl de naminale stroom eft 150 mA is), wordt het uitgangsssig

naal U
H

kleiner dan 1 mV. Versterking 1s dus weI nod1g. De nood~ tot

compensatie le1dt tot het uitgaan van een slechts zwak bekrachtigd veld

bij stilstand van de 1nduction-generetor. Compensatie vindt nl. plaats

door de stroom te vergroten. B~ het hoogste toerental mag de toelaatbare

stroom met worden overschreden. r'ien moet due bij een vrij lege stroom

starten (door de eompensatie wordt de atroom met een factor ca. :3 vergroot

bij het hoogste toerental - 6000 omw/min.-).

aan de uitgang van de tran131atoTVersterker vinden we de 'V'ersterkte hall

spanning UiI.
De spanning UiI wordt vervolgena vergeleken met een referentieapanning U.

Daze spanning heeft een frequentie van 400 Hz. en door m1ddel van een fase

draaiend nei:u-ark lmn ,,1' voor ge60rgd ,·Yorden, dat de faSe van UiI en U 180°

verachillenQ Tallen ~ daze epanningen nu bij elkaar op, dan ontstset ean

spanning UI, de verschilspanning. Dew verscr.ilapanning zal in het' ideale

(theoretischG) gaval sHeen 400 Hz.-eomponenten bevatten. Dit idee.le geval

is echter moeilijk te varwezenl~en 0.0. vanwege optredende bromspannlngen,

en daarom is de varschilspanning geleid door een banddoorlaatfilter van

400 Hz. met een hoge qualiteitsfactor. Hierdoor 'Wordt het 1dealo geval

zovee1 mogelijk benaderd. Ne hat filter bewt de vexschHspanning aUeen

I!!B.8r 400 liz.-eomponentsn en een venraarloosbsar gadeelte san andere trequc!p

ties.

DH gefilterde sigMal U' worot nu toegevoerd aan de ~.ngang van een buts

voltmeter (Hewlett and Packard Nodel 400 H), die zowel als 1ndicatie-instr~

ment als als scheidingsversterlcer wordt gebruikt.

Buisvoltmeter als indlcatie-instrumcnt:

Stel, dat men het veld constant wil houden op die 1'1aarde, welke het

heeft, als blj stilstand van de induction-generator een ~lijkstroom

van 30 rnA wordt toegevoerd aan de bekrachtigingswikkeling. ~en voedt
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dan het veld uit ecn uitwendige bron met de genoemde stroomwaarde

en regelt met behulp van de grootte en de fase van de referentie

spanning het versch11signaal, dat optreedt &an de ingang van de

bu1svoltmeter, op de minimaal instelbare waarde. Door optreden van

neveneffecten (o.a. brom, ruis) zal het verschilsignaal nooit geheel

gelijk aan nul worden. Bij een grootte van URvan ongeveer 10 mV,

was het echter moge1ljlc de versehilspanning U' tot op 100 V terug

te regelen.

Buiavoltmeter als scheidingsversterker:

Voor de gOede werking van de eindversterker (zie onder), was het een

vereiste, dat hiervan een van de ingangsklemmen werd geaard. De

transistorversterker had een symmetrische uitgeng, waarvan dus geen

van beide klemmen geaard mocht worden. Omda'l:: ar toch een indicatie

instrument verelst is an omdat daze buisvoltmeter tevens als verater

ker dienst kB.n doen, is de oploBsing gekozen de buisvolt!lleter zelf

tewns ala scheidingsversterker te t;ebruiksn.

./
Via eon potentiometerschakeling~ die dient om de Tersterking~V&n het gohelo

eysieom te kunnen installen, ~ordt het signael nu toegevoerd asn een regel

versterker (ContrEVes SA ~2 Serie 14159 C Cedenr. 466). Esn van de iogango

klem:men van deze ragelversterlror dient voor eoo juiste uerking geaard te

worden.

Ret uitgangssignaal van deze ragelversterker wordt via een Graetz~schakeling

gelijkgericht. (~ter is bier nog faaegevosl1ge detectie toegepast. Zie

hiervoor onder). Een parallel geschakelda condensator zorgt ~oor de nodige

afvlakkingQ ~it gelijkgerichte signaal Uv dient voor de voeding van het

veld van da induction-generator.

iiet installen van het ge"ens"te veld geachiedt ala volgt:

Uit een uitwendige bron stelt men, bij atilstand van de induction-generator,

de gewenste stroomwaarde in. i'iet behulp van het fasedraai~nd net11erk en de

aanwezige potentiometerschakeling regelt men de referentie-spanning zo in

gr otta en in fase, dat de verachilspanning minimsal wordt. (Buisvoltmeter

gebruiken ala indicatie-instrument ). Hierna wordt de ui twendige bron we,;p,e

nomen. De buisvoltmeter eeeft nu een verschilsignaal 880, dat in de grootte

orde van de referentie-spanninp, ligt (het is niet gelijk san de referentie-
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epsnnlng, omdat de remanent1e in het veld ook nog een kleine Hall-spanning

veroorzaakt.).

'-lordt nu de regelversterker bekrachtigd, dan zal hij een signaal gaan leveren

zodan1g, dat san zijn ingang eeo bJj de situatie aangepast klein verschil

signaal overblljft. Hoe groter de wrsterldngsfactor van het syeteem, des

te kleiner zal dit verschilslgnaal. zijn en des te beter zal het veld de

ingestelde waarde benaderen. De veldwaarde blijft echter steeds iets onder

de lngeatelde waarde. Voor de stabil1teit van het regelsysteem ala geheel

1s dit echter een gunstig gegeven (zie ook onder).

Hat voordeel van bet gebruik van 400 Hz.-signa].en, die pas in allerlaatste

instantie worden gelijkgericht, is aanstonds duidelijk. De zaer grote

benodlgde totale versterking (tussen 50.000 en 100.(00) lean bereikt worden

met wisselspanningsversterkers, wat op zich genomen grote voordelen biedt.

Een nadeel is echter het vo1gende: .

Stel, dat men met behulp van bet regelcircuit, waarin nu ook de uituendige

bron is opgenomen, bet veld zo :regelt, dat de verschilsparming, <ius ook hat

inge.ngssignaal op de eindversterker, gelijk aan nul wordt. Dan zal bij eon

venninder1ng w.n het veld de regelversterker corrigerend gaan uerken en

daze vonnindering zovael I::ogelijk te mat doou. Treedt echter, door b--elke

oorzaak dan ook, een kleine wrgroting van het veld op, dan Mol eveneens

san de ingang van de regelvarsterkar een wrschilsignsal optreden. Het veld

lmn echter door bet regelaysteem aHean maar liorden versterkt. hen krijgt

dus een ve Id dat toell3emt; di t levert weer een grotere verschilspanning

(do afwijking ten opzichte van het ingestelde veld wordt imm~rs groter),

wet tot een nog grotere e.angroai van het veld zal leiden. nen heeft doo eon

instablel systeem.

Ala men geen uitwendige bron in bet ragelcircuit opneemt, zal ar steeds

een verechilsignaal aan de ingang van de eindverstsrker moston blijven staen

om ervoor te zorgen, dat de veraterker het benodigde uitgangssignaal slleen

levert. Dit vel'Schilsignaal kan erg klein zijn, mits de versterkingsfactor

van het gehele regelsysteem groot is. Neemt het veld nu af, dan neemt het

veraohilaignaal toe on vindt 61" san correctie plaats in de z.in van. veld

v,!I~l'~"J'(I,'l·inC. Zou bet veld door een of andere oorzaak toenemen (geen extreme

toename natuurlijk), dan neemt in eerate 1natantie het verschilsignaal at

en zal het regelsysteem veldvermindering bewerken.
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Ret bepalen van de juiste insteli1e.s.rde van het veld, van de juiste l1a.arde

van de stuurstromen van de Rell-gcneratoren alamede van de juiste verster

kinesfactor van het regelaysteem, is experimeneol gaschied met hat oog

op de bast mogelijk verkrijgbare resultaten bij de meting van het uitgangs

signsal als functie van het toerental blj een constante hoekversneillng.

In laatste instantiG is voor de compensatieschakeling oOg gebruik gemaakt

van een fasegevoelige detector (een ringdemodulator, z1e figuur)

ref'erent1e

.......... """e
"~4""4 c4~'j';~~~-

- wl'f,f~~;'j1
./

'--~~ ,..1:& ... K,,"
I'-'?Pt'&t& t!-,(;~_ ji'e qt:;~,f,:)...

+
L-_------~----

fasegevoelicPe detector

Door het gepruik van een fSS3gevoelige detector l:!ordt hat syateam fasEl

gevoelie en dus stabielo Het voordael van een wisselsapnningssysteem blijft

gehandhaafd.

Slechts de mogelijkheid van toapassing is onderzocht. Eon optimale dimen

sionering is \~g0nB gebrek ann t~d niet doorgezet.
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I.4.1.3. l~etopetell1ngvoor hoekversnellingsmettng

De gevolgde werk\tijze is globaal genomen als voIgt:

Op een x-y-recorder wordt uitgezet:

op de x-aa het toerental

op de y-as het ui tgangssignaal bij constante hoekversnelling

Het toerantal van de as van de induction-generator houdt direct verband

met de plaats van hat proefblok ten opzichte van het midden van de grete

schijf.

Stelt men nl.

r straal van het schijfje op de as van de induction-generator

N het toerental van de grate schijf

n het toerental van de as van de induction-generator

RO de afstand van het proefblok ten opzichte van de stand, die het

proefblok inneemt b~ stilstand van de induction-generator,

den besteat ar tussan het toerental van de induction-generstor en de ploots

ten opzichte van het midden van de grate echijf de volgende betrekking:

Voor het bepalen van de plaats is gebruJl< gemaakt van hetzelfde sleepdraad

~ysteem als bedoeld in I~4.1.~.4.

Door een geschikte keuze van de gevoaligheld van de schrijver in de x-richting,

alamede door een juiste keuze van de waarde van do in te stellen stream door

de sleepdraad, kan men een ~schikte schaalwaaTde bereiken.

Han kan bet toerentel ook registreren door gebruik te maken van de ingebo'Ll-wde

tljdbas1s van de sehrijver.

\-leat men n1.

het begin- en eindtoerental van de inductlon-generator,

de tijd, die er ver100pt tusGen het gaan van het ena naar hat andere

toerental ,

dat het toerental l1neair met de tljd toeneemt (dit is zo, als de Ver

plaatsing van het blok t.o.v. het midden van de schijf een eenPsrlge

beweging is,

dan kan men op eenvoudige wijae de tussenliggende toerental1en 1nterpoleren.
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Van be1de methoden is bij de meting gebruik gemaakt.

In de veronderstelling dat:

de grote achijf met een constante hoeksnelheid draait,

de verplaatsing van het proefblok ten aanzien van het midden van de

grote schijf lineair verloopt,

wordt san de as van de induction-generator een constante hoekversnelling

opgedrukt.

,
r·len kan deze versnelling, onder toepassing van de verwaarlozingen, beredeneerd

op page 48-v, als voIgt berekenen:

Stel:

de straal van het schijfjG op de as van de 1nductio~enerator

is r, mm.

de hoeksnelheid van de grote schijf is t.?...rad/s~c.

de totale verplaatsing van het proefblok vsnuit het midden van de

grate schijf is R lDlil o

d0 tljd, nodig voor daze verplaats1ng is t aec o

dan zal, onder voo~~ardG, da~ deze verplaaising lineair vQrloopt, ~~,

~1 constant zljn en voor R steede dezelfde eindwaarde genomsn wordt, de

hoekveranelling g~~ven worden door:

f!~t ale gegevens R 150 rom

voIgt:

X"1 'i5 mm o

""',p, ~ 20 7T rad/aec

Als enige te meten grootheid, naaat het te registreren ui tgangssignaal

blijft dua over: de tijd, die er verloopt tussen het vertrek van het proefblok.
vanuit het middelpunt van de grate schijf en de aankomst op een afstand R

vanuit het middelpunt.

Voor het meten van de tijd is gebruik gemaakt van dezelfde opstelling als

reeds verm~ld in 1.4.1.1.5.3.

Aangezien de verplaatsing van het proefblok b~ versnellingsmeting niet wordt

gestart venuit het midden van de grote schijf, maar op een afstand -R ervan
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{voor de redan hiervan de onder), luidt de fomule voor het berekenen van

de hoekversneillng nu:

1:2= -- D

Het ui tgangssignaal van de induction-generator wordt toegevoerd san de

y-ingang van de recorder. Om slingeringen in het uitgangss:ignaal tengevolge

van het slingeren van de grote schijf (en mogelijk ook vanwege de elasticiteit

van het tussenwiel en andere onvoorzlene factoren) te elimineren, of althans

tot redel1jke proporties terug te brengen, is parallel aan de y-ingang van

de recorder een condensator geplaatat. Deze condensator elat een oplaadtijd •

Om er zeker van te zijn, dat hierdoor het uitgangsaignaal n1et wordt bein

vloed, tfOrdt de voortgaande beweging reeds geatart vansf het punt -R.

Tussen -R en nul heeft dan de condensator gelegenheid zich op te laden.

Blj de nuldoorgnng begint pas de registratie V8J1 het signaal.

Ds condensator is zo gedimensioneerd, dat variaties, die noge gereglstreerd

moaten kunnen ~mrden, inderd'ad nog gevo!gd '(-rorden o

WOO Jl

'2000 S2

10000 .n.
20000.!2.

10 MV

50 mV

100 mV

Bij het interpreteren van de meetresultaten dient men rekoning te houden

met de ingangst1eerstand van de scilrljVer.

Daze is nl: voor het bereik van 5 mV

van 30 /~

15 ft
3%
11-:1;

De ueerate.nd wn de uitgangstrikkeling van de induction-generator is bijna

300 12 • Hieruit voigt, dat op de verkregen resultaten een correctie

zal moeten t-/orden toe~past en tIel:

blj een bereik van 5 mV

10 mV

50 mV

tOO mY

:'leting van het ui tgangssignaal heeft ook nog plaats gehad met een gel1jk

spanninga-buisvoltmeter. liit deze metingen bleek, dat de aangebrachte

correcties inderdaad zinvol ie l100'7k;n "''',r-,-.
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Aan de meetzijde loopt door de belasting, die \-sordt aa.ngebraeht, weI een

stroom. Deze stroom is van de grootteorde van enkele.-u A's. In het veldver

loop van de induction-generator heeft dit geen merkbare invloed. Br is ech

ter weI correctie nodig in de meetresultaten vanwege de interne spanninge

val in de meetwikkeling.

In de langsspoel loopt een stroom van 30 rnA (bi ; stilstand). In de dwars

epeel treden slechta stroman op tar grootte van /" A's. De dwarsspoel

heert een ieta ~ote windingsaantal dan de langaapoel (ongeveer een factor V2J.
Vergeleken met de fluxen in de induction-generator, mat name de d\farsflux,

is de door de dwarsspoel opgewekte flux zo gering, dat ze ve~laarloosd kan

lrlorden.

I.4.2p Meetresultaten

Het volt~nde zal louter een neerslag zijn van de resultaten.

verkregen uit de respactieve meetopstellingen, ~eld in 1.4.1.

In 1.4.). zal dan een discussie volgen over de meetresultaten.

1.4.2.1. Toerental van de grote aandrijfschi~

Zoals reeds vermeld in 1.4.1.1.1. uordt het toerental van de grote schijf

ingesteld op 600 Oiinf/miXl. Dit ken geschieden met een nauukeurigheid van

t omu/min. De toerenvariatiea, die optraden tussen "nullast" en "vollaat ll

bedroegGn m1rn:ler dan -t 7~ van het ingestelde toerental. Dit had pleats,

zOtfel b1j snel, als bij langzaam verplaatsen VElIl h.et proefblok over de grote

schijf.

1.4.2.2. ~~tingvan de eenparigheid van verplaatsing

In eerete inatantie heeft de metine van de linearitei t van verplaaa tai."lg

plaats gehad volgena de gegevens van 1.4-.1.1.4. Deze meting heeft echter

haar beperkingen (zie hierover l.Il •.:'.1.)
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In grafiek 35 is de verplaatsing uitgezet ala functie van de tUd b~ ean

hoekversnelling van de as van de induction-generator van 10lrrad/sec2•

De verplaatsing is gerekend venaf het middelpunt van de Schljf tot san een

punt op een afstend van 150 mm. uit het hart van de schij f.

Rekent men de verplSlltsing eenparig, dan resulteert hieruit een gemiddelde

verplaatsing, die constant is, en waarvan met wordt afgeweken. In werke

lijkheld 1s er echter een afwljk1ng van deze gemiddelde verplaatsing te con

stateren. Er treedt in de kromme, die het verband aangeeft tussen verplaatsing

on tijd, op een bepaald punt, dat te1kens op dezelfde plaats terugkeert,

een knik OPe Op dit punt verandert de sne1heid van verplaatsi.ng.

Voor en na de knik treden ar due verplaatsingssnelheden op, die afwijken

van de gemiddelde verplaatsingssnelheid. De afwijking van de gemiddelde

verplaatsingssnelheid is veor verschillende van daze

gemiddelde verplaats1ngssnelheden gemeten. De resultaten van daze metingen

zijn in de vol.gende tabel ondergebracht.

GGmiddelde

~erplaatsing8snelheid

in mJIJ/sec ~

15

30

60

Afwijking van de gemiddelde

verplaatsingssnelhsid

in uun/ssc. in %
+ 0,37 +5

- 0,29 -4

i- 0,4 +3

- 0,4 -3

.... 1,2 +4

- 1,0 - 3,3

+1,8 ~ 3

- 1,4 - ~-

Zoels in I.l.'.t. nog nader zal worden uiteengezet, is deze methode Van ver

plaatsinesmeting slechta een v,lobale methode. Hierbij is immers niet de

snelheid van verplaatsing opgetekend, maar de verplaatsing zelf als functie
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van de ttjd. Door deze integrerende methode blijven grotere afw1jk1ngen 1n

de snelheid ~~l te constanteren, teM{ijl kleine onregelmatigheden daar1n

Diet voldoende tot uiting komen.

1.4.2.3. Meting van de alip

B~ de slipmeting, opgezet voLgens de methode, gegeven in 1.4.1.'.5. werd

bij een santa1 verplaatsingssnelheden het santal omwente1ingen van de

kleine schijf geteld. Dit santal, gedeeld door de tijd, nodig voor de ver

plaatsing vanuit het m1ddelpunt tot een punt liggend op 150 mm. verwijderd

uit het hart van de schijf, heeft een berekend quotient van 750.

De meetgegevens zijn uitgezet in onderstaande tabel.

tijd, nodig voor santa! omwentelingen N
varplaatsing van de ind.-.gen~ E 15 tl,iV-I

in sec Q (N) geraeten berelrend

14,54 W951 754 750

8,55 6404 750 750

4,29 32'16 750 750

2,87 2133 744 750

2,36 1734 735 750

Gazien het geheel van de meetopstelling en de nauukeurigheid der verschil

lende onderdelen, mag men uit het bovenstaande concluderen, det men bij

doze verplaa'tsingstijden de factor"slip" ruatig buitEm beschoumng ken

1aten.

1.4.2.4. Hoekversnellingsmeting

B~ het meten van de hoelcversnelling moet allercerst warden nagegaan,

of de anngebrachte veldcorrectie inderdaad in staat is om het uitgangs

signeel van de induction-generator b~ een constante opgedrukte hoekver

snelling onafhank3lijk van het toerental te maken. Dit moet voor
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verschillende hoekversnellingen worden gecontl'o:'c;,,:-l. Ala deze controle

naar bevrediging is verlopen, kan een aanvang gemaakt worden met de

grafische conatructie van de relatle tussen uitgangsspanning en hoek

veranelling van de induction-generator uit deze gege~ns.

1.4.2.4.1. Neting van het uitgangssignaal ala functio van het toerental

bij een constante opgedrukte hoekversnelling

In grafiek 36 is de uitgangsspanning van de induction-generator weergegeven

ala functie van het toerental. Hierbij \-10rdt de induction-generator bekrach

tigd met gelijkstroom, waarb~ de veldcompensatie aldus ingesteld is, dat bij

stilstand van de induction-generator de stroom door de bekrachtigings

uikkeling 30 m...4. is. Voor verschillende hoekveranellingen is daze relatie

geregistreerd. De uitgangssspanning is vermenigvuldigd met aen constante,

die de dimensie heeft van V~lt •

Al deze krommen zijn opgenomen bij hztzelfde maetbereik von de recorder.

Correctie ten gevo4se van de eindige inuendige t1eerstand V'aXl de recorder

iB dUB niet nodig.

1.4.2.4.2. Meting van de UitgaPgSBpanning als functie van de hoekversn911ing

Uit grafiek 36 lean men nu als volgt de uitgangsspanning als functie van de

opgedrult:te hoekversnelling bepalen: Men bepaalt de gemiddelde waarde,

die de uitgangsspanning bij een bepaalde hoskversnelling heeft over bet be

schouwde toerengebied. Men doat dit bij verschillende versnellingen. Men

verkrijgt dan uit grafiek 36 dG onderstaande resultaten:

c.u
b

in Hoekversnelli~ a
sc~a14elen in Tirad/sec

c.u
b

per71 rad/sec
2 Af'wij~ van het gemidd21de

in ~chaaldelen van c.U per ~ red/secs
in schaaldelen in ~

23 ,,04 4,56 - 0,00 -2

32 7,12 4,49 - 0,15 -3

67 13,1'3 4,85 oj. 0,19 +4
89 18,7 4,75 + 0,11 +2

162 35,4 4,57 - O,fJ7 -2
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Ret bOTenataBDde heeft slechta de bedoeling de concrete weg un te geTen,

waarlangs de bepaling van de uitgangsspanning ala fUnctie van de hoekver-

snelling tot stand Imsm. Bjj de werkelijke meting moot de ingangsimpedantie

van de reeorder in rekening gebracht worden voor de verschillende meetbereiken

'9BIl de recorder. Ret gebruik van meerdere meetbereiken was nod.1g om bij kleine

signalen tot een redelijke meetnauwkeurigheid te kunnen komen.

De met1ngen volgens het bovengesch~tate procede leverdcn de volgende reaul-

taten op, die in onderstaande tabel zijn samengevat.

In deze tabel zijn tevens de afuijkingen aangegeven~

Hoekversnelliilf
b Ub in mV b Afwijking van he tU in schaaldelen U per 2-8 S

a in 7T red/sec bstrokken op het T~ad/sec ~middelde ~

gevoeligste bereik in mV. U perrrad/secs
gander Iilet

correct1e in IIlV e m%
4,1 35 46 0,778 0,190 0,003 ,t
6,2 53 69 1,165 0,191 0,004 2

9,3 77 WO ~,69 0,:i82 a{),005 2t
../

10,6 88 H4 ~,93 0,182 ;,.,0,005 2t
14,9 125 ~62 2,74 0,~84 =0,003 1+
16,5 139 181 3,06 0,184 ...0,003 H
17,8 170 186 3,30 0,186 =0,001 t
19,0 186 2~4 :;,62 0,~92 0,005 2t
23,6 226 260 4,40 0,186 =0,001 t
24,2 230 265 4,48 0,185 -0,002

26,0 252 290 4,90 0,188 0,001 t
30,8 300 345 5,84 0,190 0,003 1t
44,0 470 484. 8,18 0,186 aoO,OO1 t
48,4 520 535 9,05 0,187 0 0

?/,2 630 649 10,95 0,192 0,005 2t
62,5 670 690 1~,66 0,187 0 0

65,5 700 721 12,20 0,187 0 0

70,5 760 781 1'3,21 0,188 0,001 -}

In totaal ia er op drie bereiken geregistreerd en gemeten. Tot en met

een hoekveranelling van 16,67Trad/sec2 is er gemeten op het bereik van

5 mV volle scha~l. (45 schaaldelen is1 mV.). De ann te brengen correctie
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bedraagt 30 %.
:B1j een hockversnelling van 17,8 lItot 30,8 Tr rad/sec2 is er gemeten op

het bereik van 10 mV volle Bcha81uitslag (22,5 Bchaaldelen is 1 mY). De

san te brengen correctie bedraagt 15 ~~.

Van een hoekversnelling van 44,0 l/ tot en met 70,5 T ran/aec2 is er gemeten

op het bereik van 50 mY volle schaaluitslag (4,5 achaaldelen is 1 mY). De

aan te brengen correetie is bier 3 >~.

Grafiek 37 geeft'in diagramvorm de relatie: Uitgangasp~ng/hoekversnelling

van de induction-generator, grafisch uitgezet vo1gens de resultaten van

bovenstaande tabel.

Grafiek 38 leat de invloed van de veldcompensatie zien. Yoor de Instel

stroam is dezelfde beginwaarde gekozen lb~ stilatand) als die gold bU veld

compansat~e. Door valdcompensatie toe te passen kan men in ruime mate

het uttgangssignaal onafhankelijk van het toerental maken, wat zonder com

pensatie geenszins het geval is.

r~

1 0 4.30 ~_S.i9~an de meetreauHaten

De meetresultaten worden zeer sterk bernvloed door bet machaniscnc

deel van de opgtelling, met name de opstelling voor de eenparige

beuaging vnn het proefblok. Zoals in grafiek 36 te zien is, lvvert

de opstelling geen mooi vlak gelijkspanningssignaal, maar een gelUk

spanni~ssignaal mst daaro') gesuperpon0erd een rimpel, waarin zich

stooraignalen van allerlei frequenties bevinden. Door het parallel

schakeln van een grote condensator aan de uitgangStlikkeling uordt do

invloed '\7ax'I hogere frequenties in hat ¢ tgmlgssignaal to niet g<3doan,

maar de zaer lage frequentiea blijven hun invloed uitoefenon. Voor

hun herkomst z&l een verklaring l10rden ge.zocht. Te~ns zuUen bopsT

kingen van de meetopstelling zowel ala van de tnduction-generator

op zich beechouwd worden.

1.4.3.'. ~cussie over de linearitei t van verpls.ataing

Achteraf bezien blijkt de keuze van de schuifsnil, aangedreven door een

schroefmechanisme, waarvoor het vennop,en werd p,eleverd door een gestuurde
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servomotor, niet zo'n gelukkige geweest te zfjn. Een kan nl. de eenparig

heid van verplaatsing op verschillende manieren controleren. Aanvankelijk

ward volstaan met een "integrerende" methode, waarbij de oneenparigheid

van verplaatsing, die ontstaat door snelle afwijkingen in de belasting

(grotere wrijving in de spindel), Diet geregistreerd werd. Het resultaat

ziet men in grafiek 35. De knik, die hier optreedt en aan beide z~den,

zowe! naar lager toerental als naar hoger toerental een afwijking van de

berekende hoekversnelling veroorzaakt, kan veroorzaakt worden door een gro

tere wrijving van de spindel over bet gabied, waar de schroefspil voor het

grootste deel buiten de cylinder steekt. Dsze knik treedt nl. steeds op,

welke schuifsnelheid van het proefblok ook wordt ingesteld.

De "ruis", die er op bet ui tge.ngssignaal optreedt, kan eveneens veroorzaakt

worden door het gedrag van de opstelling voor eenparige voortbaweging.

Om dit te verifieren zijn de versehillende eomponenten van de voortbm-reging

san een onderzoek onderworpen. Ret onderzoek hgeft zieh uitgestrekt tot

do volgende drie gebieden:

onderzoek: naar de spoad van de scl'txO€fdraad van de spindel

ondersClGk naer mogelijke belastingsv@riaties par omtIeZlte1ing doo:!'

ZW~ pun~en in de Bchroefspind~lo

ondersoek naaT de ~rsterkingsf&ctor van het 6ervo=versiorki~gs=

systeeLil.

Daze punten zullen in het vo1gende iets uitgebreider ~'lorden baden.

Onderzocht is, of de spoed van de schroefdraad van de spindel, zoals men

redelijke~~s m&g ver4schten, inderdaad constant is. Hiertoe crerd de ver

plaatoing van de spil gemeten als funciie van het aantal omtlentelingen.

Dit leverde rosultaten op ala gegeven in de tabel op de volgende ~g. 69.

De meting heeft plaata gehad b~ een zodanige stand van het proefblok,

dat het gehele meettraject werd doorlopen. (de s~hroefdraad heeft een speed

van :5 mm;. bij 50 olIlllentelingen ~'lordt dUB, ala men uitgaat van een zodanige

stand van het proefblok, dat de as van de induction-generator stilstaat,

juist het meettraject van 150 mm. doorlopen).
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!ants! omwentelingen Verplaatsing tussen Afwijking van de gemiddelde
2 OIllN. in mm. verplaatsing tussen 2 omw.

in mm. in %
0 5,85 0,15 2t
2 5,95 0,05 1

4 6,00 ° 0

6 6,10 0,10 2

8 6,10 0,10 2

10 5,85 0,15 :3

12 5,95 0,05

14 6,05 0,05

16 6,00 ° 0

18 6,00 0 0

20 6,10 0,10 2

22 5,95 0,05

24 6,00 0 0

26 6,00 0
-/J

0

28 6,00 0 0

30 6~00 0 0

32 6,05 0,05

34 5,95 0,05

36 5,95 0,05

38 6,10 0,10 2

40 6,00 0 0

42 6,00 0 0

44 6,00 0 °
46 5,95 0,05 1

48 6,05 0,05 1

50 6,00 0 °
Uit de meetresultaten blijkt, dat de spoed van de 8~1ndel op de optredende

Imik geen noemenslleardige invloed gehad kan hebbGn. ~len kan deze factor

d~s met een gerust hart elimineren.

Deze resultaten zijr. echter op zich nict voldoende om een oordeel te geven

over het a1 of niet voorkomen van snelle snelheidsvariaties.
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L.4.'.1.2. Onderzqek naar mggelijke belast1ngsvariaties per omwenteling

Het servo-stuur-systeem heeft a18 component een tacho-generator, die op

de as van de servo-motor is gemonteerd en in eerste instantie dient voor

het leveren van bet terugkoppelsignaal. Dit terugkoppelsignaal is echter

tevens een mast voor de snelheid van de servomotor (en dus ook voor de

hoekversnel1ingen, die aan de as van de induction-generator worden opgedrukt),

alsmede voor de afwijkingen, die er in de snelheid van de servomotor optreden.

Met behulp van een recorder, gebruikt als tljdschrijver, is nu dit signaal

bezien. Hierbij bleek duidelijk, dat er een snelheidsvariatie in het toeren

tal van de servomotor optrad, die geweten meost worden san belastingsvari

sties per omfenteline. Daze snelheidavariaties haddsn nl. een periodiek

verloop en hun periods bedroeg juist de tijd, die de schroefspindel nodig

had om ~~n gang te doorlopen. Uit het feit, dat daze snelheidsvariaties ook

nog in het gestuurde systeem optreden, ontstaat het varmoeden, dat ofwel

het vermogen van de servomotor met geheel toereikend is voor deze beJ..es-

ting, of1-rs1, det de vers tGrk.i.lfrgsfa.ctor ~ de sel'"U'O'9\~X'stGrker ta klein 10.

Hie:m..aar is sen Mder ond rzoGk li.!1gesteldo

1.4.3.1.3. Onderzoek aan het snelheidsgestuurde servo-systeem.

1m ondera~aande figuur is hat blolcschema getelcend vrol het 8n<llh0ids~fltuurdo

servosysteemo

~.'.'~.

,
I

I
I

I

Ret ingesteld toerental ~is evenredig met het referentiesignaal U •
i

Het uiteindelijke toerental ~ is evenredig met de tachospanning U •
u

Ben gedeeltc van de tachospanning wordt naar de ingang van de ve~sterker
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(met versterkingsfactor A) teruggevoerd.

De stroom i
V1

aan de uitgang van de veraterker, door de ststorw1ndingen van

de servomotor is binnen een begrens frequentiegebied evenradig met het

ingangssignasl. De begrenzing van dit frequentiegebied wordt nsar boven

hoofdzakelijk bepaald door de zelfinductie van de stato~1ikkelinegn en de

voedingsspanning van de versterker.

Voor het systeem geldt nu:

~?' )?£ .. ~(~ /~/

En ook geldt:

In stationair bedrijf (als het systeem streeft naar een constant toerental),

zal de stroomverandering, die door de versterker wordt veroorzaakt aIleen

dienen om belastingsvariaties (genoemd in 1.4,3.1.2.) zoveel mogelijk op

te vangen.

In dit geval is ~. constant en A ~e' 0

Voor het terugGekoppelde systeem in deze stationaire toestand geldt dan:
J

De belastingsvariaties van dG spindel blijken in eerste benadering ongeveer

sinu9vormig met de hoek te verlopen. Om nu te onderzoeken in welke factor

het ontbreken van voldoenae correctie gelegen is, is overgegaan tot het

open systeem. Hiervan is het blokschema als volet:

4.(,·~.l. »

I> I

tt~-l ([) CD 4..e "~.l

/ /
/ /

/ /

Bij dit open systeem is een ~ast ingesteld toerental als volgt bereikt:

Hen plaatst parallel aan een van de veldtlikkeli~~n van de servomo~or een

instelbare ~'ieerstand. Uil men gebr-Ilik maken van de referentiespanning,

dan ffioet deze zo klein genomen worden, da~ de hierin optradende stoorsig

na.len van dezelfde erootteorde zi,1n a13 het referentiesienaal zelf. :let de

beschikbare apparatuur was het niet mo~elijk h~t Sibl1Ral storlnesvrij nop,

klp.iner te maken.
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Door het parallel schakelen van ~en weerstand san een veldwikkeling wordt

een zodanige situatie bereikt, dat het resulterende veld in de servomotor

leidt tot een constant toerental (afge~ien van de belastingsvariaties).

!an de ingang van di t open systeem wordt een laagfrequent-oscillator geplaatst,

die een sinusvormig signaal afgeeft, dat een frequentie heeft, die b1jna

gelijk is san de frequentie van de belastincnsvariaties. Registreert men nu

het uitgangssignaal van de tachogenerator, dan zullen ar in dit uitgangs

sig'1'l&'.l zwevir,€>en optreden, door do samenwerking van belastingavariatie en

ingangssignaal. Jo1en lean nu de amplitude van hBt signaal van de oscillator

zo regelen, dat het uitgangssignaal van de tachogenerator gedurende een

klein tijdsinterval constant Is. Daze situatie zal slechta kart duren,

omdat de frequentie van de belastingsvariaties en die van de oscillator

noait helamaal gelijk zullen zijn.

Voor het open systeem geldt:

en

rlu is het 'I1erband tussen het onderhavige O~Xl en gesloten systeem zadanig

(dit 'l:Ierband is exparimanteel bepaald),dat met goodo banadering blijkt:

Ui t metingen blijkt i ds. t c -;:::; 1 is.

Da verhouding tussen de stroom~riaties bij het open systeem en net gesloten

systeem is:

I
tJ t ..~ I= ,71 .d~., /

L1 ~#"'7 ~I' .1 ~., /'

Nu blijkt u1 t matingen, dat bij het open systeem de stroomvariatie 7 IDA

bedraagt en bij het gesloten systeem de stroomvariaiie elechts ongeveer

1 rnA bij Hen overeenkomstige 5i tuatie. Hieruit voIgt voor ;1 de waarde 117.
In het systee;n zoals het gerealiseerd 10, kan vergroting van I alleen IM8.r

pleats vinden door het uitgangssignaal van de tachogenerator varatorkt

terug te voeren nas.r het vergelijkingalid van het systeem. V8I1Yege tljdge

brek heeft deze correctie niet plaats gehad. De belastingsvariaties werken

dUB in het uiteangssignaal van de induction-generator door ala hoekver

sncllingsvariRties. Deze variaties zijn zo laagfrer.uent (bij een hoek-
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versnelling van 50 Y rad/sec
2

nog slechts ~~ Hz.), dat ze door de parallel

geschakelede coodensator niet geheel worden afgevlakt.

1.4.;.2. Invloed van de niet eenparigheid van verplaatsing op de meting

van de slip

Bij de meting van de slip, zoals vormeld in 1.4.2.3., zullen de periodiek

optredende afwijkingen van de lineari tet t van verplaatsing weinig invioed

uitoefenen, omdat ze zich steeds am een gemiddelde heen bewegen. Meer in

vioed zal ar uitgaan van de knik, die ar optreedt (zie grafiek 35). Bij

de berekening \'fordt ui tgegaan van ean gemiddalde hoekverenelling. De in

werkelijkheid optredende hoekversnelling wijkt hiervan sf en weI in die

zin, dat aanvankelijk de hoekversnelling groter en tens lotte de hoekversneI

ling kleiner is dan de gemiddelde hoekverenelling. VIak bij het middelpunt

van de grote schijf zal ean atwijking in de hMkversnelling niet veel in-
~

vloed hebben op het totaal aantnl omwentelingeo v.an de as van de induction-

generator. Deze invioed zal echter dee te grater worden, naarmate het proef

blok ~erder van he~ middelpunt van de grate schijf is ve~ijderd. Ben ve~

kleining van de hoekversnelling zal dan ean grater aant&l ~0ntelingen

\7eroorzaken dan barekend ~laso Zo kan men dus "erklaren, \1B.lll'Om bij kleine

werplaatsingssnelheden het gemeten santal omwentelingen groteT is dan het

berekendG. Overigene ligt dit aantal zo weinig boven het barekende aantnl,

dat di took al kan Vl3rklaard worden ui t de onnam-lkeurigheden van de maet=

opstelling zeif.

In het gebied, dat voor de meting van belang iSi t~eedt een grootste af~

wijking ~ 2 %op tussen het gemeten en barekende aantal omwentelingen.

Binnen de nauwkeurigheid van de geh91e opstelling is dUB niet san te tonen,

dat eT slip optreedt tussen de grate schijf en het tf.leltje op de as van de

induction-generatoro

1.4&3.3. 1nvloed van de niet-eenparigheid van verplaatsin~ op het hoek

versnel11ngssignaa!

In de uitgangsspanning van de induction-generator als functie van het toereD

tal met als parameter de hoekversnellinp" komt de niet eenparigheid van voort-
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beweging ook tot uit1ng. En hier treden zovel de Iangzaam verlopende

ala de snel l'erlopende verschillen in de hoekversnellinp; I18Br voren. In

~iek 36 zijn deze invloeden vrij duidelijk waar te nemen. De snel ver

lopende verschillen zijn duidelijker waar te nemen dan de langzaam verlo

pende, omdat hierblj ook de veldcorrectie nog een rol speelt. Bij de

regeling van de stuurstromen van de Hall-generatoren is in aerste instantic

als uitgan,o:spunt de gemiddelde hoekversnelling genomen. Door de regeline

van de stuurstromen is getracht het uitgangssignaal over een zo groot

mogelijk toerengebied constant te houden. Door de snelle wisselingen in het

ui tgangsaignaal is de langzame afwijking van maximaal 5 %van de gemiddelde

hoekversnel11ng bij lage hocl<Versnellingen niet waar te nemen. Bij hegc:3

hoekversnel:inl~en treedt ze weI op, maar daar is ook de invloed van compen

satte merkbaar.

Gaat men in grafiek 36 b1j de hoogate hoekversnelling de gemiddelde waarde

opzoeken van het u1 tgangseignaal, dan vindt men daarvoor 162 Bchaalde len.

De grootste ~11jking hiervan (afgezien van de periodiek optredende slinga

ringen) bedraagt 6 schaaldelen, wat gelijk staat !!lst €len afwijking van on

geveer 4 ~. B~j lagere hoekversnellingen wordt daze fout iets groter.

I.483.4. Uitgangsspgnning van de inAuction-gpn3TutoT ols functie ~an de

hoeki7eranelling

Bij de uiteindelijke metingen 1s steede: gel"skend met de gemiddelde heekiTer

snelling en met het gemiddelde van hat uitgangssignaal o~eT het toereng0~

bied van 0 tot 6000 Orow/miD. In deze meiingen zitten due mogelijkheden tot

verschillende foutenbronnen. Toch lijken de~e metingen, ook gezien de resul

taten, zinvol te neemen. De grootste afwijking van het gemiddelde. die

met deze methode wrd bereikt, bedroeg :al. 3 'fo. Gezien het gehGel van de

meetopstelling geen onbevredigend resultaat!

De uitgangaspanohlg Ub is niet aHeen geregistreerd op ean recorder, maar
s

ze is ook gemeten op een gelijkspanningabuiavoltmeter. Dit leverde dezelfde

waarden op, ala die berekend werden uit de gecorrigeel~e registratie van de

recorder.
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IA4A3~5A Beperki.ngen van de meetopstelling

Met de gegev,en meetopstelling is het niet mogelijk om tot een wll1ekeurig

hoge hoekversnelling te gaan. Er zijn verschill~nje factoren, die san de

in te stellen hoekversnelling een limiet stellen.

Allereerst is er bij hoge hoekversnellingen een hoog toerental van de ser

vomotor Tereist. Aangezien deze servomotor vanuit stilstand moet starten,

heeft hij een zekere aanlooptijd nodig, die des te groter ligt, naarmate

het ingestelde toerental hoger ligt. Hierdoor \'lordt het meetbere1k sterk
\

1ngeperkt, waardoor het ~raarnemingsbereiksterk verklelnd wordt.

Ten twe~de wordt de berekening van de gemiddelde hoekversnell1ng uit het

tijdsverloop ven voorbeueging vrij dubieus. Er waren nl san de opstelling

geen voorzieningen om te conatateren, dat het ingestelde toerental was be

re1kt. Het zou weI mogelijk zijn geweest, hiervoor de tachospanning van het

stuursysteem te benutten. Dit had echter vanwege de optredende belastinga

varlaties Diet zo veel zln. Bij klelne verplaatsingssnelhedon van de

spindel roept deze ktlestie geen problemen op, omdot de aanlooptijd von de

servomotor dan volkom~n ~eTUuarloosbaaT is ten opzlchie V8n de totale tijd,

craaroVGr dG vorplaais1ng plaate ~ndt. Wordi achier de verplaatsingssnel

heid te groot, dan ~ordt dit punt ~el b~zuaarlijk.

Ten derde waren er moeilijkheden van meting en registratie. Met oen g~~

tlOO9 x-y-recordl9r is men oo.nb~perkte Bchrijfsnalheden gebonden. Ben gelijlc

spsnningsbuisvoltmeter heeft een traagheid, die ook aan het opgedrukte sig

nasI zijn bepsrkingen oplegt. Fotograferen van het beeld van een knthodG~

straal oscilloscoop zou mogelijk geweest zijn, maar kostbcUlr en Minder

nauwiceurig. He-t gebruik van een K.S.O. met geheugenbuis (mao08coop) was

~anwege bet Kleine aignaal zonder extra versterkers niet mogelijk.

Al daze overw~gingen, alsmeda de overweg1ng, dat voor het bezien van een

quasi-stationair doorlopen koppel-toeren-kromma van een normale asynchrone

motor een hoekversnelling MOrdt vereist, die ligt in de grootteorde van

40 ~ rad/sec2, (zie uitvoerige~ behandeld in 11.1.) hebben ertoe golold
. 2

bet gebied van te meten hMkversnellingen te beperken van 0 tot 707f Tad/sec.
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I.4.3.6. Beperkingen van de induction-generator op zichzelf genomen

Bui ten de grenzen, door de meetopstelling opgelegd, zijn er ook nog beper

kingen, die veroorzaakt worden door de induction-generator zelf. Deze zullen

in bet volgende nader beschouwd worden. Hieruit zal blijken, dat men met

tot wiIIekeurig hoge hoekversnellingen mag gaan, maar dat de induction

generator zelf principiele. granzen stelt san het meetbereik.

Bij de afleiding van de rekenresulta ten ui t de gegevens van de rekenmachine

1s er van uitgegaan, dat in het ideale geval de stroom i,q volled1g lineair
r

met de t~d verloopt. Dlt is echtar slechts bij benadering het geval.

In boeverre deze benadering geoorloofd ls, zal blijken uit de volgende be

rekeningen, (wsarbij weer de d~~getransformeerde machine wordt beschouwd)

uaar de invloed wordt nagegaan van de t~dconstante van de rotor op de

inschakolverschijnselen bij verschillende SooTten stoorfuncties.

Door het (constan~e) veld tlordt in de rotor q-fas~ een· e.m.k. van inductio

opgeueki p ~aarvoor geldt~

Voor de rotor zelf geldt:

(Zie voor de notatieafspraken ook de figuur op page 5)

1.4.3.6.1. Responsie op een aprongfunctie

Uitgegaan word t van een si tuatie p 1;l8arbij vArlaf het tijd!!ltip t = 0 aan de

rotor een hoekversnelling wordt op.gedrukt, die constant van waarde is.

Aangenomen Hardt, dat de machine stilstaat op t =0 en de rotor stroomloos

is. Dan geldt voor de hoeksnelheid:

Voor de rotor geldt dan de D.V.
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Daze D.V. heeft als oplossing:

en

Daze lastate vergelijking geeft ons de sleutel in handen om de voor\1aarde

te bepalen, uaaronder het geoorloofd is overgangsverschijnselen te ver~

waarlozen.

Stel, dat men een nauwkeurigheid eist van 1 IV, dan geldt:
_If-

~ (e ~ ~ <t:>7.

Dit is het geval als

Dus 4,6 ?1 10,12 sec o na het opdrukken van een sprongfunctie heeft

het ui tgangssignaal zijn eind\1aard~ (minus 1 J'~ ) bereiki 0 .J

I.403 o 6.2 o Responsie op een "ranpfunction"

Uitgegaan wordt van een situatie, waarbij op het iJjdstip t=O aan de rotor

een hoekversnelli~wordt opged~~t, die lineair met de tijd toeneemt. Aan

genomen ~ordi, dat de rotor siilstaat opt =0 en s~oomloos is o Gevraagd

uordt, op ~elk t~dstip na het inschakeln de blijvende a~1ijking niei meer

dan een bepaald percentage van de momentele ~aarde zal bedragen o Dit t~

stip zal een fUnctie zijn van de rotoTbt~dconstante.

Voor de hoeksnelheid geldt:

Voer de rotor ge~dt de ~.V.:
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Deze D. V. hceH a.l~ or~,osoin£:

en

De blijvende af\Jijki~ van de eindwaarde wordt gegeven door:

Stelt men als voorwaarde. dai deze blijvende afwijking kleiner moet zijn

dan 1 %van de momentele uaarde. dan resulteert daaruit de vergeliJking:

.t '-". t: <q t:?/

,;£'"

Dit levert op ais voorwaarde:

/ >
Bij een gegeven tijdcQnstante

/ool~

,! > "'./'t? hT,S"'ec.

nus pas 220 msec. na het begin van een lineair gedeelte in de hoekversnellings-

toename wordt het momentele signeel tot op 1 %benaderd.

1.4.3.6.30 ResPOnsle op een sinusvormig stoorsigneal

Uitgegaan wordt van een situatie. \-marin san de rotor een hoekversnelling

wordt opgedrukt. die cosinusvormig met de tijd verandert. Gevraagd wordt

naar het velgen van het systeem in de stationaire toestand. Ventacht wordt,

det zowel de amplitude als de fasehoek van het uitgangssignaal van de fre

quentie zullen afhangen.

Veer de hoeksnelheid ee1dt:

Voor de rotor eeldt de D.V.
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Laat men de over~~ffVerBchijnselen buiten beschouwing, m.a.w. beschouwt

men aIleen de stationaire toestand, dan geldt voor de afgeleide v,n de

stroom i q naar de t~d de volp,ende oplossing uit de D.V.:
r

met

Stelt men als eis, dat de amplitude niet meer dan % mag 'VerBchillen

van die, \'laarbij c.:J-- 0, dan voIgt hieruit:

Dit levert op:

\'!aarui t r uiteindelijk J:esulteart: '/(' /~.2 d?

Voor het corr8c~e volgen in amplitude is dus vereist p dat de frequoniie

van het sinusvormig stoorsignaal niet hoger is dan 10,2 HZ Q

Stelt men als eis, dat de fase tengevolge van de frequentie niet meer mag
oachterblijven dan 5 t.o.v. die, waarbij c.:J- 0, dan volg'i: hieruit:

en

Hieruit voIgt dan

en

1'111 dus de afwijking vaIl de fasehoek binnen 50 blijven, dan wordt als vereiste

gesteld, dat het sir.usvormig stoorsignaal een frequentie van ten hoogste

G,3 Hz. mae hebhen.
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I.4.~.6.4. Respons1e OF een atoorfunctie. gelijkend op de hoekversnelling,

optredend bij bet guasi-stationair daarlapen van de koppel

toerenkro:'Ille van een async,hrone machine met stroomverdrinp;a.ngsrotor

~
11--------~

4
- 0

In bovenstaande figuur is sen vereenvoudigd beeld geschetst van de hoekver

snellings/toerenkro~, zoals deze optreedt biJ bet onbelast aanlopen

(af bij belasting a110en met een traagheidamoment) van een asynchrone

machine met stroomverdringingsrotor.

Hierin is

J bet traagheidsmoment van de rotor (eventueel vergroot door middel van

het aanbrengen van een vliegrdel)

.f),., de hoeksnelheid, uaarbij het kipkoppel optreedt •

....,,, het aynchrone toerental

b Hat askoppel van stilstand tot

In hat bovenstaande is de hoekversnelling gegeven ala functie van de hook=

snelheid. Om vruchtbAf.lr te kunnen uerken is nodig een ui tdrukking, waa.rin

de hoekversnelling uordt gegeven als fUnctie van de t~do Men kan deze ala

'V'olgt afleiden:

Voor de rotor ~ de induction-generator geldt:

-; ." ~"~
-C'~.I " ~,{i "'-0 a# D <::'''''''_

met

Voor de motor geldt (voor -v.... >-0... )
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dUB .

De homogene oplossing van deze D.V. luidt:
- ~ &'

~ '"'/~;/l

De particuliere oplossing van deze D.V. luidt:

En de totale oplo8sing:
\

Als t 0, dan is ~ .. .J2A?

volgt:

Hierui t volgt:

en

Homogeen: atel

.Voor de rotor van de induction-generator geldt nu:
.~

·d R4.,4! /. -I/Zytf J2,..;
~ ~ r ,,"1. .__.. .. .E:. ~(/ - -<!' ;r ,.. a- .
." .; ~ ~

J6,f

Voor de particuliera oplossjng: stel:
- :!£,!

<11~ = -t. ~ a.7 ... ~.

~ - .:' C
~) .: _~ I. ~ a/
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IIieruj-:, voIgt

Dc coefficienten r en s worden:

/= ~ ii,;; ~ ~"'J

De Yolledige oplossing van de D.V. luidt:

/ -

Op het tijdstip t

Hierui t volgt:

e:
AJ'-I
4/'

'" 0 is i
q
r

.q
1. •ro

Dc volledige

en

/ _ -45,1t(

4.7'
oplossing t'lOrd i

Voor de opgedrukte hoekversnelling geldt:

.A: ~ .. - 4~~(! ~_ :: ~ IT

-t'", 4JV~. Y -t'-I

.,.u _/'l
~ bestaat uit hJee terrnen

r:?#

het inschakel~erschijn3el,gerepresenteerd d~0r:
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de stationaire toestand, gegeven door:

_......:.../_- ~ -4//
/;- ~,t<,

a7
I<'!en lean de stroom i q als voIgt berekenen:

1"0

Ten tijde t = 0 geldt voor de rotor van de induction-generator alB D~ IJ.:

Hieruit voIgt:

_ --tft:' / ~ -j= z
;t':/ /_ ~,:z.

• ""I'
toestend krijgt ala vorm:

4cf / ~)y" -4~ .!
"- - //"'Z" <. tI'"'- Y..f'. (. 4 J1

Hst inachakelverschijnsel krijgt dan de volgende vorm:

~

Da stationaire

En !wt ~o~aal:

Gel-lensi is:

Stelt men rnA. als eis, dat het voIgen op 1 %van het momentele signaal naUte1

keurig geschiedt (hieTbij is dan tevens het inschakelverschijnsel ie ve~

uaarlozen), dan uolgt als voo~~aarde:



- 84 -

Voor de te beproeven motor zijn de machinegegevens ala voIgt:

oynchrone toer.entsl : 1000 omu/min (33,3 7T rad/sec)
-2 2

traa~heidsmornent van de rotor: 1,08.10 kern

traaeheidsmoment van het vliegwiel : 7,25.10-2 kgm2 (zie oOk 11.2.).)

toerental bij het kipkoppel : ca 800 omw/min (n If rad/sec)

maximum koppel (b) :. 12 Nm.

Nominale klemspanning 380 v.
Schakeling der fasen :sterschskeling

Nominale slip : Ef;&.

Bij deze geeevens Nordt de voo~raarde voor aanlopen zonder vlieg11iel:

op

Aa.'lgezien ;; ~

.t,~. "'" -:I

17<1. /.:7-""

2~20.10-3 sec., zal bet velgen niet op 1%, maar slechta

-=- 12 A)6 nau'!:fkeurig geachieden o

Da voe~1aarde veor aanlopen mat vliegrriel luidt gepreciseerd:

?;. (' ~.-J7 k> -<I

ABngezien,~ = 2~20.10-3, zal het velgen e'11eneens niet op 1 %maar ep

'" 1, 6 ;& nauukeurig geschieden.

----;

Samenvattend kan men stellen p dat de-induction=generater~~ebruikt als

~ heekversnellingaIDster, ook in zichzelf beparkingen kGnt, uaarmae veoral

bij dynamische metingen wel terdege rekening zal moaten '!:forden gehoudGn.
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n. Redatratia vnn koppel-toeren-diagr8.illlI:en ~t behulp van de induction

generator

N~ het onderzoek van de induct1on-generator, zowel ala hoeksnelheidsmeter

alaook ale hoekversnellingsmeter, kan hij nu worden aangewend in een

opstelling voor het registreren van koppsl-tooren-diagrammen. Deze

registratie heeft dan plaats langa electrische wag.

Alvorens echter in te gaan op een geschikte opBtelling hiervoor, lijkt

het dienatig,een be~houwing vooraf te laten gaan over het aanlopan

wn asynchrone motoren. De registratie van koppel~toeren9iiagro.mmen,

waarin de induction-generator als een wezenlijk element optreedt zal

m0er in detail worden beschouwd voor een &synchrone motor. Van deze

asynchrone motor is de aiationaire koppel~toeren=krommeopgenomen

ffiEot behulp van een rem-dynamo. Hei lijkt nu zinvol, orn u:ct behulp van

de induction~neraior 1;e trachten ook eenzelfde kopp~l=toeren<>krommo

op te nem0n o (Dit zal dUB leiden tot het opnemen van de quaei=stationaiT0

koppel=toeren=kromme) 0 In he t V'olgende zal getracht \1ordel'J. de vooru8.8.T=

den te vinden~ die nodig en voldOGnde zijnp opdateen asynchrone machL"1e

bij aanloPGn de quesi=sta~ionaire kopprl=iocren=kromme dooTloopto

II.~. Het aanlopan van een asynchrone machine

De onderzochie induction=generator Nordt .gebruikt ala hoekversnellings=

meter o Nu 1:1ordt bij hat onbelast aanlop::m van aen asynchrone machine al10

l:\Skoppal gebniikt VGor hoekversnelling van de as. Leat men de moohine.
aanlopen, teTI'djl ze voorzien is van een vlieg1:1iel van bekend traagheids~

moment p en ole 'Gevens het t!"aagheidsmoment van de rotor van de machine bekend,

dan kan men het askoppol door mzting en berekening achterhalen. Bij doze

cethocle is het dus niet nodig het m'ijvingslcoppal r.lsrr.eclo hElt ''lentilatie

koppal afzonderlijk in ee~ beschoutnng te betrekken.

Het oMt:l'zoek is el' VerdeI' of: gerict'.t om inforrnatie te verkrijeen aar.gscnde

de statlonaire koppel-toeren-kro~evan de aS~T.chrone machine. Ho?wel

ook de dynamische koppel-toeren-krommen een interessant gebied vormen,

worden ze in tat volgende in eerste instantie buiten beschouwing GPlaten.
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Gevraagd wordt naar de vocrwaarden~ waaronder een asynchrone machine bij

aanloop·de quasi-stationairo koppel-toerer.-kromme doorloopt (quasi-stationair

aanlopen). Het zal blijken, dat het mechanische traagheidsmoment hierbij

een grate rol speelt. Door een goede dimensionering van het (ev€ntueel)

ann te brengen vlie~iel, kan men echter aan de eis voldoen, dat de asyn

chrone machine quasi-atationair aanloopt. De voorwaarden hiervoor zullen

nu nader onderzocht worden.

Bij het onderzoek naar de voorwaarden zel in eerate instantie slechta near

bet laatste deel van de koppel-toeren-kromme worden gezien (8 0,03) met

s : de slip rotor ten opzichte van de omloopsnelheid van het statordraa1veld.

Hot be trekking tot hot elimineren van inschakelverschijnselen in het cerate

stuk van do aanloop zal in II.3.2.1. een practische methode worden gegeven •

Berekening heeft ton aanzien van deze vcrschijnselen Diet plaats gevonden.

Pre-eng de 'Vo!gende gGg0VCOO mjn groiendeola onUeond Dan ho" book "Illduk~

tiOXlSJDaSchinon" van Schuisky.

B1j het aanlopen ~ motoren met reletief korta asnlooptijden neemt mon

vaak UaaI', dat het toerental van de .rotor boven hat aynchrona tcarental

komt o Dit gebeurt bijna altijd bij hst aanlo~n 'VM kle1ns motoran, maar ook

bij grete motoren treedt dit ~rachijnsel nogal eens opo

Men neeft voor dit oversynchToon lopen verschillende varklal'ingen trachten

te geven.

Men heeft een verk~ing trachten te gevGn door te stallen, dat men hier

te maken heart !:let nm'ierking van het vereffeningsve1d van het inschakelver

schijnsel. f.'ien kan hier echter tegen inbrengen, dat het vereffeningsverachijn

sel bij het bereiken van het aynchrone toersnta1 81 tot eon zeer kleine waarde

gedaald is. Osc:illogrammen tonen immers aan. dat de wisselmoIl!enten, die na

het inschakelen ontstaan, practisch al bij een derde van het nominale toe

rental T>-erdwijnen. Bij het bereiken van bet synchrone toerental treden er

weer kr3chtige wisselende momenten op, die echter van een lagere frequentie

zijn. (5 -15 Hz.) )';en kan er ook nog het vo1Bende tegen inbrengen: Laat
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men de machine eerst 1n tegengeate1de zin lopen en schake1t men daarna pas

in, dan wordt de tijd om bet synchrone toerental te bereiken sterk verlengd

en is het inschakelverachijnsel &1 lang ui tgedempt voor het synchrone toeren

tal bere1kt 1s. Tech tr~den er ook hier nog over~~ch2'one sli~ringen Ope

Nen kan het oversynchroon lopen ook als VOIgt benaderen, en deze verklaring

lijkt dichter bij de waarheid te liggen:

De voordien bolaate motor wordt plotaeling ontlast. De slip zal van een aan-

vangswaarde e naar de waarde nul streven. \'[e onderzoeken nu, volgensa,
welke wet dit overgangsverschijnael plaats hel!ft. \"1e gaan niet het gehele

vereffeningsverschijnsel onderzoelren, maar slechts de afsluitill€ ervsn.

We stellen tevens de voo~1aarde, dnt het uitgangspunt oen punt is, dat

ligt op de etationaire kOPP3l-toeren-kromme. Tel' verGenvDudiging namen we

slechta hat reehte dee1 van de kromm~, dus in ~e omgeving van het nominale

toerental. Ret is dUidelijk, dat ook bij niet~linealre koppal~toeren-kromman

bet overgangs~rschljnselwezenlijk op dezelfde lrljze zal verlopen. Dan

Hardt Gchter de llW.~hGmatische bah8J)deling org gecompliceerd.

~Qn kan het spanningsdlagram van do motor in overgangstoea~endela volg~

afleiden uit de algemcne theorie;

VO(J;f! een asynchrone Il1!1ch!ne geldt, bij wrwarlozing van de Ijzerverliezen

en overal lineaira ~erbanden aannamend, h9t volgende vervangingssche~

voor de stationaire toeatand (in het diagram is reductie op de stator

figuur 1

Voor dit vervangingsschema gelden ala vergelijkingen:

(t.)
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(2) kan men ook als voIgt schrijven:

AIleen de term ~ / ~/ vertoont in deze uitdrukkingen belastlngsafhanke

lijkheid.

Schrljft men de vergelijkingen nogmaals uit, dan resulteert:

Verder geldt nog ala vergel1;jklng:

Uii deze vergelijkingen resulteert nu bet volgendo vectordiagr8n:

figuur 2

Hot vereenvoudigde sPMllingsdlagr£llll '172m figuur ::> ontstMt hi€lruit dooo £'.16J

Vdrlloarlozingen in te veeren:

hieruit voIgt: 1=0
m dUB Ii - II

2

R
1

': 0

Het diagram van figuur 3 (zie pag. 89) s teIt bet vereenvoudigde s pannings

diagram Voor van de motor in de overganestoestand. De statorweerstand is

hierbij verwallrlooed, hoewel deze zeer weI bljdraagt tot oversynchroon

slingeren. Bij de p,ebruikelijke machines is ze echter zo klein, dat ze niet

meespeelt.
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figuur 3

In dit diagram is ala nieuwe grootheid ingevoerd sf" de slip in de overgangs

toeatand.

e
f

en s zijn ala voigt gedefinieerd:

"/ ~
~- ........ .ss ~-~..,.

~ ~

-> /""" E R<7' /6ta)r'lita /J'.Y« ~y 1s ~ :..:L..::..",. /, l''/

-->

Hierin goef~ de ~ctor U de grooite v.a~ de netspanning Bano Doze drenit

in de B.D.l'lgegeven richting met een hoekanelheid ~/ ~ 2 7T f, 0

Hat luchtspleetveld wordt a&no~geven door de vector~ en z1jn snelheid

in de rulmte is gelijk san

In de stationaiN to.astand iB do hook ;6' constant dus ~ 0 ~

lllB.5T in de overgangs toestand is / veranderlijk, dus is ~<"""'... of'l1e1

~/ ->~... • Hat koppel 'tlOrdt gevoZ'i!ld door sSJIlen""e:rking van het lucht

spleetveld en de rotorstroom. Dit luchtspleetveld loopt met een enelheid ~.

De Blip, die hieraan beantwoordt is nu

(8)

De laat15te overgang 1a toelaatbaar, omdat
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In de latste uitdrukking van vergelijking (8) is s de slip van de rotor

etelt de bijkomende slip voor in de overgangstoestand.

ten opzichte van de stationaire synchrone snelheid

~~
~ ~

•

Het voorwaarde (6a) voIgt nu uit figuur 3:

/~ -

Men komt hiertoe door te bedenken, dat roM het synchrone punt de stroom

f klein io, dus 1s ook / klein. Dan geldt L".e.../~ / voor/ klein.

Tevens wordt I blj overaynchroon lopen voorijlend, dUB poslt1ef (Sf is dan:< 0).

Alvorens dit resultaat van vergelijkil1g(9) te kunnen toepassen, dient men

eerst een beschouwing te wijden sande aanloopt~d van de asynchrone machine,

om daarui t de nodige eonsequenties te kunnen trekken.

Iedero aan het net aangesloten motor begint te lopen, als hat door de motor

ontwikkold0 koppel groter is dan hat tegenwelkend koppel van het dr1jfwer&:.

Het verschil tussen dQ koppals tlordt gebruikt voor de hoekversnelllng ~&n

de rotor en de <3smee verbonden ffiasS8.. We noemen het drijvend koppel van

de motor (h:at askop~l), T
m

, het tegemrerkend of belastingskoPJY.ll T
b

, en

hat traagheidS!Illo~ntvan de nltor an aHes t1st ermee verbondon 10 (drijf

t1erk, vliegwiel e.d.) J.

De richtingen 'U"an hoeksnelheid en koppala zijn door d'! volgGnde figuur

V'8stgelegdo

figuur 4

Dan luidt de aanloopvergelijking:
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Bet aandri,jvend koppel, zowel als het belastingsko::J~l zijn in het alge

meen een fUnctie ven het toerental. De aanloop is beeind1gd, als het verschil

in koppel nul geworden is.

Net behulp van de aanloopvergelijking (10) kan men nu de t~ bepalen,

welke de motor nodig heeft om een bepaaaid toerental te bereiken.

Deze tljd wordt:

ofwel, met de in'de practijk gebruikelijke eindwaarden, ~aarbij men

~ T " Too - T
b

(het koppeloverschot) gadurende de oanlooptijd constant

veronderatelt

met 4 IV 6lne1h&idstoeruwte0

Voert ill~n wrder de pradiSlch gebruikelijkG grootheden in nl o '

net 'i:raagheidS!.iloment J in kgm2

het toerental in om~/min. g Xl

het koppal in Nm,

dan krijgt men voor do tljd, nodig ter hoekversnelling de volgende uitdruk~

kingg

~
Blj eanloop·tot het" onbelsste toerental met het nominaIe koppal TN C ~7

(P
N

is het nominale statO:MrerIi1ogen in t1atts) <1ordt de ideeIe aanlooptljd:

Onderstaande grafiek (figuur 5 op pag 92) geeft de norma~e aanlooptljd

van asynchrone machines als functie van hun grootte (onbelaste aanloop).
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~ / ---+""~---r-------.----r--r--r----T----r---T---""'--

r ~ of 6 cY?t:> ' .zc ,,0'0 6'0 <10 /_---
figuur 5 (Schuiaky, Induktionsmach1nel Abb. 160)

Terugkerend naar de beschouwing van de overgangsversch1jnaelen lean men nu

- in vergelijk1ng (to) substitueren T A r./I !f Hierb1j maakt men ge-
. m ~

bruilt van het feit, dat het laatste deel van de koppel-toeren-kromme werd

verondeTsteld lineair te zijn. Deze a1tuatie is bier onder getekend in

figuur 6.

f~

~
figuur 6.

Stel het belaatingekoppel T
b

gelijk aan nul, dan voIgt bieruit:

Nu is (16)

Uit (8) en (9) valet

met ( 18)
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(14) en (19) leveren samen:

Tenslotte resulteert nu bet stelsel vergelijkingen:

(20)

Elimineort men hieruit Sfg dan is bet reaultaat de volgende lineairo D.V o

m8t constante coefficienten:

Deze heeft als oplosaing:

A.~ ~.!
/= -f,.e r~.e

cat

..

Ala voldaan 1s asn de voorl-laorde ~ ~ ;> ~~t""

waarui t voIgt J7> .//)r- P;; dan heaft deze oplossing ee:n aporiodiek
/ ~".9'...,

verloop. Er zullen dan geen slingeringen om het synchrone toerental optreden.

Eie:rmee is nog geen volledige garantie gegeven veer het fei t, dat de machine

ind-rdaad bij aanlopen de stationaire keppel-toeren-kromme doorloopt,
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maar kiest men bij bet aanbrengen van de voorwsarde de veilige klnt,

(stel, dat men de voorwaarde bv. met een factor 4 verhoogt), dan 1s de

waarschijnlijkheid, dnt men de stationaire koppel-toeren-kromme bij annloop

doorloopt wel groot. Hen zon dit kunnen verifieren aldus: Meet eerat enkele

discrete punten van de koppel-toeren-kromme en ga dan na, of ze gedekt

worden door de electriach geregistreerde koppel-toeran-kromce.

Deze beschouwing geeft geen uitkomat over eleetriache inschakelver~chijn

selene Er bastaat eehter een gegronde verwachting, dat daze b1j de te lciezen

aanlooptijden geen grote rol zullen spolen.

II e 1.3. Nadere Precisering van de eis. geateld om tot een st~tiona~r doorloEo~

van de koppel=toeren-kroDIille bij asnloop te kome~

Ala eia voar het aperiodiek oanlopen van het laatste deel van de kOPP31~

~oeren-kromma uerd gevonden:

Voor t zijn in figuur 5 de relaties met het vSl'iIlogen reeds gegeven.
s

Voor sN zijn dergelijke releties ook bekend o In onderstaande figuur 7

is het verband tussen nominale slip en IIIB.chine'\'eI'lllogen ueergegeve:u o

/1'

-- 4>hr Q1'''-h

/h ~It/.
..., -+-------..£----To¥----.6-;---T~:;---:>/"---.J-r-"'---_f-;+,,--~-:-"'-d7"'----;/~P-D---

figuur 7. U·jaar: Schuisky, Induktionsll'1achinen p. 203)

], ~:;uthcid ~r hf'.I. ,;lE:D fo13 vol~t 't2palo'J ait de aanloopho8k ~.

Voor hot v:;C:(:rd:',1{;!'!Jt:i V/ln ;:'i{;14ur 1 eolden u.ls 'V,'rg,,::'i;jk:inger. ~

.....
/I ~ I~ ~/ ,(r J.Y,. ~--:
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Stel nu R1 := R2, X
i

:= X2'
(25) en (26).

s = 1 (stilstrmd), dan v0lgt uit

Hierui t voIgt:

Gn

Da anige onzekerheid ligt nu nog bij de 3tilstands= of aanloo?hoek ~ als

functie wn het veITilogen o Nt! ligt in h::lt gabled van machin8s~ die bij dH

ondeT2oek ~orden bezien~ de cosinus van de aanloophoek bij Of4 of hoger,

HieTiDae correspondeert dan een maximale ~r van O,Ga73 sec bij,..;>,. : 100q-rad/sec 0

fu grootheden El
N

en i;,..liggenbij de te beproeven machines vast door de

machinegegevenEl. De grootheid t kan echter door het aanbrengen van een
a

vlie~1iel (vergroting van het traagheidsmornent) nog gevarieerd worden,

Gevraagd. Hordt nu naar de grootteorde van deaanlooptljden? die nodig zijn

om een garp-ntie te hebben, dat de machine bij aanloop de stationaire lcoppa1=

tosreUkromme doorloopt o (voor s ~O)

Voor motoren tot 60 pk. is BE ~ 2, 5 ~.~

t:';,.. <:. O,oa73

Uit de ongelijkheid (24) voIgt dan: t ~ 1,33 sec.
s

:';emn't r.1en E'cn as:7lcnrone n.:llchinc, .lie i~ n".ll::'U3t ;008 tue::-,m/r:lir. loapt,

met een t van 5 sec. Dar. i3 de ~~middelu~ vercne:~ing, die h~crolj optreedt
a

e-elijk a.an 2 TT.1G = G2,[" rud/3ec. 3te:: ,dl-;,.t dE' hUCP3t ontrr;dende hOP:-:ver-
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snelling driil} r::waal zo hoog is, dan resulteert dH in een hoekversnellirlg,

van 188,4 rSfJ/sec
2

, die met de induction-generator gemeten moet kunnen

worden.

De meetopstelling lteet dUB minstens voor een gabied van hoekversnell1ngen

van 0 tot 200 ran/sec
2

worden gedimensioneerd. In feite is ze gedimensioneerd

voor bet meten van hoekversnellingen van 0 tot 70 II rad/sec
2

•

II.2. E:Lg.anscMppen van de te onderzoekan t:Illchine

Als machine, waarvan op de boven beachrewn wijze de koppel

toeren-kromme(n) tfordt (worden) geregiatreerd,wGD reschikbaar

een 6 - polig<: eaynchrone lilachiru:, 0,8 pk, 380 V. , fabrik£at

E.H",I., IlT. 551890. De eotor heeft gsen kogallagero, E1aar

glijd1.egars.

Van deze illOOhine zijn de oig0oochappon in verbmW. mot de toep2S

siXlg' onderzoch'1:o Ia hei vo1gG1WJ.e tJo::--dt hiarop. IDtler ii'lg0g-'~o

II,,2o 1 0 Nschixi.egrootheden

Zeals ui i II ..1. BUjkts zijn or VGrsehilleruie groothedenp die. bij

de ~ooTaf~e bareka~ een ral epelon. Dit zijn o.a.

de eanloophrok

de no~e slip

d0 &an1ooptjJd van de !!W.cl!llno

In he'\: 'Ir01gende zullan doze aspacten maar in GzteMo 'Worde!! bezien.

Ir.2.~.!. De aanloophoek

Onder de aanloophoek van een asynchrone machine verstsat nen de fasehoek

tussen fasestroo~ en fasespann1ng b1j stilstand.

Bij de betreffende machine is deze gemeten met behulp van een vectormeter.
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De meetresultaten zijn:

Bekrachtigi.ngsspanning
in Volts

390

340

'300

260

fasehoek in 0

P
25,8

27,2

28,2

29,1

tanr
0,480

0,504

0,536

0,557

De aanloophook is niet constant, maar blijkt een functie te zijn van de

bekrachtigingsspg.nning•

11.2.1.2. Nominnle slip

Voor dez9 grootheid is de waarde genomen, die hiervoor door de fabriek is

opgogovon YAI. oN = 8 '/..

II ..2., ~ .3 .. Traagheid8!ll.o!l'.aDt van do rotor

Met traagheid~ilt van de rotor is bepaald door middel van \3en tOTSie

proef.

Ala men een mEsas in3t eGil zekeK' traagheidsiilor::ent san een tors:i~ch'aad

opllallg'i;, ro1 er sen torsieslingering opt:c-eden, tS'anneer de maass vrij mill
sl1ngeren.. VOGT dez~ torsieslingering geldt ~

/c ~~ff

Flat t de slingertijd in sec.

J bet traagheidamoment van de masse in kgm2.

d de torsiestijfheid, itrelke afhangt van de geometrie en de eigenaehap
2 2

pen van de draad in kgm: sec •

Door de torsieproef tweemaal ui t te voeren, eenmaal met een bekend traag

heidsmoment, ken men de factor d elimineren.
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Zij J
1

het bekende traagheidemoment en t
1

de bijbehorende slingertljd,

en J 2 hot onbekende traagheidsmoment met t
2

de bijbehorende slingertijd,

dan zal (onder voon1aarde, dat dezelfde torsiedraad wordt gebnrlkt en de

zelfde geometrie gehandhaafd blijft), bet onbekende traagheidsmoment gegeven

worden door:

Gevonden 1:1em g

9,44 sec.

9,96 sac.

( ) -2 2
Hie ruit voIgt voor het traaghaidsmoment van de rotor J

2
· c 1,00.10 kgm.

1%.2.1.4. Asnlooptpd van do ma.chine

Men kan de aanlooptljd wn de machine op diverse 1.l18Jliere~ berokenen. lklzo

manieren steunen aIle op een ge~dealiseerde si~~ieo

Op iwee wijzen zal ge~rachi worden de idoOle aanlooptljd ~an de IDGehinG to

berekenen o Nen moet weI erop letten, dat beida manieren slechta benaderin

gen zijn.

In II.~ ~ordt voor de ideele aanlooptijd iot het onbelaste ioerental met

hei nominaIe koppel gegeven
La 5L
;c ~

I''et de machiIllegegewns zou elit resultaren in een aanlooptijd groot
-~

..;f~3.F. {(?~"' ,!/r;'~.

Dit bij een bekrachtiging met 390 V.

Bij daze aersto bsrekening heeft rwn (wreenvoudigend ) varondarateld,

dat de machine san zou lopen, terwijl gedurende de gehele aanlooptijd een

koppel, r:el1jk san het nominale koppel veer de versnelline zorg zou dragen.

Bij de tweede methode van berekening wordt uitgegaan van hat vereenvoudigd

beeld van de koppel-toeren-kromme, zoals gebruikt in I.4.3.G.4. Hierblj
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wordt de aanloopt\jd in tvua perioden veMeeld, DI. in een periode, waarin

de motor aanloopt van 0 red/sec. tot ~rad/sec (bij deze motor van 0 tot

27 1(' rad/sec. met een bij benadering constant koppel ( = 12 llm»,
en in een periode, waarbij de motor aaoloopt van..fl,., rad/sec. tot aan het

synchrone toerental (hier van 27 7T rad/sec. tot 33 7i rad/sec. met een

li.neair afnemend koppel)

Voor de eerste periode geldt:

7 ;;'w c ~

Hieruit va19t ~

en

Voor do tl-reede

No invulling ....an de constanten:

o VOOT w;: J2... ... )

De ~Jjd, die GX' nodig ie om tot op ~ %van het synchrone toerental 'i:e

~~n ~ordt ge~~n.door:

_ /-4~

":..;/-1

Hierui t volgt:

en

De totale aanlooutyd t
a

0,132 Bee.
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11.2.1.5. De stationair opgemeten koppel-toeren-krommen

Met behulp van de remdynamo zijn·bij Terschillende bekrachtigingen (klem-

Spanningen) de koppel-toercn-krommen van de te onderzoeken machine opgenomen.

De reaultaten van deze metingen worden gegeven in de volgende tabel.

Bekraehtiging 390 v. 340 v. 300 v. 260 V.

Toerental in omw/min.

1000 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

980 2,0 1,25 1,0 0,6

960 4,0 3,05 2,1 1,5

940 5,8 4,5 3,1 2,25

920 7,2 6,1 4, ~5 2,8

goO 8,4 6,35 4,8 3,25

880 9,4 7,15 5,3 3,65

860 to, 1 7,7 5,65 3,95

840 to,7 8,15 5,95 4,15

820 11,3 8,45 6,15 4,35

800 11~6 8,65 6~35 4,4

780 ~1,9

750 9,05 6,7 4,5

708 12,5

700 9,1 6,7 4,6

662 ~2,6

600 9,05 6p7 4,55

500 8,85 6,45 4,45

400 8,65 6~3 4,35

380 i2,3

300 8,5 6,25 4,3

Z75 12,0

200 8c3 6~ 15 4p45

195 11,8

100 8,3 6,3 4,4

68 11 ,9

0 12,1 8,4 6,6 4,75

In grafiek 39 zijn deze gegeven5 uitgezet.
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11.2.2. Het doorlopen van de guasl-statlonaire koppel-toeren-kromme

In II. ~ .2. 1s een voorwaarde afgeleid, die de reletie aangeeft tussen

verschll1ende machineconstanten, wil de machine bij aanloop de quasi

stationaire koppel-toeren-kromme doorlopen. Hierbij wordt nog steeds

aIleen het gebied om s ~O beschouwd.

Voor de betreffende machine kan men de ongelijkheid schrijven als:

~r.-.~

~ >
~.:.;>?,

levert dit op

0,480 (hakrochtiging

0,00

33,37Trad/sec

t '> 0,230 sec.o

390 V.)

Aengezion bij eon aonloop 30nder vliegtdel de &Qnloop~~d te kort

zou zijn, moet er '\Yoor de opstelllng 'len vliegtriel worden' gedim3nsio=

naerd, ~aardoor de aanloopt~d vergroot uordt en dus een q~Si=stBti~>

naire e.e.nloop \Toor het gebied om s ~ 0 mogelijk t"1ordt.

II e 2.3. D~nsionor1ngvan het vliegwiel

Het v11e@1iel ~or de meetopstelling is zeer ruim gedim2nsioneerd~

omdst de eigenschappan van de te beproeven machine niet tijdig genoeg

bekend t-lsron.

He'\: vliegm.el 1s, omdat de eigenschappan van de IIIBchine beter tlaren,

dan ui t de algemene gegevens, zoals behandeId in no 1 0 ~ vie1 te

vervrachten, voor de meatopstelling dan ook overgedimensioneerd.

Do algeme~ theorie beperkt het stationair aanlopen slechts tot de

olll;"ooeving van s -.::.0. Wat de gevolgen zijn van dit overdir!!ansionercn

voor het gebied in de omgeving van 8=1, is hiet eenv6ud1g theOT~

tisch sf te leiden. Vast staat weI, dat bet niet nadelig inwerkt

op het quasi-:Jtationair doorlopen var: de kcprei.-~oaren-kTot':r:le.
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fiet vliegwiel is vervaardigd van staal Ca.i~. 7,68.103 ke/m3.).

De afmetingen zijn: Straal R e 10 em.

Dikte d 6 em.
-" 2Hieruit resulteert een traagheidsmoment van 7,25.tO ~ kgm •

De koppe ling, waarmee het vliegwiel bevestigd 1s aan de as V&ll de

te beproeven machine heeft een traagheidsmoment van 0,14.10-2 ~2

De as van het vlieg1·del heeft een traagheidscoment, dat ten opzichte

van het traagheidsmoment van het vlie~1iel volkomen te ve~1aarlozen is.

II.2.4~ .\anlooptMd met vliegwiel

Past men weer beide berekeningsmethoden toe, die ook in II.2.~.4.

zijn gebTUikt, dan resulteert hieruit:

~
$ rt:i?r et +-.7. £0 -~

),:.z
-:.23 ,:Y"c-c

20

<
4-17 /c-~ .27#

0 bO ,r/t::<:" .

/-l
,-

~
~dl --5 6 ;>-

~ 3dlt:'~/~C
/~

Hieruit voIgt els minirnale berekende totale aanlooptijd

~ /" tf;" /.;!. ~ ~ .f?d'~ F~~.

Wet de omgeving van 8 ~ 0 betreft p geefi dit dus zeker voldoende

wBaTborgan voor quasi-stationair aanlopen.

II~3. Het re~strerQn van kOPP91-toe~n-krommen

Nadat de induction-generator is onderzocht ala hoek

snel~eidsmeter (1.2.) en als hoekversnellingsmeter

(I.;. en 1.4.), kan nu een opstelling worden eedimensio-
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ncerd vuor het opnemen van koppel-toeren-krommen met

behulp van eon induction-generator.

Allere~rst zal de meetopstclling wo=den bcschreven.

Hierna worden de meetresultaten gegeven. waarna een dis

cussie van de meetresultaten (een vergelijking met wat

stationair gemeten is) zal volgen.

II. 3.1. De illeetopstel1:ing voor het registrer.en van kopPCl-toeren-krommen

Bij het dimensioneren 110rdt uitgegsan van het thans be'olezon feit,

dat een induction-generator, bekrachtigd met wisselspanning, biMBn

bepaalde grenzen een uitgangssignaal eeeft. dat lineair verloopt met

het san de as opgedrukte toerental, en dat tevens de induction-gene

rator. bakrachtigd met gelijkstroom, di~ een eelijkstroo~eldveroor

zaakt. dat door een compensatieschakeling constant ~ordt gehouden.

binnen bepaalde grenzen een uitgangssignaal eeeft. dat lineair ver

lOQpt met de aan de as opgedrukte hoekversnelli~~. Het hoekversnellings

signaal is onafhankelijk van het toerental p onder toepassing van ge~

noemde voo~aardeno

Wil de te beproeven machine quasi~stationair aanlopen, dan IDoeten er

wat betreft h~t traagheidsmoment~bepaalde voorzieningen tlorden ge~

troffeno

Onderstaande figuur geeft een blokschame van de meetopstellingo

hoe,f.s"he/~e/A" hP~,fV4'r-s'qe~n.f1

Blokschema van de meetopstelling veor het

registreren van keppel-toeren-krcmmen met

behulp van een induction-generator.

Aa.n he~ er.e a3einde V3:I'.. de te onderzooken !!lacLine is een vliee-wiel

~evestigd. 2it vlie~~iel kan losgekopocll ~erden. zodat men de machine
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met twee verachillende tra,aeheidsmomenten ken. bedrijven nl. allerecrst

met aIleen het traagheidsmoment van de rotor zelf, vervolgens met het

aangckoppelde traagheidsmoment van het vliegwiel.

~l het andere aseinde is achtereenvolgens een induction-generator

bevestigd, die een uitp,angsspannine geeft, (een gelijkspanning), die

evenredig is met de aan de as opgedrukte hoekversnelling. Verder is

bij de gebruikte meetopstelling ook nog bevestigd een gelijkstroom

tachogcnerator, die een gelijkspanningssignaal afgeeft, dat evenredig

is met het aan de as opgedrukte toerental. Hat is in principe moge

lijk om eenzelfde induction-generator tegelijkert~d V00r beide doel~

einden te Rebruiken. Dasrtoe bekrachtigt men dDn de voedingstnJdccling

zouel met een (geregelde) gelijkstroom als met wisselstroom. Een

voudigheidshalve is , vanuege de omvanaurijke apparatuuT, nodig voor

het scheiden van wisselstroom- en gelijkstroomsignaal san de uitgang,

hiervan 8.fgezien o Hierbij komt nog, dat bij gebruik van een induction

generator als snelheiuSIDater een fasegevoelige detectie nodig is,

om verschil in draairichtingen te kunnen aangeven o

Om onregelmatigheden in het hoeksnelheidssignaal tengevolge van de

co~~utatorrimpel van de gelijkstroontachogenerator weg te nemen is

een filter toegepast. Dit is een R~C netuerk, als voIgt gedimensioneerd:

De RC~tijd van het filter is 0.068 seco, de afsnijfrequentie is 2,4 Hz.

Ho3ksnelheids~iaties, die snaller dan met deze frcquentie ~rlopanp

"\-TOrden- dus verZ<lakt en vervoT:Ild doorgegeven. Bij het opr..emen vun de

inschakelverschijnselen bij aanlopen met vlie~1iel (zie onder, foto 6)

!Taarbij in de x-richtil'l.e' het beeld sterk uitgerelct is, is d~rol!l ve:..,.

dit filter geen gebruik gemaakt. Hat signaal is dan rechtstreeks

naar de oscilloscoop toegevoerd.

Om hrom en ruis u~t het hoekversnellinp,ssignaal weg te nemen, is ook

hier p,ebruik ee~afu::t van een filter. !-ien moet in het oog houden, d~t
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het hoekversnellingssienaal een zeer kleina amplitude heert (maximaal

enkele millivolts). era det atoorvelden uit de omgeving of andere

oorzaken dit signaal gemakkelijk kunnen beinvloeden.

Het filter is weer een R-e netwerk. gedimensioneerd als voIgt:

--i'= -lye> J2

---JlJUlnfu-~

-_ ,(?~ ,,?.J'y r

T
lfut bovenstaande filter is gebruikt bij een bekrachtiging van de motor

van 390 V. De RC-tQd van het filter is 3,85.10-4 see. De afs~

frequentie is 415 Hz.

Voor oen bekrachtiging van de te bepro8ven machine van 340 Volt en

minder is een soortgelijk filter toegepast, aIleen is hier de tlear

stand van 470 12 vervangen door e~n tseeratand van ·100 k fl 0 Van dit

filter is de RC-tijd 0,082 sec~ de afsnijfrequentie is 2 Rz o

Bij het Tegistreren van het hoekversnellingssignaal is het filter oak

ellcen maar- gebruikt bij het aangekoppalde vliegT;7iel (qU8si~stotionair

asnlopen uit het tegenstroom-~m-gebied).Bij dynamisch bedrijf (108

gekoppeld vliegwiel en ~Ioop ~anuit atilstand, bekruchtiging bij

stilstand) is er zonder filter gewerktQ

~agegaan dient te worden 9 of bij het opnemen ~an quasi~stationaiTe

kI'oiilIDen do helling~ h2'" kipkappal naar het synchrone toerental

niet zo snel dOQrlopan ~ordt. dot in verbend met de vrij lage afsnij

fTequentie van bet filter het hoel~ersnel11ngssignaalvervormd en

varkleind tlordt.

Daartoe is de t~d, die hiervoor ncdig is voor de verschillende be

krachtigingsspenningen berekend, alsmede de benaderde fraquentie,

die hiermae correspondeeTt. Bezien ~ordt aIleen het aanlopan ~et

aangekoppeld vliegwiel.
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Bekrachtigine van de t
2

correspondeert met
machine in Volts 1n sec.

390 0.386 ca 2/3 Hz

340 0.580 cs 1/2 Hz

300 0,772 os 1/3 Hz

260 1,03 ca 1/4 Hz

Doze frequenties Yorden door het filter nagenoeg onverzwakt doorge-

geven.

11.3.2. Meetresultaten

Do volgenlie krommen zijn verkregen door het hoeksnclheids3ignaal

na vsrsterking toe te vo~ren aan de horizontale platen, het

hookversnellingssi~~lna versterking san de verticals platen

van een Tektronix oscilloscoop (402) De foto's zijn gemaffict met

bahulp van eso polaroId C8Iil8TIl Q

foto 1.

~oto 1 {"eeft een beeld van de werkwijze bij het opnemen van de quasi

stationaire kro~~en. Het vliegwiel is vastgekoppeld aan de motoras.
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De motor wordt bekrachtigd en leopt in ne«*tieve richting BB.Il tot

dicht bfJ het negatieve synchrone toerental. Nu worden door middel van

een schakelaar plotseling twee fasen verwisseld, waardoor de draai

richting Yen de motor wordt omgekeerd. De koppel-toeren-kramme

wordt nu doorlopen van dicht bij min het synchrone toerental tot

dicht bij plus het synchrone teerental. Op deze wijze el1m1neert

men de electrische overgangsverachijnselen bij het 1nschakelen van

uit atilstend (deze overgangsverschijnDslen zijn op de foto nog

zichtbaar, ofschoon door bet filter erg vertekend).

foto 2

fota 2 geeft de quasi-stationaire koppel=toeren-kromm~bij een be=

krt.chtiging van de motor VIm 390 V. Het hoekversnelli21g'Ssignaal

hec ft e<m scilaalHaardG van 7,2 mV/ 5 ern.



- 10" -

foto 3.

Foto 3 geeft b"eer de qU8.si-stationai:re koppo!·,toeronr ,!crcmm0 bij e0n

bekrachtiging van 340 v. Schaal~aarde van het hoekversnellingssi~£02

is 7 p2 rnV/5 i!2 o

foto 4.

~coto 4 ~,>eft .,eer de kop!Jel-to2r,m-h~ou:cbij quasi.-3tatiGnair aar..lopen

ti.,j :',.': l)'~k!,ljchti.{":l:w '1'111 3JJ V. Scha,~,lw!i[J::-de va."". he'. l-,o(·kversne'cli:-..f;s

:>i~:-wl: 1f,5 'J'.V/ [; c:;.



foto 50

F'oto :; geeft de lcoppel~toer€n=krommebij quasi~stationair aanlopan

bij een bekrachtiging van 260 Vo Schaahlaarde van het h'oekversne1 Hngs--·

signaal is 5 mV/6 em.
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Foto 6 geefi een beeld van de koppel~variaties, die er bij i~cha

kelen met aa~gekoppeld vlie~wi31 optraden, als men ~iet de procedure

van aanloop vp~uit het tegenstroomremgebied toepast.

De scl-.a.al~~aard9 vsn het h08kveronelliv-B's13ignaa: bedraGgt 10 mV/cT!'.

De toerenschaal is sterk uitgerekt (~ em is ongevecr 30 omw/min).

Daze opname is gemaakt zonder een filter te geb~~iken zowel in het

hoeksnelheids- als in het hoekvarsnellingssignaal • .r-;:'Jn ziet, dat er

bij dit inschill{elen ook grate negatieve koppe18toten optreden.

Het lierken met filters geeft ten aanzien van snel verlopende verschijn

selen een ve~ormd beeld te zien. Ala men eehter zonder filters werkt,

dan komen er ook ~erschijnselen naar voren, dia onge\"1enst zijn en

in feite het beeld vertroebelen o Zo is hier in de x-richting' sterk

merkbaar de invloed van de commu~&torrimp~l van de gelijks~room~

iachogenerator. In de y<·richting spelen fac"oren van Iilechanische aard,

alamede de beperkingen ~an de induction-gener~tor, zoals beha11deld

in 104.6.300 mat name ~en aan~ien ~an de fase~n~ling bij ee~

sinusvormig opgedrukie hoekversnelling,een rol o

Zoals men in de litteratuur uitvoerig kan afeeleid vinden (o.ao in

Blom ire J.F. : Overgangs~erschijnselen van de asynchrone draaistroom=

machine, Vacantie1eergang Electrotechniek 1959', de Ingenieur ~960)

heeft het o~ergangs~rschijnse1bij inschake1en v8nuit sti1stand

bij stroom1oze rotor ongeveer de volgende ~OTffi:

Len ken Cie ka:rakteristiek, l1eerge~v<:m in fo'~o 6 iilien (a1s men de

bijverochijnselen e1imineeTt). als de ueergave Jist van dH inscha-

t.:)p.rCT.-kl'vfY f'. ?act~}1·er. V:-cl\ F1GC!:.":.r.isCJ;2 Bard YOursl vertroebp.len het
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3i,j hp.t c:rna7.i'Jc;; bedrijf is het vliec;.;riel nit"?t .'l'l.DP'eko;);-:>e'l-d. De

('''nIoo? [':?s~b.ir>dt niet Yljnui t het ter,enstroomre':rrebied, dach recht

ntreeks vanuit stilstand.

foio 7.

Fate 7 geeft een beald van de koppel~teeren-kromme in dynamisch bedrijf

bij een bekra~htiging van de motor Van 390 VO Sch&aluaarde van het

hoekverunellingssignaal is 10 mV/cmo

fotc g

Deze fotc i,-rl'ft l:etzelfde \-Mer ala fub 7. nq b.lj e~n hela'a~htiF,ing' van 300 V.
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foto 9

Foto 9 geeft nogmaals een dynamische koppal~toeren-kromme. nu bij

een bekraehtiging van de motor van 200 Vo 3chaRlwaarde van het hoek

veranellingssignaal is 2 mY/em.

~en vergelijkiug van de 7esultaten. zoals die met behulp van de rem~

dynamo gemeten zijn en zoals die gemeten zijn met behulp van de induction

generator, tlordt geleverd aan de hand van de ondcrstaande tabelo

Voor een goed begrip dient het volgende: Er is v~n beide krommen,

Da iilet de X'emdynalilo stationaiX' gemeten koppel·-toeX'en-kToll'illle en de

quasi-stationair geregistreerde hoelcversnetli~3~toeX'en~kroID@e

een vast toerental gekozen (500 omw/mino ). Aan de hand van het be~

.kende totale traagheidsmoment is hieme ui~ de stationair opgemeten

kromme berekend, uelke hoekversnelling bij dit toerental tengevolge

~ het gemeten koppel zo'\! optreden. Bij deze hoekversnelline hoor',

een uitgangssigneal van de induction-generator. Dit uitgangssignaal

is vergeleken met het geregistreerde uitgar~ssignaal.



Bekrachtieine van de
motor in Volts

- , 13 -

~oppel uit metinr.
met de remdynamo

in Nm.

Berekende Afgegeven spanning
hoekversnell~ng van de ind.-gen.
in Tad/sec in mV

uit om- ge:rep,ia-
rekening treerde

waarde

390 12,4 46,6 8,7 8,6

340 8,85 33,2 6,2 5,8

300 6,45 24,3 4,5 4,2

260 4,45 16,7 3,1 2,9

De geregistreerde waarde von de afgegeve!ll spanning is kle1ner dan

de 'b3re.:ende waarde zou eangeven. Een verklaring hiervoor kan men

vinden in het feit, dat het wrij-nngskoppel van het gehele synteem

(vliegw1el. gelijkstroomtachogenerator. koppe2ingen etc.) nog een

niet te verv1aarlozen deel van het gehele koppel bedraagt. liet totale

In'ijvingskoppel is gemeten en bedraagt 0,6 Nm. Voor rekening van do

motor komi 0.3 Nm o (glijdlageTS!)o Dii rnotorkoppal ~ordt in de

meti!lc""em niet meegenomeno Echter t·rel het t'!rijvingskop~l 'Van de res'\;

van het oysteem. ~r Nordt een constant bedrag aan geregistreerdo

spanning te ~einig gemeten. Dit constente bedrag bedraagt 0,2 mV o

Conclusie

De induction~nerator is eersi bezien als hoeksnelheidsrnster, daarna

als hoekversnellingsmeter. Mite IDan de nodige voorzorgen treft, is

de induction~enerator te gebruiken in een opstalling voor het meten

van de relatie~hoeksnelheid ver8US boekversnelling van een draaiGnd

oysteem.

Een pTuctische uitvoeTip~svorm'van daze opstelling is beha~deld.

Ol'lder bepa'llde voo:<'\'ral1roen kan men de opstelling gebruiken voor

het recistreren van kopuel-toeren-lc'oCGIllen V[JJ'. motoren. l ..iermee is

~e)l ve!'d(-~re "itbrBidinr. f':8f';eve:l ~nn ecn bekend principe, waarvRn tot

on h8den no,:' Rlechts Z8er s;JF:Jiere :..i twerkingen beker:d warer...

St. Oedenrode 2'1 september 1963



Accubattcrij 72 V =6
+

-0 II---U;_fLrJ---j
y s

5
-+ 0- ..., --_. -- - r-- .-----.- J

I
r

I

220 V =

fig.'. Sehakelaehema voor de aandrijfmotor van de greta schijf

Blokschema voor de toerentelling

van de grote schijf



110 V - 400 Hz.
,l

,--'
I::::J

R C - ... -
... ....J.«i;--.. c..:- - - -
~

[
J ~.---- .~ + '----.-~-_r__--..J

+ 280 V

+ 220 V =

M

,

lRA

L-,

I,

cnrJ
'

l-- ----J

fig.3. Schakelschema van de servosturing



u---'LnJLllJ-!.-.--~

72 V , raccubatterij ~

"""_--.--- l!l~~
I

r
x-recorder

fig.4. ,~tschema voor de een~arigbe1d van verplaatstng

~/

///
fotodiode

•I
I
j
I

27 V:: +

gelijk

apanninga

versterker

teller

fig.5. Meetschema voor het aA.nfa.l om"". van de al5

van de induct1on-gene~ator



-JJU~-,

[1J1JlJ'
.. '(

'10 v/400 Hz

In~J

T
I
I
i'

t
I
\

j

400 TIz bauddoo~laa~filteT

u'

I
{~hi l'

I
bUiS-.L-I~:J_. E'cce.l- ~I ,~ --.l~~.....--il-<anrl---....,~r.&Cht~._
Ie/' ~ ~gmr.ililiol.in2volt~ I ~

1 meter 1 I-......-~ ver8to~!'ker. II 'I~ v.cI. i.:... :~.-t:er:.
; c' I '"< <s ':0!L :_-~~--i ''', r I

-----~ .~-_. !I L "'._-_-_-r-...------~

fig.6. Principeschema v:-n de veldcompensatie



Gestuurde

voeding
'-- ----J

1
I

s s
. --_/<>---<..~

I
I

I
I
I
I

!
I___1

I~
'i

y~rec_orde1"

fig.7. Meetschema voor bet uitgangssignaal bij versnellingsIDGting



(:---'

i-------

. -_.-t-



!

~ ,
() ~'--'-'''''-------~---

.1

!
,
j
!

·-t-,·_-:--~·

i



~( . j"T'i"lI ,...-.-.....,- -. -,--, 'T '::t ... ··cL "." ::.. :.. :. ~:..:I :.... :_. :.:.:::;;: ': ~ .~:. .l· ..:... -::' ...': ·c· .1, ::: ·.·~~.:~LI....",,- 'It:-. _ ~k'-,~~~ .1. '~::I '.:' ."~... '""9 'i ~.~ 1 I' :t:·,· : . . .. ::: ~~-I-I:'::: ::W::;:.j..---:1 :c:: ::. - :1 '. .•.• .. . _.]

·'1-' .. c..:... f,· :' ';-/:" ·~T::Gj>~,;t~·~;·n.:c.·· r;D:::L:G;;~'~~~:~l·~4:~~tf::·~~~s~:"ffi;~~~~~;:~:i=Ui~~:JR::8~~:!:~ii*~N~ ¥i=8';'f;:'j~hi:±±±jtd::+4sfttTIqgBmD~njj2ctttGLt~~t=t=1=J'-~1: .. i h-"t'::: ".;'

, 8 ~I-'-I.-._~, ~;'-f Ttr;; •• · ,,' 'P' T-~ "i ';!; "'t:~:'~*~E4#g~~:~f:Sb:F+.:.-+:±::t:5·~::i· ~"::I"~';-07:'~t . .. ;:: :::: ' ---:-'.

, I':"-'~'- - -~-"JC'~:~IJ::~::D:mftm~~¥48m~~+±PB~¥:t+t-mm~m~
r -:-. : : ':':I-:-",::+~~.:..:.:.:r-::-F±~::-T-:-::-t

!rl ._..1 }±BITIIJlliilllGS~¥~~H4H~B4+t¥H-88fft$r±fi4TitHhftTItrt!nill~
. i ': 1

'.. i

d. "

~-- _·-t·_·_-_·~-_··--- ;
I
i.

.. 1_- ,
)'



- -, ---
I--, - _. - .-----.-----_._~" ,

----t---~------~r_---+------:r_--., ----J.~---..:...._--------

._-'--; ,
r

___,_t_._ : I-"1-..-....--..>------;
, .----, -- ~----.... ._----

-~~ - -~I, ,

-:------t---.,------+,--
____________ 1.._

'--1--
1
--' - ---:---,. ---- ..... !.--;-----t-~~--.---~----L~..,-;---; ----~._.i_

----_'- .....-l-----t-------......-T----:'---. l_....._--i--_.,._.....,'_~- ---:--i-----T--~-..;-.-;..-- ......_---+------'-

, i

i
I

,

---11-~-~-
" : ,'J

I
_J 'L,

1

. -. i .......
__ ._:__.1._~~~l

-,

j • ! - I L J ' ~ .' I, , ,I ; ~ t .• I !

I :.
-:-~--;-- -,--;---- -~ --,~---:

- --j 
j

j , ; I • 4 I

--;-,-.-\ --;-- -u---i -t- ~-~....! -j--'--- '--r -t--i -1---'1
1

,----..---

!' ; I !. I' I; , ,

c----- ---,--t'

--_._---~

I

~--f---------- - -': --::. ,: j ,:
__'-----"!f----:-'-;i--,---'---"---,------.;...!---:....T--; --~- -1--:--";- -.'_-_--'-;---i~_-~-II---, ..-;~,_---_1~{--_-..;.;_-_-ri----_-~:~____'!._-_--.L;-_-~i_-L.,-~1----;~---- --~

I ). j • t _ " { I . I • • ~! I
-J--.---;-.L---i-----,- -- ,~- '--1--" ,~ --' ' ' " ,: I!', "--i.--.:--- ',~ --'.---;'---.'1 'I, i ..·.-1-'~j -- •---;--\--,.- ,-----'-r---: ---:--, --:-

I . ' i .; t 1

, :,--( --"--, - -

i i-- ..- ---1--' --,-
I ,

-t------;--T---t'"--,r---,I
- i - .• r-'
~~I---~ --r--- ~------I·---·-·

I

; . :--_-1-

, I
-----~--~--,-----_._--:-._--~---------~- "- ,

-,-----r----,-----,----T---~-.-----------'---

:--·-:----,-----·1 -.---:-;._--:.
----~---.---------- --- -_.,---.......,--------;---- ---'---,----, ._----- ---:_---- --------:.--~

, ,-

--------.---,---.;-......;--- !
_____oj

I -----~~ ------:---~~ ..--~--,---'----



\ :

.~
"'\ I

"~ ~

~
t
"-
~
~ I

~"\.\

":

~

• .~
~ I

\

, '\

\,
'\.

~
~

~
{

~
~ .~
\l :-0 '{

'\t 1~~ ~

~ ~ ~~
~ .~

\.., ~ ~ .~
.Il ~ ~ ""
~ , ~ ~

~'Z
~
~ ,,\
»~
"~

~
~'\
~

II
~'-':::.

If,...
I ~.~. ~~o
~

'Ollf~ ~.. ~~.
II..

-<>
~"t.-

~.

~

~

~
'\0
\J1

· - ~
~ ~ ~- ~
'"~ L-::-l:~

~~ ~
•. A~ ~~
~ ~~~~~- "~ ~ i\I

~ ~ OC/Arl; ~ ~ __ ~ _ I §~~ :-;
~ ~~.~ R~~~

1$ ~ x? ~ _ ~ -~

o.@~ ~ ) ~ ~ - • - ~ ~ ~ I
~~ ;y;;;,~;t,~ ~/:: ~~ ~ ~?j. "

U/, ~)0 @ ~ /; /:: t2J§ ;l§ l..-":::$I.
~~0~ ~ ~

Q ~ C//~:x; 11 ~~ ~ :-;
~ ~W,0{ ~0% ~ ~~ ~~""

.,i/i . ~ A ~ R:F::f'. ::,::: ~
'I'> ~...-I ~ ~~ ~ ~m B ~~~,

(I;; ~ ® ~ ~~ ~~ X- ~~,~
:;:;.;; ~ ~- r:::J:;:; ~'/:: V ~ \',X\.~~ ,'>I<: ,,)<\' \\:X< \\ '\ \\\\\\\\\l.-<'IY,\

! ~rull!lM {.E. ~ - ~~ \ ' \\\\\lli-'I\\\\\\
f/!/1I/11 ~ . M'X'\ ,\~

/.:i/I • r-H'I. ~ ~ > ~ : _. 'lJff1 ~0"'(' \)('~\WI'\'\\\\~\\~'~\~\' '_.

/A
/I." ~ '1i"ftdiA '.'f:f.. \ ·,X-,\Y.,,,:;,:\'..w-,\W\,\\W . \\\\ ,\"\\'i.WI'('\\\\,~,,,

IJj I . _ ..' '\>::'W"y'<::-~\:X:;'~\' \ >.\'('\, \ \.\'1\\\ ~\\\\\\\'i\~\
I/If. . /, - - ~ -:;:;:,'" ~~~~ \ \\U'< \ ''',

.,'ull 1m I' I I '/!1I1.N./) >. -~-; t~-";!T "I X~ %,~'<\\\:,\~X\\ '\ ":"\\\ :\~\I''o',: '1/. 'III. /'iH-!--/.!. I 'fN 'Nt u, 'dfll. '-U'h fl.. . ~ ~ <--ox \--"'" \ Uk', I I \ \

" I,Prli/l/fli//lltlfI-I-/lJ T/H- I II ' '/ / "tI/ , " , \ ' '.~~~ }]:i! ../-t/!/6ifJJ/.x ~~~ '~~~~~\1 I \~\\\\\\\\\\\'\-.'~~W' \ .•,~~~~~
Q, I . I 'f1I ! • '?I ':?: ";- l!., - ~ £!-f.,~ , ' .\\.\}\\\\\\\\»,\\~ , I 0-\Wi\\0'.\.lli'fI \ " '\M~~~ JiL,'~I,,'IIiI!Ii,// ,!!.L I 1/ '1i-~,. !7'Oiffll!!ll!f!!!. " f \~~ .\- ~~~;S Pl,%:,;·/>'</~(':<;/.-' ""~§:\;'·':\':\;(~~\I.\W\\' \\\\~~~~\ ~ \,~,~ .\\\ ~,\N\\,\\\m\

oj. . "Ii/lfil 'T71H-/-IJJI,·., \. . ,,'" .,. .'iI!t., /12·x. , , ,\" ,~ , , , ' ,\1 \~

UU W,'UI' " '. • <. ---~::::i .' • . ;.~\'*~ ~N,\ V, -'\":f, \\\ ~A\~\\l,\\ \~,\ ~ mm I, ,I' I"" I' \\\ 1\
@HI!/'i,',11 .1: ~.~ ~ ~~ ~~•.\i\\\\~~\~.~_tfu~\\\\\\\tl\\\W\li, I \\tf\\\

iiI iii ,IIJlIU I ' L 1I71! ~ Iff!' "+ ."", ~ ~;; ~ ~~~~:,~\-r ~,WWJ WI~ \\~\\\i\liiUt WI" I '!I I I l'l'ii\ W'
,1/,/1 illJ. I I II 'LJ.' . , r;I , • .IITTr Y~~..r::. _ iht H1HHRl~1l"llll] I I Ii II!!! !ff

DRUKKERlJ ..MERCURIUS" • WORMERVEER. No. 503



Grafiek 6. Spanning/toeren karakteristiek van de induction-generator
(type Muirhead) Bekrachtiging 10 V. 50 Hz.
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