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This report describes the design of a device to obtain a stable

voltage out of a weak distribution system of A.C.power. Voltage

drops 50~ schould be stabilised within 5 % at 220/380 V. fhe

power which must be supplied is 5 k'.v. ';/i th use of the device in

developing countries in mind,is sought for a cheap device that

-Could eventually be manufactured in these countries.

A classification of possible devices is given in chapter 2.

;elected is an autotaptransformer as element to realise the sta

bilisation.~his choice is mainly based on considerntion of price.

In chapter 3 is described how tapchanGing is realised with elec

tronic switches so that the load current is interrnpted less than

0,2 msec.

Chapter 4 presents the design of the complete design. rhe actual

tapchangin~ action is carried out by two pairs of antiparallel

thyristors. 2his set is connencted to the relevant transformer

taps by means of isolating switc~es connecting or disconnecting

under no load conditions. ~he latter are selected by way of cam

discs that engage also further components. The discs are rotated

by two electromacnetic actuators.

~he principles used in the design have be n tested in a selfmade

device,which is det'3cribed in chapter 5.

~he features of the design and the realised device are presented

in the last chapter.
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Samenvatting.

Dit rapport beschrijft het ontwerp van een inrichting ter

verkrijgin~ van een stabiele spanning uit een zwak distri

butienet. ,jpannin[';sdalinc;en tot 50J wo:~den gestabiliseerd

op 22U/380 V met een namvkeurighcid van 5 ) en een beschik

ba'r vernogen aan de uitgang van 5kW. Met het oog op toe

passing in ontwikkelingslanden is gezDcht naAr een goed-
--------

kope, eventueel da"'r te produceren,inrichting.

Uit de klassificatie van mogelijke inrichtingen,beschreven

in hoofdstuk 2,isi:ekozen V'Jor een autostapnentransformator

voornamelijk vanwege kostenvoordeel. Omschakeling van de

aftakkingen geschiedt met thyristoren,waarmee stroomonder

breking beperkt blijft tot u,2 msee.Uit is besproken in

hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 is het ontwerp in zijn [eheel

besproken. Door r;ebruik te maken van een dra:1ischakelaar

met 8 scheidingsschakelaars,die allen spanningsloos scha

kelen,kan met twee antiparallele thyristorparen worden

volstaan • ])e omschakeling van de thyristorparen ~eschiedt

met behulp van microschakela3rs,die door nokkenschijven in

de draaischakelaar bestuurd worden. De a·ndrijving van de

dra·tischakelaar besta'l.t ui t twee schui frelais , die bij elke

beweging een nienwe tak in'3chakelen.

De in het ontwerp gebruikte principes zijn getest in een

zelf gebouwde inrichting,die beschreven is in hoofdstuk 5.

De r ';elijkheden van het ontwerp en de gebouwde inrichting

zijn tenslotte beschreven in het laatste hoofdstuk.
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Het probleem van de spanningsdaling in een zwak distributienet

bij te hoge belasting is vrij oud. In de begin dagen van de electri

citeitsvoorzieningen werd men al geconfronteerd met tijdelijke over

belasting van het electrische energie voorzieningssysteem.

Indien door de belasting een vermogen van de centrale wordt ge

vraagd,dat boven het maximaal te leveren vermogen ligt zal het toe

rental van de generatoren en hiermee de freqllenti e bJ j jvend dalen.--
---------

Deze frequentiedaling bedraagt veelal niet meer dan enkele HZ,omdat

bij lagere frequenties de generatoren niet in bedrijf gehouden kun

nen worden. We gaan er dan ook vanuit,dat de frequentiedaling zo

gering is,dat bij de gebruikers geen moeilijkheden optreden en com

pensatie van deze daling niet nodig is. Een tweede aspect van over

belasting is het spanninr,sverlies over lange leidingen. De impedan

tie van de lijnen bestaa~ uit een weerstandscomponent en sen induc

tieve component. Vooral deze laatste component veroorzaakt bij grote

belastingsstromen een spanningsval,die bij de gebruiker resulteert

in een daling van de netspanning. Zolang de overbelasting voortduurt

blijft de spanningsdaling bij de gebruiker bestaan. Hoe hoger de 0

verbelasting des te lager wordt de netspanning.

Alhoewel de meeste geindustrialiseerde landen hun electrische

energievoorziening sinds lange tijd steeds meer verbeterd hebben en

gebouwd op een maximaal te verwachten vraag naar electrische energie,

komt het in enkele gebieden van bovengenoemde landen voor,dat over

belasting optreedt met spanningsdaling van het net als gevolg. Voor

al in streken waar een centrale een groot gebied bestrijkt komt dit

voor. We kunnen hierbij verwijzen naar landen als Frankrijk en zelfs

de Verenigde Staten,waar het verschijnsel de naam 'brown out' heeft

gekregen. De oplossing,die men tegenwoordig voor dit probleem ge

bruikt is in feite het voorkomen van overbelasting door in de cen

trale voldoende capaciteit aan produktievermogen op te stellen.

Schatting van de maximaal te verwachten belasting bepaalt de uitbrei

ding van het voorzieningssysteem,waardoor onder aIle omstandigheden

de nominale spanning van het net gehandhaafd blijft. In de jaren

dertig zijn aanvankelijk ook weI andere methoden gebruikt om op be

paalde plaatsen de spanningsdalingen te compenseren. Het punt van
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discussie was,of het problecm bij de individuele gebruiker of in

de centrale moest worden opgelost. Steeds duidelijker is gekozen

voor de laatste benadering.

Vooral in ontwikkelingslanden en enkele gebieden in geindu

strialiseerde landen blijft de genoemde spanningsdaling een pro

bleem,dat op den duur misschien door uitbreiding van de voorzie

ningen opgelost kan worden,maar vooralsnog blijft bestaan. Een

(wellicht tijdelijke) oplossing van he~ probleem kan gezocht wor

den in spanningscompensatie 1)ij die gebruikers,die het meest hin-
------_._~

der ondervinden van de daling van de spanning. Denk hierbij aan

de electrische energie-voorziening van een operatiekamer in een

ziekenhuis,continue processen in de industrie of noodverlichting

in bepaalde gebouwenof gebieden.

Met het oog op bovengenoemde situaties is een opdracht gefor

muleerd,waarbij gedacht wordt aan een regelinrichting,die geschikt

is voor een vermogen van 5 kW bij een constante uitgangsspanning

van 380/220 V. Door meerdere regelaars te gebruiken kan dan ook

een hoger vermogen verzorgt worden,als dat nodig is. De spanning

ann de uitgang bedraagt nominaal 220 V en mag 5% varieren,omdat

de meeste electrische apparatuur in dit spanningsbereik goed blijft

functioneren en strengere eisen aan de regeling kostenverhogend

werken. De spanningsdaling die nog gecompenseerd moet kunnen worden

bedraagt 50%,zodat ingangsspanningen vanaf 110 V opgeregeld moeten

worden tot 220 V. Deze 50% is willekeurig gekozen en kon niet na

der gerelateerd worden aan de praktijk (meetgegevens zouden immers

slechts in een of ander ontwikkelingsland verkregen kunnen worden).

Voor het antwerp is slechts belangrijk dat het regelbereik,waardoor

mede de keuze wordt bepaald,groot is. In een practische situatie

kan door eenvoudige aanpassing het juiste regelbereik ingesteld

worden.

I

1_

In het kort laten we nu een aantal aanvullende overwegingen

de revue passeren,waardoor in een later stadium de keuze van het

ontwerp mede wordt bepaald.

Omdat de omgeving (ontwikkelingsland) waar de regelaar moet

functioneren een andere infrastructuur heeft dan een geindustria

liseerd landtzullen speciale eisen gesteld worden aan het ontwerp.

Genoemd kan in dit verband worden de hogere betrouwbaarheid van

I
---------------------------~
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het regelsysteem,omdat tel' plaatse van gebruik geen snelle repa

ratiemogelijkheid a~nwezig zal zijn in de vorm van onderdelen

tel' vervanging,of een technisch hoger geschoold vakman. We kun-

nen de eis van betrouwbaarheid,ofwel het zolang mogelijk correct

werken met slechts zeer geringe onderbrekingen,ook op een andere

manier benaderen. Inplaats van een ontwerp,dat enkel uit zeer be

trouwbare (en veelal dure) element en is opgebouwd,kan gezocht

worden naar een ontwerp,dat zodanig is opgebouwd en gestructureerd,

dat onderhoud en eventuele reparatie t~lekke door mindel' ge-
- f---------

schoolde mens en met eenvoudige mindel' gemoderniseerde werktuigen

verricht kan worden. Ret is duidelijk dat niet in alJe gevallen

enkel ond erdelen f,t'l-;:o:::,en kunnon word en, di e tel" pL:w. tse r;erepareerd

of vl'I'v:lngen kunrlell \,orden,maar in die gev.:lllcli j-;::m gezocht worden

nG:lr l\t~uze van cletlien ten, die teo' :en red elij kc 11:03 t ('n in reserve c;e-

houdon kunnen worden of waa~van een snelle toelevering gewaarbord

is.

-- f--

Vanuit bovenstaande beschouwing is het slechts een kleine

stap naar de idee van de aangepaste technologie (intermediate

technology). Deze technologie is ontstaan uit de ervaringen van

het laatste decenium in de technologieoverdracht van de geindustri

aliseerde wereld naar ontwikkelinglanden. Deze ervaringen waren na

melijk niet onverdeeld gunstig,maar bleken in vele gevallen weinig

of zelfs negatief bij te dragen aan de ontwikkelingen van die lan

den,waarheen veelal moderne westerse technieken getransporteerd

werden. Men komt bij beschouwingen over aangepaste technologie een

aantal kriteria tegen,waaraan technische ontwerpen van produkten

en technieken moeten voldoen,wil een redelijke waarborg gegeven zijn

voor een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van een land waar

het ontwerp moet functioneren. Bijlage 1 geeft een van de vele lij

sten met een opsomming van een aantal eisen of kriteria. Ret ligt

niet in de bedoelingJdat het te realiseren ontwerp aan aIle krite

ria voldoet,maar weI zal aan het ontwerp gewerkt worden met het

idee van de aangepaste technologie en bijbehorende eisen voar zo

vel' mogelijk in het achterhoofd. Rierbij wordt ook gedacht aan e

ventuele produktie In het ontwikkelingsland zelf,waardoor de ar

beidsintensiviteit en aspecten betreffende materiaalkeuze,evenals

eenvoudige uitvoering van deze produktie in ons gezichtsveld ver-

1 -------'
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schijnen.

Tot slot is van belang,dat de te ontwerpen inrichting goedkoop

is,het~een als laatate eis in de opdracht vermeld staat. Dit geldt

meestal voor een ontwerp,maar geeft in dit geval toch een extra

dimensie.We moeten ons realiseren,dat goedkoop in Nederland essen

tieel verschilt van goedkoop in een ontwikkelingsland.Denken we

aIleen al aan eventuele transportkosten,indien productie niet ter

plaatse kan geschieden,maar in een geindustrialiseerd land moet

f---------.-p±aats·...inden. w-e----kunnen in anze beschouwing-va.n-de kosten ,beha1:ve

technisch-economische ook sociale,milieutechnische of culturele as

pecten opnemen.Dit wordt niet expliciet gedaan,maar door de idee van

aangepaste technologie in gedachte te houden.Hierin zijn immers deze

laatste drie genoemde aspecten vertegenwoordigd,zodat zij ook enigs

zins in de kostenanalyse betrokken worden.

Om tot het ontwerp te komen van de gevraagde inrichting ,wordt

in het volgende hoofdstuk een beschrijving gegeven van ,uit de lite

ratuur bekende,spanningsregelaars met hun verschillende mogelijk

heden en eigenschappen.Na de keuze van de meest geschikte,wordt deze

in hoofdstuk drie nader uitgewerkt,om tenslotte tot het uiteindelijk

ontwerp te komen,waqrvan de diverse onderdelen in hoofdstuk vier

zijn uitgewerkt.Een van de vele mogelijke uitvoeringen is door mij

met behulp van eenvoudige werktuigen gerealiseerd in de werkplaats

van de vakgroep electromechanica.De gebouwde inrichting en de be

proeving van de in het ontwerp gebruikte principes is beachreven in

hoofdstuk vijf .De resultaten en conclusies staan tenslotte beschreven

in het la~tGte hoofdstuk.

I

l _
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In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van mogelijke

spanningsregelingen. Na een theoretische beschouwing over de para

meters,die de werking van een inrichting kunnen beschrijven,worden

de uit de literatuur bekende inrichtingen voor spanningsregeling

geklassificeerd. Deze klassificatie geschiedt aan de hand van een

ondervercte1ing van de inrichting in eenheden,waarna de verschillen

de mogelijkheden,die als element in de inrichting in aanmerki~
---

kunnen komen,behandeld worden. In de laatste paragraaf wordt een

keuze gemaakt om het meest geschikte systeem voor onze te realise

ren inrichting te bepalen.

2.1. Inleiding.

De spanningsregeling is een probleem,dat niet nieuw is en er

zijn al geJurende lange tijd een groot aantal methoden van rege

ling bedacht en in de praktijk gerealiseerd. Ze Ilebben allen be

paalde specifieke eigenschappen en zijn daardoor niet steeds on

derling verwisseJba2r. Veelal werden zij elk gebruikt In een spe

cifiek toepassingsgebied. Het is van belang de mogelijke ei[enschap

pen van een inrichting te beschrijven,zodat we uit het scala van

die inrichtingen de juiste kunnen selecteren. De te beschouwen ei

genschappen kunnen zijn:

a. Bedrijf: AC of DC.

Hiermee wordt bedoeld of de inrichting geschikt is voor gelijk

spannings- of wisselspanningsbedrijf,of misschien zelfs beide.

b. Nominale spanning en frequentie.

Welke spanningen en frequenties kunnen met een bepaald type in

richting gestabiliseerd of geregeld worden?

c. Regelbereik.

Deze eigenschap geeft aan hoever de ingangsspanning van de in

richting mag afwijken van de nominale spanning,zonde r dat de

regeling zijn correcte werking verliest.

d. Vermogensbereik.

Bovenstaande grootl1eid geeft aan,welk vermogen aan de uitgang
I
~ geleverd kan worden.
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e. Arbeidsfactor bereik.

Dit geeft aan,welke belastingen correct van een ~er0gelde span

ning kunnen worden voorzien.

f. Systeem.

Kan de inrichting enkel in een ~~fasesysteem werken,of is er

oak regeling mogelijk van meerfasensystemen?

g. Onderhoud.

Het is val} belant'" te weten, in hoeverre het regelsysteem onder

_________ houd van Ban sJ ijtage of veroudering onderhev~ge delen ve;·e-ist-.-

h. Betrouwbaarheid.

Deze eigenschap geeft aan,in hoeverye de kana bestaat,dat het

reG01systeem tijdelijk niet werkt door het niet correct func-

tioneren van onderdelen.

i. Toezicht,bedrijfsvoering.

Is het begrip van de werking en het in bedrijf houden van de

inrichting mOGclijk door technisch minder geschoolde lieden, of

is hogere technische kennis en gekwalificeerd personeel no

dig om storingen op te sporen en te repareren.

j. Gewicht en volume.

Pet is duidelijk,dat op grond van deze gegevens van de inrich

ting de keuze voor een bepaaJde toepassing mede zal worden be

paald.

k. Rencter:.en t.

Het spreekt voor zich,dat deze ei[enschap liefst een zo hoog

mogelijke waarde moet hebben,zodat weinig verliezen van de

toch al zo schaarse energie optreedt.

1. Kosten.

Zoals in de inleiding al aangeduid is,kan dit aspect erg ruim

opgevat worden. Bij onze keuze teperken we ons voornamelijk

tot de technisch-economische kosten en laten de andere kosten

buiten beschouwing.

m. Golfvorm verstoring.

Eventuele vervorming,die door de inrichting geintroduceerd wordt,

is van invloed op de werking van aangesloten apparatuur~ Voor

wi sse] spanning word t onder de vervorming versta[Ui: het pel'cen tage

hogere harmonischen,dat in het uitgangssignaal aanwezig is.

n. Regelnauwkeurigheid.

De3e nauwkeurigheid wordt veelal uitgedrukt in de regelfactor S
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of in het stabilisatie quotient Q. Cs = 1/Q). De definitie

van S wordt gegeven door onderstaande formule:

S = Cd V / d V. ). V / v.
u ~ u ~

o. Responsietijd.

Deze grootheid [eeft aan,welke tijd er verloDpt tUBsen een

veranderen van de ingangsspanning en de volledige correctie van

de uitgangsspanning.

p. Stabiliteit.

-------- VeranderingeE van de ui tganC3:5l'aHlliltg indiell teuJpel attlUI ,fr equ

entie of eVBJltuele instabiele componenten een variatie onder-

gaan, worden door boven~) tCland e e ic:cn ,0ch<11' l)('[~cl,rcvcn.

De bov,.·nGenoemc1L' ei[';cnscllappcli tcsamen geven PICiL'eJijkheden

om tot een L~eschikte keuze te kornen Vcli1LJit alle mocelijke regel

inricLtingen naar di (; inricllling,die voor de oplossing van ons

probleem nodig is. j-f et is ui teraanl in het kader van di t onderzoeJ.:

niet van belang alle mogelijke systemen voor spanningsregeling

nauwkeuric te beschrijvcl. Aan de hand van een algemene beschouwing

met ruime klassificatie van het grootste aantal van de bekende sy

stemen maken we B':J::' kCl:ze, die voor ons probleem het meest geschikt

is. VanzeJfsprekend zullen niet alle kriteria 70als tovengenoemd,

op uiterst gevoeligo wijze worden losgelaten op aIle mogelijke re

geJsystemen. Een gefundeerde reele kem:.c zuJ mogelijk blijk.en op

indicatie van Bcn beperkt aantal van ne c;enoemde kriteria.

2.2. ~odel van een inrichting voor spanningsregeling.

Een spanniJ,[sregelinrichting kan beschouwd worden als een vier

poort met als ingangsgrootheid de toegevoerde spanning V. en als
~

uitgangsgrootheid de gewenste te regelen spanning V Czie fig. 2-1).
u

v
u

fig. 2-1



blz.2_4 van

rapport nr.

Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeiing der elektrotechniek - Vakgroep elektrornechanica
f-----------~..--..------- .~--------.~--_.....-.--'---- -----

Men kan in de inrichting drie delen onderscheiden zoals in

fig. 2-2 is aangegeven.

M = meeteenheid1-----------,
S = stuureenheid

R
R = regeleenheid

v. V
~ U

1- __________

fig. 2-2

Om praktische redenen zal in het vervolg de stuureenheid,die zorg

draagt voor een correcte besturing van de regeleenheid,als onder

deel van deze regeleenheid gezien worden. In de praktijk zijn na

melijk regel- en stuureenheid vaak moeilijk te onderscheiden. De

meeteenheid moet een verandering van de ingangs- of uitgangsspan

ning detecteren en hiervan afhankelijk een stuursignaal naar de

regeleenheid zenden. De regeleenheid zal op indicatie van het ont

vangen stuursignaal de uitgangsspanning op een gewenste waarde breng-

en.

De meet- en regeleenheid kunnen zich op verschillende plaat-

sen in de inrichting bevinden. Afhankelijk van de posities va

rieren enkele eigenschappen van de inrichting. De posities kunnen

zijn: aan de ingang,aan de uitgang of tussen ingang en uitgang d.w.z.

in serie. Indien men gebruik maakt van een regel en een meeteen

heid kan men komen tot negen kombinaties. Bij gebruik van meerdere

eenheden is nog een aantal extra mogelijkheden aanwezig,die echter

slechts door opsomming van eigenschappen gekenmerkt worden. Daarom

worden ze niet besproken.

2.2.1 Positievariatie van de regeleenheid en vaste rneeteenheidpo

sitie aan de uitgang.

1. Regeleenheid aan de ingang.

fig. 2-3
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In deze positie moet de regeleenheid in staat zijn het

volle vermogen,dat aan de uitgang gevraagd wordt,te le

verene We spreken ook weI van transformatorische rege

ling. De uitgangsspanning kan dan hoger gekozen worden

dan de ingangsspanning.

2. Regeleenheid in aerie.

De regeleenheid dissipeert een instelbaar deel van het

ingangsvermogen,zodat de uitgangsspanning altijd lager

is dan de ingangsspanning. Het rendement van dit type

regelaar is vooral bij grote spanningsverschillen en

hoge belastingstromen laag. De moeilijke bescherming te

gen kortsluiting van de uitgang of te zware belasting

kan als nadeel gekenmerkt worden. Bij kortsluiting staat

namelijk de gehele ingangsspanning over de regeleenheid.

3. Hegeleenheid aan de uitgang.

v v
u

fig. 2-4

fig. 2-5

De regeleenheid zal in bovenstaand schema de stroomsterk

te door de impedantie Z regelen en dientengevolge een

spanningsverandering over Z realiseren,waardoor de uit

gangsspanning V varieert,indien V. constant blijft. De
u 1

regel- en meeteenheid kunnen mogelijkerwijs gecombineerd

worden en zij zullen geen schade kunnen ondervinden van

een eventuele kortsluiting van de uitgang. Als nadeel,

dat verbonden is aan deze positie van de regeleenheid

kan genoemd worden,dat de uitgangsspanning slechts klei-
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ner kan zijn dan de ingangsspanning en het rendement laag

is,vooral bij lagere belasting.

2.2.2 Positievariatie van de meeteenheid en vaste positie van de

regeleenheid in serie.

1. Meeteenheid aan de ingang.

II'
\T
u

fig. 2-6

Dit type circuit is wel bekend als open loop stuurcir

cuit. De meeteenheid is in feite een functie generator,

d.w.z. afhankelijk van de meetspanning V stelt de regel-
m

eenheid zich in op een bepaalde stand. Bovenstaande

meeteenheidpositie heeft ala nadeel dat enkel continue

regeling mogelijk is. Van voordeel is,dat de regeleenheid

niet terugwerkt op de meeteenheid,zodat geen oscillatie

kan ontstaan. De responsietijd wordt alleen bepaald door

de meeteenheid,omdat er geen terugkoppeling is.

2. Meeteenheid in serie.

Iv.
~ IV

u

--------------......;,
fig. 2-7

Indien bovenataand schema gebruikt wordt als spannings

regeling zal enkel een uitgangsspanningsvariatie ten

gevolge van veranderende belastingstroom gecompenseerd

kunnen worden. De meeteenheid meet slechts belastingstroom

variaties.
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3. Meeteenheid aan de uitgang.

v.
). I

fig. 2-8

-f--------------
In bovenstaand sc llema is zowel disconti nne aJ s continue- ... -

spanningsregeling mogelijk,omdat de spanningsverandering

over de regeleenheid niet proportioneel behoeft te zijn

met de verandering van de spanning over de meeteenheid.

Bij discontinue regeling hangt nauwkeurigheid aIleen af

van de dode zone van de meeteenheid. Hiermee wordt be-

doeld,het gebied waarbinnen de meetspanning V kan liggen,m
zonder dat een meetsignaal naar de regeleenheid gezonden

wordt. Bij gebruik van continue regel- en meeteenheden

kan de responsietijd door terugkoppelen kleiner zijn dan

die van de meeteenheid aIleen. Nadael van bovenstaande

schakeling is mogelijke oscillatie.

2.~ Klassificatie.

lia de beschrijving van mogelijke posities van meet-en regel

eenheid zijn we toe aan klassificatie van die eenheden,waaruit we

dan een kombinatie kunnen kiezen,die in de juiste positie geplaatst,

de meest geschikte regelaar doet ontstaan.

In de praktijk komen een aantal spanningsregelaars voor,waar

bij de regel- en meeteenheid niet van elkaar gescheiden zijn. Deze

aparte klasse wordt eerst besproken.waarna in het tweede en derde

deel van deze paragraaf de aparte regel- en meeteenheden worden

behandeld.

2.3.1 Regel-meeteenheid.

Spanningsregelaars,die uit daze element en zijn opgebouwd,zijn

voornamelijk stabilisatoren. ~ij kunnen de uitgang slechts op

een bepaalde constante waarde korrigeren en variatie van die

uitgangsspanning is niet mogelijk zonder toevoeging van kom-
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ponenten. Door een of meer van deze meet-regcleenheden in

een spanningsverdeler of brug op te nemen kan e0n constante

uitgangsspanning gerealiseerd worden. De werking is in feite

zo,dat de toename van _ de spanning over de meet-regel-

eenheid onseveer de verandering van de ingangsspanning com

penseert. Dit type regelaars heaft in het algemeen een vrij

grote regelfactor S,hetgeen geen erg nauwkeurige regeling

mogelijk maakt. De eenvoudige werking en uitvoering geld en

als belangriike-voordeJ en Iran bO'lenstaande typen spannings-------- --

regelaars. De meet-regeleenheden zijn niet lineaire elemen-

ten en kunnen in twae groepen verdeeld worden,namelijk niet

line~ire elementen,waarbij de impedantie afneemt met toe-

nemende spanning (type A) en niet lineaire elementen,waarbij

de impedantie toeneemt met toenemende spanning (type B).

A

v

L..-------I

B

v

--------1 fig. 2-9

In bovenstaande tekening z1Jn de stroomspannings-karakteri

stieken van deze beide kategorieen niet lineaire elementen

weergegeven. Onder kategorie A vallen o.a. kathode-buizen,

thermistors (NTC),puntkontakt-diodes,zeners en verzadigba

re smoorspoelen of transformatoren en kategorie B omvat e1e

menten zoals thermistors (PTC),of wolfram lampen.

De principe schakeling van de uit niet lineaire ele

men ten opgebouwde spanningsstabilisator is beschreven in

fig. 2-10 en is in feite een spanningsdeler opgebouwd uit

een combinatie van niet lineaire en lineaire componenten

(L 1). Het de twee kategorieen niet lineaire elementen zijn

meerdere combinaties mogelijk.

1 V_i__-_-_-_-_-_~-_-_-_-_~-_-_~-_~-_-_-_~~-__=t_v_o -=f-=i~.-,2=--_1--"O_~
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De werking van de combinatie,waarbij element A lineair is

en element B niet lineair uit categorie B,is eenvoudig in

te zien aan de hand van fig. 2-11

I

I V
Vo1

I I V
a1

V
i1

< >'<: )
V

o2
I V

a2j

< >,< ) fig. 2-11

Door het toepassen van een of meer niet lineaire elementen

in een brugschakeling is een bet ere werking van de span

ningsstabilisator te verwezenlijken (L2).

Niet alle genoemde niet lineaire elementen zijn geschikt

voor wisselspanningsstabilisatie. Bovendien zal bij een groot

regelbereik in laatst genoemde toepassing een vrij grote golf

vorm verstoring optreden. Tot slot moet vermeld worden dat

het vermogensbereik van stabilisatoren,zoals boven beschre

ven,bijna steeds beneden de 100 W blijft. Een uitzondering

hierop vormt de verzadigbare transformator,waarmee stabili

satoren gerealiseerd zijn met een vermogen tot 10 kW,echter

met een regelbereik beneden de vijftien procent (L3). Indien

meer dan vijftien procent regeling noodzakelijk is,dan zal

de vervorming sterk toenemen.

2.3.2 Meeteenheid.

De meeteenheden kunnen evenals de regeleenheden onderverdeeld

worden in twee categori~n: continu en discontinu. De discon

tinue meeteenheid geeft een signaal af,indien de te meten

spanning buiten een van te voren ingesteld gebied (dode zone)

I komt. De continue meeteenheid zal een signaal zenden naar de
I

I~ r_e_g_e_l_e_e_n_h_e_~_._d_,_d_a_t_p_r_o_p_o_r_t_i_o_n_e_e_l_l._

O

s__m_e_t_e_e_n v_a_r_i_a_t_i_e_v_a_n__d_e_t_e__---'
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meten spannin~.

1. Discontinue meeteenheid.

we onderscheiden drie soorten:

a. Contact voltmeter.

Dit is een voltmeter,waarbij de wijzer een contact be

dient,indien de meetspanning buiten de dode zone komt.

Het contact stuurt een signaal naar de regeleenheid.

De voltmeter kan op verschillende manieren uitgevoerd

zijn,bijvoorbeeld met een bewegende spoel,een ijze:r:-~n

lichaam of een inductieschijf. Een nadeel van dit type

meeteenheid kan zijn,dat de contactdruk op de schake

laars afhankelijk is van de meetspanning buiten de do

de zone. Er kunnen om bovenstaande reden slechts kleine

stuursignalen gezonden worden naar de regeleenheid,an

ders is de kans op inbranden van de contacten te groot

of moeten er speciale tegenmaatregelen getroffen worden.

b. Spanningsgevoelige relais.

Een magneetschakelaar,die op in te stellen spanningen

opkomt en afvalt,kan gebruikt worden ala discontinue

meeteenheid. De schakelaar wordt bediend,indien de meet

spanning buiten het ingesteld gebied komt,waardoor een

stuursignaal de regeleenheid bedient. Er zijn verschil

lende mOGelijkheden om dit type meeteenheid uit te voe

rene Beperking van denderen om inbranden te voorkomen

d.m.v. herbekrachtiging en relais met vertragende mecha

nismen om reactie op spanningspieken te voorkomen zijn

uit de literatuur bekend (L4en L5).

c. Niveaudetector.

Indien een electrische meeteenheid,zoals in de volgende

paragraaf beschreven,uitgevoerd wordt als niveaudetec

tor,is in feite een discontinue meeteenheid ontstaan.

Indien de meetspanning boven of beneden een bepaald ni

veau komt,geeft de niveaudetector een stuursignaal af

voor de regeleenheid.

2. Continue meeteenheid.

We onderscheiden drie soorten:

a. Electro-mechanische meeteenheid.

----
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Bij een bewegende spoel,bewegend stuk ijzer of induc

tieschijf is de uitwijking of draaiing rroportioneel

met de te meten spanning. We kunnen nu beschikken over

een mechanisch stuursignaal,dat varieert met de meet

spanning. Hiermee kunnen we dan een electro-mechanische

reeeleenheid besturen. Veelal vormen deze meeteenheden

met de regeleenheden een geheel. Een aantal ver

schillende uitvoeringen van electro-mechanische rege

laars zijn gerealiseerd voo~ velerlei toepassingen.

Deze zullen worden behandeld in paragraaf 2.3.3.

b. Electrische meeteenheid.

Dit type meeteenheid moet een electrisch signaal pro

duceren,dat proportioneel is met de variatie van de

te reGelen spanning. We onderscheiden twee typen:

1. l~lectrische meeteenheid met referentiespanning.

Door vergelijking van (een deel van )de meetspan

ning met een referentiespanning kan een signaal ver

kregen worden,dat de afwijking van de meetspanning

t.o.v. het vereiste niveau aangeeft(fig. 2-12~ Een

batterij,koude kathode-of ontladingsbuis of zener- 

diode kan als referentiespanning in aanmerking komen.

fig. 2-12

De zenerdiode· verdient veelal de voorkeur door di

verse voordelen boven beide andere mogelijkheden.

Het meten van wisselspanningsvariaties met behulp

van deze referentiespanningsmethode is mogelijk na

gelijkrichting,of met een weerstand waarvan de ver

hitting gemeten wordt met een thermokoppel. De span

ning van het thermokoppel is dan een maat van de ef

fectieve waarde van de spanning over de weerstand.
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2. Brugtype meeteenheid.

In een brugcircuit,zoals beschreven in fig. 2-13,

kan door gebruik te maken van reeds beschreven niet

lineaire elementen een spanningssignaal verkregen

worden,dat evenredig is met spanningsvariaties van

de te meten spanning V •
m

1
e

fig. 2-13

De eenvoudi~ste uitvoering van het brugcircuit be

staat uit een niet lineair element(B) en drie lineaire

elementen. De linkse tak van de brug werkt als be

schreven in paragraaf 2.3.1 en geeft op punt 1 een

nagenoeg stabiele spanning af,terwijl de rechtse tak

in punt 2 een spannin~ heeft,die evenredig is met de

uitgangsspanning. De verschilspanning tussen de pun

ten 1 en 2 is nu nagenoeg evenredig met de afwijking

van de meetspanning. Combinaties van meerdere niet

lineaire elementen geven verschillende brugcircuits

waarvan responsietijd,temperatuurafhankelijkheid,

vermogensbereik e.d. onderling. uiteenlopen(L6).

2.3.3 Jegeleenheid.

1. Discontinue regeleenheid.

Dit type regeleenheid zal in stappen de spanning regelen.

Indien van een discontinue meeteenheid een signaal binnen

komt,verhoogt of verlaagt de regeleenheid de te beheersen

spanning. Op een aantal manieren kan een discontinue re

gelinrichting verwezenlijkt worden. Hieronder worden de

belangrijkste mogelijkheden besproken met vermelding van

eventuele specifieke eigenschappen,die voor latere keuze

van belang zijn •

.__._---- ---------------------------- ----------------'
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Door een motor of een ander mechanisch Q[·nrtrijfmecha

nisme wordt een draaischakelaar bedient,waaraan een

aantal weerstanden gekoppeld zijn. Op deze wijze kan

in een circuit de serie weerstand en daarmee de uit

gangsspanning gere~eld worden. Een nadeel van deze

regelaar (fig. 2-14) is de dissipatie in de weerstanden,

zodat het rendement laag is. ~en groot of fijn regelbe- I
reik eist eGn groot aantal weerstanden en schakelposi- . ~_

ties met bijbehorende besturing. Om zonder een stroom

onderbreking te regelen zijn speciale maatregelen no-

dig.

fig. 2-14

b. Stappentransformator.

Met een stappentransformator is het mogelijk een toege

voerde spanning met verschillende omzetverhoudingen te

transformeren,waardoor in feite de uitgangsspanning ge

regeld wordt. Bij variatie van de ingangsspanning kant

door juiste keuze van de windingsverhouding, de uitgangs

spanning gelijk blijven. De eenvoudigste uitvoering is

de autostappentransformator,zoals getekend in fig. 2-15.

I

l

v.
l.

v
u

fig. 2-15
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Door de juiste schakelaar te bedienen,kan de uitgangs

spanning van de verschillende aftakkingen van de trans

formator afgenomen worden. Bij een omschakeling moet

men speciale voorzieningen treffen in de schakelaarbe

sturing,om de belasting niet los te koppelen van de

spanning (on load tap changing). Ook moet bij omscha

kelen van aftakkingen gelet worden op mogelijke kort

sluiting tussen twee aftakkingen van de transformator.

Er zijn een aantal rnethoden in gebrllik om bo'renstaande

moeilijkheden te voorkomen. Men onderscheidt o.a. de

volgende schakelmethoden: parallelle windingmethode,

weerstand-methode en smoorspoel-methode. Nadere beschrij

ving van dit type regeleenheid is te vinden in het vol

gende hoofdstuk. Als voordelen kunnen we noemen: een

haag rendement,weinig slijtage,eenvoudige besturing en

relatief goedkoop.

c. Semi-continue instelbare transformator(L8).

In principe verschilt dit type regeleenheid niet veel

van de vorige. Het werkingsschema (fig. 2-16) is bijna

gelijk. Met de instelbare transformator (variac) is

een semi-continue regeling mogelijk,omdat elke winding

verbonden kan worden met de uitgang. De 81ndrijving

van de instelbare transformator verschilt echter van

die van de stappen-transformator. Bij de laatst genoern

de inrichting moeten slechta ~~n of meerdere schakelaara

bediend worden,terwijl de instelbare transformator re

geling van de uitgangsspanning bewerkstelligt,door een

schuifcontact mechanisch te verplaatsen. Aan dit schuif

contact worden overigena hoge eisen gesteld om slijtage

te voorkomen en correcte geleiding gedurende langere

tijd te waarborgen. Bovendien moet zij een voldoende

weerstandswaarde hebben om tijdens kortsluiting van

twee windingen de kortsluitstroom te beperken.
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De instelbare transformator is in staat spanning te re

gelen bij grote uitRangsvermogens en een hoog rendement

,';eldt ook voor di t type regeleenheici.~en nog Le ver

meld en voordeel,wat voor de instelbare transformator,

maar ook voor de stappentransformator geldt,is de mo

,,,elijkheid van oprep;eling d.w.z. de ui tgangsspanning

kan geregeld worden op een waarde,die boven de ingangs

spanning ligt.

2. Continue regeleenheid.

I~ct dit type regeleenheid zal elke variatie van de in

gangsspanning in deze eenheid een correctie tot gevolg

habben. De uitgangsspanning kan nu beter constant ge

houden worden dan bij gebruik van discontinue regeling.

~e kunnen in deze categorie onderscheiden:

a. Spoelregelaars.

Er is een groep regelaars,die gebruik maakt van het

principe,dat magnetische koppeling van twee spoelen

een verandering van de spanning over de secundaire

spoel teweeg brengt. Hiermee is veelal continue span

ningsregeling mogelijk. We kunnen een aantal typen on

derscheiden:

1. Plunjerspoel-transformator (L9).

Indien een secundaire spoel van een transformator

meer of minder gekoppeld is met de primaire spoel,

verandert de secundaire spanning.

_____. .... . . . . J
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magnetisch circuit

primaire- fig. Z..17 +__
winding

De plunjerspoel-transformator (fig. 2-17) bestaat

uit een ringvormige primaire wikkeling en een even

eens ringvormige secundaire wikkeling met aen iets

kleinere dia;neter. Laatstgenoemde wikkeling kan in

de eerstgenoemde geschoven worden en al naar gelang

de inschuiving groot is,neemt de koppeling tussen

beide wikkelingen toe,met als gevolg een toenemende

secundaire spanning bij celijk blijvende primaire

spanning. Door het slechte magnetische circuit is

een grote magnetiseringsstroom nodig,hetgeen o.a.

leidt tot een laag rendement voor dit type regel

eenheid t.o.v. bijvoorbeeld de transformator. Door

de grote mogelijke spreiding verandert de secundaire

spanning indian de belasting varieert •
. S

2. Bewegende spoel (L10).

In fig. 2-18 is een principe schema gegeven van d8

werking van dit type regeleenheid.

I
I
I,
:r;~
I

I,
1(/)

1
1

I
I

.- - .. - ~,

I, . ,_ ____ -f

I
I

Iii;
I •

I

----,~-,,
I
I
I
101
1 1

I
I

I,
V.

l.

fig. 2-18



Technische Hogeschool Eindhoven -!bIZ2-17 van

Afde!ing der e:cktrotechniek - Vakgroep elektromechanlca I rapport ili. i
~ ~ ~_~. ~ ~ _~ ~_. . . ~~ ~~ ~~_i

Als de bewegende kortgesloten spoel zich bevindt

in de cosi tie annf,er;even in d·~ li'lker f (~kening, dan

is de impedantie van het bovenste deel van de andere

spael laag vergeleken bij het onderste decl van de

spoel. De uitgangsspanning zal nagenoeg gelijk zijn

aan de ingangsspanning. Indien nu de kortsJuitspoel

naar beneden geschoven wordt zal de uitgangsspanning

dalen,totdat rie situatie bereikt is,zoals in de fi

guur rechts is getekend. De uitgangsspanning is dan
-----

minimaal. Door diverse modificaties van het basis-

schema zijn een aantal spanningsregelaars gereali

seerd,die allen als voordeel hebben,dat schakelaars

en andere bewegende contacten ontbreken. Met een ge_

schikte aandrijving is continue regeling mogelijk.

Van nadeel kan zijn,een ingewikkelde constructie en

het verlies van vermocen in de kortgesloten spoel.

Koelinf, in een oliebad is veelal noodzakelijk.

3. Inductieregelaar (L4).

H
U

ing van de rotor.

~en voorbeeld van een driefasen inductieregelaar is

getekend in fig. 2-19,omdat een eenfase inductiere

gelaar nauwelijks meer gebruikt wordt. ~en primaire(p)

driefasen winding is gewikkeld op een rotor en pro

duceert een Magnetisch draaiveld,dat in de secundaire(s)

wikkelingen op de stator een spanning van constante

grootte induceert. Draaiing van de rotor varieert de

fase van de secundaire spanning. Deze secundaire span

ning moet vectorieel opgeteld worden bij de inBan~~

spanning. De uitBangsspanning is de som van spanning

en over beide wikkelingen en varieert dus bij draai-

Ri

I

I

I
'r I

lSi-------------.. U I

I J

L ~__~__ ~____=Ti~========:=:==:::=============_=_=__=_=__==:.J_~_~ ~>_f_i_g ~__~2~_19 ~



Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica
f----------------- - --.------ ----.--------

l blz2-18 van
!
! rapport f1r_

----.L _

b. Electro-rnechanische rer,eleenheden.

Het kenrnerk van deze ca teg-orie "onti-nue 1. geleenheden

is,dat zij gestuurd moeten worden door een mechanisch

signaaI,dat dan rneestal afkornstig is van een electro

mechanische continue rneeteenheid. We onderscheiden hier

twee typen:

1. Kooldrukregelaar (L11).

Deze regelaar bestaat uit een koolstof staaf,waar

van de weerstand Jrarieert ,indien de meehaniseho~-n

op de staaf verandert. Door nu de koolstof staaf in

serie te schakelon mot in- en uitgang,kan met behulp

van een mechanische druk,afkomstig van een mechani

sche meetoenhoid,de uitgangsspanning gore geld worden.

Dit type regelaar wordt weI gebruikt voor regeling

van de veldstroom in een generator,maar directe span

ningsreg~ling wordt ook toegepast,echter slechts met

een vermogen per staaf tot 250 W.

2. Regelaar met meervoudige contact en.

Dit is geen echte continue regoleenheid,maar kan be

stuurd worden door een continue electromechanische

meeteenheid. Vandaar dat zij in doze categorie be

handeld wordt. Men kan een aantal vorschillende uit

voeringsvormen onderscheiden,waaronder: koolstofplaat

regelaar,zilvercontactregelaar en de kwikcontactre

gelaar. Om de werking te verduidelijken nemen we de

ziIvercontactregelaar als voorbeeld ter behandeling.

meetsig- >
naal

fig. 2-20
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Een Groot alntal contacten zijn verbonden met di

verse punt en van een weers&aad R (zie r~g. 2-20).

Door het mechanisch drllkelement worden,afhanke

lijk van het ontvangen meetsignaal,een of meerdere

contacten met elkaar verbonden,waardoor tevens een

deel van de weerstand kort gesloten is. Dit laatste

heeft tot gevolg,dat bij serie schakeling van de

regeleenheid de uitgangsspanning varieert ten ge-

vol ge van de v!~r61nd@rende spanningsval 0"\1 aT (he wee-r------

stand. liet vermogensbereik van bovensta'J.lld type

regeleenheid kan ga::m tot 6 k.i. (L1,'). Het lage ren

dement door dissipatie in de weerstand is uiteraard

nadelig.

c. Electrische regeleenheden.

Onder daze categorie vallen: hoog-vacuumbuizen,tran

sistoren,verzadigbare srnoorspoelen of magnetiGche ver

sterkers,gas gevulde buizen,zoals thyratron en si1i

cium-halfgeleiders,zoals triacs of thyristoren. Eerst

genoemde drie typen kunnen door versterking een meet

signaal omzetten in een regelsignaal. Op een groot aan

tal manieren kan hiermee een spanningsregelaar gereali

seerd worden. Het vermogen,dat met de transistoren en

hoog-vacuumbuizen geregeld kan worden,is niet zo hoog

(100 W). De andere drie typen zijn in staat hogere ver

mogens te regelen. Het is nag van belang te weten,dat

de silicium-halfgeleiders sterk ontwikkeld zijn gedu

rende de laatste jaren en veelal de transductoren en

thyratrons vervangen hebben in een groot aantal toepas

singen. Vaarom voIgt aIleen een korte beschrijving van

de silicium-halfgeleiders als electrisch regelelement

(zie oak het volgende hoofdstuk).

~en triac of thyristor is een electrische schake

laar,die zeer snel (micro sec.) schakelt en geen last

heeft van de andere nadelen van een mechanische scha

kelaar,zoals mechanische slijtage,denderen en inbran-

den van de contacten. De besturing van de siliciuro scha

kelaar geschiedt door een electrische spanning. det is
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door de snelle schakeling mogelijk een wisselspan

ning met vasta fase in een periode d00r to laten,

zodat slechts het resterende gedeelte van de peri ode

de schakelaar passeert en de uitgang bereikt.

fig. 2-21

Bovenstaande tekening laat zien hoe met bijvoorbeeld

een triac een wisselspanning gedeeltelijk wordt door

gelaten. In de bovenste figuur is de triac steeds op

de helft van elke halve periode opengestuurd,zodat

ook slechts de helft van de wiaselspanning wordt door

gelaten. In de onderate figuur is slechta gedurende

een klein deel van de periode de triac gesperd. Een

nadeel van deze vorm van wisGelspanningsregeling is

de vrij grote golfvormverstoring bij een ruim regel

bereik. (5010 regelbereik wil zeggen,dat in het uiter

ste geval slechts de helft van elke periode wordt

doorgelaten door de regelaar,zoals in de bovenste te

kening van fig. 2-21 is aangegeven).

d. Motorgeneratorregelaar (L13).

Het is mogelijk met een motor en een generator een

gewenste spanning te verkrijgen onafhankelijk van de

beschikbare netspanning.

motor ~----i genera
tor

koppeling

fig. 2-22
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De motor moet zo geGtuurd worden,dat zij onafhankelijk

van de ingangsspanning r~let ec". v'J..s1:: t,)eren tal draai t,

zodat de generator een wisselspanning met vasta fre

quentie (50 Hz)kan leveren. De uitgangsspanning van

de generator moet dan ingesteld worden op het gewen

ste niveau door regaling van de bekrachtigingastroom.

Bij hoge vermogens geachiedt die regeling via tussen

schakeling van een bekrachtiger die de veldstroom van,
de hoofdgenerator levert. Zonder bespreking noeman ~_

slechta enkele regelingen die in gebruik zijn: Newton

Derby-regelaar,rocking-sector-regelaar of trillend

contact-regelaara,waarvan de Tyrr~l-regelaar een voor

beeld is. Ben aantal van deze regelaars zou in prin

cipe bruikbaar zijn voor directe spanningaregeling,

maar toepassing hiervan is niet bekend uit de litera

tuur.

2.4. Keuze voor toepassing in ontwerp spanningsstabilisator.

Bij de keuze uit de aangeduide mogelijkheden van meet- en re

geleenheden moeten we terug naar de specificaties,zoals die in de

inleiding en de eerste paragraaf van dit hoofdstuk zijn beschreven.

Eerst zal een selectie uit de regeleenheden gemaakt worden,omdat

deze als element in de spanningsstabilisator,het meest de specifi

C[~t1es hiervan bepaalt. ~en overzicht van de besproken mogelijkhe

den is hieronder gegeven.

1. Regel-mee~eenheid opgebouwd uit niet lineaire element en.

2. Variabele weerstand.

3. Stappentransformator.

4. Semi-continu instelbare transformator.

5. 8poelregelaRrs.

6. Kooldrukregelaar.

7. Regelaar met meervoudige contact en.

8. Electrische regelaars.

9. Motorgenerator regelaar.

Indien we nu de gewenste specificaties van het ontwerp invullen,

kan een keuze gemaakt worden. Besproken worden aIleen de speci-
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ficatiestdie bij de selectie van wezenlijk belang zijn.

a. Vermogensbereik.

Voor de te ontwerpen stabilisator geldt een te leveren ver

mogen van 5 kW. Dit leidt tot uitsluiting van aIle regeleen

heden uit categorie 1 t met uitzondering van de verzadigbare trane

formator,omdat zij niet in staat zijn het gewenste vermogen te

regelen. Ook de kooldrukregelaar (6) en enkele typen electri

sche regeleenheden (vacuum buizen en transistoren) vallen als

keuz e mogelijkheid om bovenstaande reden af.

b. Vervorming en regelbereik.

Omdat deze twee eigenschappen afhankelijk ~ijn van elkaartwor

den ze tagelijk bekeken. Ais eisen voor het ontwerp gelden een

regelbereik van ongeveer 50% en een maximale vervorming van 5%.

Deze laatste eis is op die waarde gesteldtwaarbij fabrikanten

van huishoudelijke apparatuur correcte werking garanderen. De

verzadigbare transformator en de resterende electrische regel

eenheden ~:omen door hun ~eintroduceerde vervorming (althans bij

dit reeeibereik) niet meer in aanmerking. Het is duidelijk,dat

voor de specificatie "bedrijf" inmiddels AC is ingevuldtomdat

voor een gelijkspanningsstabilisator de bovenstaande vervorming

geen rol speelt.

c. Rendement.

De variabele weerstand (2) en de regelaar met meervoudig contact

(7) hebben een laag rendement. Zeker bij een regelbereik van

50%,omdat dan in het gunstigste geval evenveel vermogen in de

weerstand w0rdt gedissipeerd als door de belasting opgenomen.

d. Nauwkeurigheid o

De vereiste nauwkeurigheid bedraagt 5% en stelt derhalve geen

hoge eisen aan de gewenste regeleenheid. Ook de stappentrans

formator,die discontinu in relatief grote stappen regelt,kan

hieraan ruimschoots voldoen,zonder dat het aantal aftakkingen

erg groot is.

e. Kosten.

Een kostenbepaling op basis van prijsvergelijking van in de han

del verkrijgbare regeleenheden zonder stuureenheid,leidt tot de

conclusie,dat de stappentransformator (in sterkere mate de auto

stappentransformatortdie meer dan 50% goedkoper is dan de goed-

-_ __.-._.._-.__._---_ ------_._---
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koopste der andere inrichtingen) duidclijk het goedkoopst is. Een

motorgeneratorregelaar is veruit het duurst,ook al omddt zij be

staat uit een motor en generator. De kosten hiervan bedragen meer

I dan vijf maal de kosten van de autostappentransformator. De kosten

I

van niet meer verkrijgbare regeleenheden zijn geschat. Ook

. de besturing van de regeleenheid (d.w.z. de stuureenheid)geeft een

I wezenlijke bijdrage in de kosten van de gehele stabilisator. Bij

i een stappentransformator wordt de stuureenheid gevormd door aantal
i
1 __':;chakelaars, terwijl bi j andere typen (2,4 en 5) een. mechanisch--aan---
T-
i drijf systeem met eventuele overbrenging (veelal een electromotor

met tandwiel-kast) voor de besturing van de regeleenheid zorgt. De

ze laatste stuureenheid is duurder,zeker indien het aantal schake

la~rs bij de transformatorregeleenheid beperkt en de eisen hieraan

gering zijn. Dit laatste betreft specificaties als schakelvermogen,

schakeltijden en mechanische eigenschappen. In het volgende hoofd

stuk zullen we zien,dat die eisen inderdaad beperkt zijn en het aan

tal gering is.

f. Onderhoud en betrouwbaarheid.

Wat betreft deze twee specificaties kan gesteld worden,dat een na

deel van mogelijk grotere slijtage geldt voor de schakelaarbestu

ring van de stappentransformator t.o.v. de mechanische besturing

van de andere typen regeleenheden. Hier is vooral het inbranden

van contacten door verminderde veerkracht en contactdruk of door

denderen verantwoordelijk voor. Electromotoren daarentegen kennen

slechts slijtage in de vorm van lagerslijtage en oververhitting,

doordat stof8ccumulatie op de windingen verminderde warmte afvoer

veroorzaakt. Door juiste dimensionering van de motor (d.w.z. vol

doende vermoeen) is bovenstaande slijtage erg gering. De genoemde

slijtage problemen van de schakelaars vallen echter grotendeels weg,

indien gebruik gemaakt wordt van electronische schakelaars. (zie

hoofdstuk 3).
g. Bedrijfsvoering.

Indien we aIleen de regeleenheid,gescheiden van de stuureenheid,

beschouwen,zal zowel in bedrijf houden,als reparatie van aIle res

terende typen regeleenheden ongeveer gelijke eisen stellen aan min

der geschoolde technische lieden. Kijken we echter ook naar even

tuele fabricage van de regeleenheid op zich,dan zal productie van
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de stappentransformator t.o.v. typen 4 en 5 met eenvoudiger

technieken kunnen geschieden.

De andere specificaties beinvloeden de keuze niet of nauwelijks

en zijn dan ook niet in bovenstaande beschouwing opgenomen. Vooral

omdat de stappentransformator als autotransformator uitgevoerd mag

worden,biedt deze keuze voordelen,voornamelijk wat betreft het ko

sten aspect. Indien de stuureenheid niet complex (en daardoor duur)

wordt,zal dit voordeel ook gelden voor de gehele spanningsregelaar.

(er is e n vrij grote marge voar de atuureenheid bescbikbaar). Oak
f-----

de voordelen bij eventuele produktie wegen in de keuze mee. De ge-

noemde nadelige slijtage weegt niet op tegen de bovengenoemde voor

delen en verandert onze keuze niet.

In het volgende hoofdstuk volgt een nadere uitwerking van de

autostappentransformator-regelaar,waarvan atuureenheden bekeken

worden. De keuze van de meeteenheid,die een geringe invloed uitoe

fent op de keuze van de regeleenheid en slechta een bescheiden on

derdeel van de gehele stabiliaator vormt,wordt mede bepaald door

de uitvoering van de stuureenheid en daarom pas in het vierde

haofdstuk besproken.
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3. Autostappentransformator-regelaar.

Het is van belang een overzicht te krijgen van de mogelijke

schakelschema's van de autostappentransformator-regelaar,waarna

we een keuz€ kunnen doen om de meest geschikte regelaar voor ons

antwerp te vindcn. Vanuit het basisschema zal getracht worden de

mogelijk- en onmogelijkheden te analyseren.

3.1. Omschakeling op in- of uitgang.-=----

In het mease eenvoudige schema komen we twee alternatieven

tegen,namelijk:regeling op de uitgang of op de in~ang (fig. 3-1) •.

V.
~

1

v
u

I

2 fig. 3-1

0 e regeling op de uitgang stelt Minder eisen aan de schakelaars

wat betreft het vermogen om grate stroman te schakelen en te ge

Ipiden. Bij een gelijk vermogen aan de uitgang van beide schakel

schema's zal de uitgangsstroom (1
2

) gelijk zijn (bijv.22,5A). De

stroomste"kte (1
1

) aan de ingang is echter afhankelijk van de in

gangsspanning en zal in het uiterste geval (spanningsdaling 50%)

het dubbele bedragen van de stroomsterkte aan de uitgang. In schema

1 van figuur 3-1 zal steeds 1
1

geschakeld moeten worden,terwijl

in schema 2 de ui tgangsstroom geschakeld wordt. Deze la-.,.tste etroom

sterkte bedraagt steeds22,5A,terwijl in schema 1 in het ongunstig

ste geval de dubbele stroomsterkte geschakeld moet worden. De re

geling op de ingang kan in ons geval gerealiseerd worden met een

transformator van 5 kW,terwijl de regeling op de uitgang een 10 k\J

transformator vereist,die bijna twee keer zo duur is. De extra kosten

voor de duurdere schakelaars~die nodig zijn in schema 1,zijn samen

I _ -------~
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toch nog a~nzienlijk minder dan de extra kosten van de benodigde

transformator in schakeling 2.

Het on twerp zal om bovengenoemde redenen gevormd moaten wor

den door een autostappentransformator met een vermogen van 5 kW,

die aan de ingang omgeschakeld wordt.

3.2. Schakelschema's.

Nu bekijken we het schakelschema wat meer in detail. Hierbij

zijn in de tekeningen steeds slechts ~ gering aanta] aftakking

en getekend om de overzichtelijkheid te bevorderen. Uiteraard is

uitbreiding van het aantal aftakkingen tot het benodigde aantal

(om vereiste nauwkeurigheid en regelbereik van de uitgangsspanning

te verkrijgen) in het uiteindelijke on twerp mogelijk.

1

V.
J.

v z
u

fig. 3-2

Het basisschema bestaat uit een aantal op de aftakkingen aangeslo

ten schakelaars,die elk onafhankelijk van elkaar kunnen worden be

stuurd. Door nu steeds de geleidende schakelaar te openen en een

andere te sluiten kunnen verschillende aftakkingen gekozen worden,

waardoor de uitgangsspanning varieert. Indien in bovenstaande 6i

tuatie (fig 3-2)bijvoorbeeld eerst schakelaar 6 geopend (d.w.z.

niet meer geleidend) wordt en daarna schakelaar 5 gesloten,zal de

belastingsstroom gedurende korte tijd onderbroken zijn. Deze on

derbrekingstijd zal zeer kort (slechts een klein deel van een pe

riode) moeten zijn,om te voorkomen,dat de belasting in de vorm van

I electrische apparatuur uitvalt of incorrect werkt. Dit houdt in,

I dat snelle schakelaars gebruikt maeten wardsn,zadat de belasting

L slechts zeer kort een stroomonderbreking waarneemt en correct kan
- -------~---
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blijven werken.

Een andere mogelijkheid zou zijn,om eerst achakelpqr 5 te be

dienen en daarna pas schakelaar 6 te openen. Dit is echter gevaar

lijk,omdat dan een kortsluitstroom door de takken 5 en 6 gaat 10

pen,die schadelijk kan zijn voor de inrichting. Indien de schake

laars zeer snel functioneren,is het wellicht mogelijk om deze twee-

de besturingsmethode toe te passen. Door de zeer snelle scha-

keling zal de kortsluitstroom,die (door inschakelverachijnsel) van

nul tot de maximale waarde toeneemt,niet de kana kr~en om zul~--

een waarde aan te nemen,die schadelijk is voor de schakelaar of

transformator.

De conventionele methode van omschakelen bij stappentransfor

matoren,zonder hoge kortsluitstromen en zonder stroomonderbreking,

is de achakeling via een weerstand,een smoorspoel of met behulp

van een parallelle winding. De omschakelmethode via een weer-

stand,toegepast op ons schema,is weergegeven in ondcrstaande figuur.

I R I

:::: - 1[\--.---,- -""-- -
--:- ><:-:

K= =--
~ V Z

u
>c:>
~ T-r-

P \It')
. ~~ --

fig. 3-3

Indien we tevens het aantal schakelaars wensen te beperken,hetgeen

bij een groot aAntal aftakkingen aardig voordeel kan opleveren,vin

den we een schakelschema zoals weergegeven in fig. 3-4 (de aftak

kingen hebben hetzelfde nummer ala de ermee verbonden schakelaar).

rtet voordeel van het geringer aantal achakelaara beperkt weI enigs

zina de schakelmogelijkheden,in die zin,dat slechta van even naar

oneven genummerde aftakkingen kan worden geschakeld en omgekeerd.

Schakeling van aftakking 6 of 2 naar aftakking 4 is in dit schema

niet mogelijk.

Il.-- _
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omschakelaar

A-
kiezer

__1.-------
2 ;:::::

5 0

/1\

fig. 3-4

Bij omschakeling "an aftakking 6 naar aftakking 5 is de schakel

volgorde: 5 geleidend,6 onderbroken, A geleidend en B onderbroken.

Nu zijn 5 en A geleidend inplaats van 6 en B,zodat de uitgang nu

verbonden is met aftakking 5. Gedurende een korte tijd van de om

schakeling (namelijk zolang schakelaar B tesamen met 5 geleidend

is,vloeit er een'kortsluitstroom' of belastingstroom door de weer

stand R. In de weerstand wordt vermogen gedissipeerd en veelal zijn

koelmaatregelen noodzakelijk om schade te voorkomen.

We onderscheiden in de schakeling van fig. 3-4 twee delen:

de omschakelaar en de kiezer. De eerste zorgt voor omschakeling

van twee aftakkingen via de weerstand en bestaat uit schakelaars

A en B met de weerstand,terwijl de kiezer uit aIle schakelaars

(1t/m 6) de juiste twee selecteert om een correcte spanningsveran

dering a'ln de uitgang te realiseren. In werkelijkheid bestaat de

kiezer uit evenveel schakelaars ala er aftakkingen nodig zijn.

Indien een groot aantal aftakking~n geselecteerd moet worden,

kan het van voorde'l zijn,de kiezer op te bouwen uit scheidingsscha

kelaars (verder scheiders genoemd),die enkel stroomloos schakelen,

omdat deze goedkoper uitgevoerd kunnen worden dan vermogensschake

laars. Dit is mogelijk,indien de omschakelaar met twee vermogens

schakelaars wordt uitgebreid. Hat schakelschema komt er dan,zoals

in fig. 3-5,uit te zien. De scheiders (1 tim 6 ) en ne vermogens

schakelaars (A,B,C en D ) zijn op verschill.ende manieren weergegeven.

---_._----------------------------------------_._---------------------'
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omschakelaar

A

B

c

D

kiezer
I.. ::::J 1

-~._,-- _.._--~"'\

c=:::J 2,..----+----....

c=:::J 4
~--+----.....

c=:::J 5
"---- ---------'~

6

fig. 3-5

De kiezer bestaat nu enkel uit scheiders en de omschakelaar uit

vier vermogensschakela~rs en een weerstand.

Indien we van snelle vermogensschakelaars gebruik maken,zoale

reeds besproken,kan met behulp van scheiders het aantal duurdere

vermogensschakelaars beperkt worden tot twee. Het schakelschema

bestaat dan uit een kiezer met scheiders en een omschakelaar met

twee snelle vermogensschakelaars,zoals getekend in fig. 3-6.

omschakelaar

kiezer
r=:::::::J

v.
1.

3.3. Schakelaars.

A

B

fig. 3-6

Deze paragraaf beschrijft de schakelaars,die mogelijk in de
i

i schakelschema's van de vorige paragraaf gebruikt kunnen worden.
I

I De belangrijkste eigenschappen worden vermeld met voor- en nade-
IL__-=-en t. 0,. v. elkaar.



3.3.1 Magnetische vermogensschakelaars.

Di t type schakelaa:;:'s bestaat ui teen of mt:er schakelcontac

ten,die door een magnetisch circuit gestuurd worden. Een en

ander is schematisch in fig. 3-7 weergegeven.

I
,..

f::t>
~t>
l-

F: \-
\

\

1

fig. 3-7

De magnetische schakelaar is bruikbaar tot hoo~ vermo~en

door een aantal maatregelen,zoals magnetische blussing en

speciale contacten. De prijs is echter hierdoor in verge

lijking met magnetische scheidingsschakelaars of electro

nische schakelaars aanmerkelijk hoger (50-100%). De scha

keltijden zijn minimaal ongeveer 10 msec. en derhalve niet

klein genoeg om dit type schakelaar te gebruiken in het scha

kelschema van fig. 3-6. De stroomonderbreking zou namelijk

te lang duren of de kortsluitstromen zouden te grote waarden

bereiken. Bovenstaande houdt in,dat minimaal vier schakelaars,

met ale ~evolg extra stuurelectronica,van dit type nodig

zijn,zoals in fig. 3-5 aangegeven. Ben nadeel van de magne

tische vermogensschakelaar is de slijtage,die bestaat uit

mechanische slijtage van bewegende delen en de contacten,

die ook door vonken aangetast worden. Vooral in een stoffige

omgeving stijgt de alijtage. Tot slot noemen we ala nadeel

het relatief hoge stuurvermogen (20 W),dat vereist is om de

magnetische schakelaar te bedienen. Dit brengt dan ook een

duurdere stuurelectronica met zich mee. Van voordeel is de

geringe dissipatie in het contact tijdens geleidende toestand.

Dit t.o.v. een electronische schakelaar,die weI vermogen dis

sipeert in geleidende toestand (maximaal 70 W in ons geval),

'I,,

!L --'
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waardoor veelal een koellichaam noodzakelijk is.

van onderbreken of inschakelen kunnen lager gesteld worden,

zod~t ook hierdoor de uitvoering V8n dit type schakelaar

goedkoper kan zijn.Nadelen zoals een vereist relatief

hoog stuurvermogen en mechanische slijtage van bewegende

delen,gelden oak voor dit type schakelaar ,~aar dan in min

dere mate.De scheidingsschakelaar kan slechts cebruikt wor

den in combinatie met electronische of magnetische vermo

c;ensschakelaars.De magnetische scheidingsschakelaar wordt

nauwelijks gebruikt en is derhalve niet op de markt ver

krijgbaar.Eigen productie in kleine series zal kostprijs

verhogend zijn,maar is realiseerbaar met minder hoogstaande

technieken in tegenstelling tot productie van vermogensscha

kelaars ,die voor bepaRlde bewerkingen geavanceerde technie

ken vereist.

3.3.2.Magnetische scheidingsschakela~rs.

Deze schakelaar is slechts verschillend van de magnetische

vermogensschakelaar ,doordat zij goedkoper kan worden uit

gevoerd.De contacten worden niet gebruikt voor stro0minscha-

keling en behoeven derhalve niet beschermd te worden tegen

inbranden.Omdat de contactafstand kleiner gekozen kan worden,

is een kortere sl ag v@r@ist en lean de uitvoerin-g---van he t

magnetische circuit eenvoudiger zijn. De eisen aan snelheid1----
:

3.3.3.Electronische schakelaars.

Deze grosp schakelaars omvat,naast de transistor voor klein

vermogen , de thyristor en triac ,riie beiden groot vermogen

kunnen schakelen (stromen tot 300 A en spanningen boven

1000 V). De thyristor schakelt slechta in een richting en de

triac kan C;ezien worden als twee antiparallel gescilakelde

tllyristoren ,zodat hiermee beide richtingen van de stroam

r,eschakeld kunnen worden. !)e symbolen voor beide electroni

sche schakelaars zijn getekend in fig 3-8. (nadere be

schrijving van deelectronische schakelaars zijn te vinden

in L14)
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Triac

gate

Thyristor fig. 3-8

De sturing geschiedt veelal door spanningspulsen op de gate,

waardoor de tr13c of thyristor tot de eerstvolgende stroom

nuldoorgang in geleiding blijft. Een geleidende triac of thy

ristor kan dus slechta in spertoestand worden gebracht,indien

een spanning erover wordt aangelegd,die een stroomnuldoorgang

veroorzaakt. Bij geleiding van wisselspanning zal telkens

bij een stroomnuldoorgang een triac van geleidende in sper

rende toestand komen. Continue geleiding van een wisselspan

ning vereist dan ook een steeds terugkerende spanningspuls

of een gelijkspanning op de gate. Als belangrijkste kenmerk-

en geldt dus,dat uitschakelen slechts mogelijk is na een stroom

nuldoorgang en continue geleiding van wisselspanning en con

tinue besturing vereist. Een nog te noemen verschij~sel is de

mogelijke spontane geleiding van de triac of thyristor t.g.v.

een spanningssprong ( dV/dt ) over de electronische schake

laar. Dit kan leiden tot ongewenste inschakeling met even-

tuele schadelijke gevolgen. De thyristor is overigens veel

minder gevoelig voor spanningssprongen en kan dan eventueel

door ~ntiparallel schakeling van twee exemplaren een triac

vervangen.

De electronische schakelaar is erg snel (enkele microsec.)

en kan daarom in schakelschema's van fig. 3-2 of 3-6 gebruikt

worden. Zij is goedkoper dan de magnetische vermo~enBschake

laar en kent geen mechanische of electrische slijtage. Het

is een vrij betrouwbare schakelaar in willekeurige omgeving

en kan hoge temperaturen (tot boven 100oC) doorstaan. Het

stuurvermogen van de electronische schakelaar is laag,maar

vaak is een scheidingstransformator nodig om de besturing te

realiseren. Een nadeel is het gedissipeerde vermogen in de

geleidende toestand van de schakelaar. De doorlaatspanning

bedraagt ongeveer 1,5 V en bij stroomsterktes van 22,5 A geeft
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dat een vermogensverlies van ongeveer 35 W. Op de 5 kW

uitgangsvermogen is dit bijna 1%. De electro~~3che schake

laar kan slechta geproduceerd worden met zeer geavanceerde

technieken en zal due in een ontwikkelingeland geimporteerd

moeten worden. Reparatie van dit type schakelaar is niet mo

gelijk en er zullen dan ook exemplaren in reserve gehouden

moeten worden. Door de lange levensduur en de grote betrouw

baarheid zijn laatste twee bezwaren niet van veel belang.

3.3.4 Draaischakelaar.

Onder dit type schakelaar wordt verstaan een inrichting,die

meerdere schakelstanden bevat en daardoor een aantal enkel

voudige schakelaars kan vervangen. ve aandrijving van dit

type schakelaar is veelal van electromagnetieche aard en kan

op verschillende manieren uitgevoerd worden. Er zijn vermo

gensschakelaars van dit type gerealieeerd,die door speciale

constructie (fig. 3-9) direct omschakelen via een weerstand.

I
!
!

l

fig. 3-9

Bovenstaande schakelaar vereiet een mechanische sturing,die

snel en sterk is,omdat de weerstand niet lan~ ingeschakeld

mag zijn vanwege eventuele oververhitting. De contacten moe

ten allen het kortsluitvermogen schakelen,zodat zij beschermd

moeten zijn tegen inbranden. De gehele schakelaar wordt veel-
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al in olie gekoeld om verhitting door dissipatie in de weer

stand te beperken. De productie van deze draaischakelaar is

om bovenstaande redenen vrij duur.

Een draaischakelaar uitgevoerd met scheidingscontacten

zal in combinatie met vermogensschakelaars gebruikt kunnen

worden. De productie hiervan is sterk vereenvoudigd en goed

koper,omdat de contacten slechts spanningsloos en niet snel

schakelen. Mede door de kleine contactafstand en de toegesta-

ne langzame in en uitschake-ling vaIl de contacte!l,kan de OOUw---

van een draaischakelaar met scheidingscontacten aanzienlijk

eenvoudiger en Joedkoper gerealiseerd worden dan een draa~

schakelaar met vermogenscontacten. Indien meerdere scheiders

gebruikt moeten worden,zal een draaischakelaar al die schei

ders kunnen vervangen met als voordeel lagere kosten en een

voudiger besturing.

Door de diverse voordelen van de electronische schakelaar is

zij het meest geschikt om als vermogensschakelaar gebruikt te wor

den. De omschakelaar wordt gevormd door twee triacs en de kiezer
._'-"'"

kan het beste uitgevoerd worden in de vorm van een draaischakelaar .
l..4.11

met scheidingscontacten. Deze is goedkoper dan de afzonderlijke mag-

netische scheidingsschakelaars en vereist een eenvoudiger besturing.

Hier komt nog bij ,dat zij de electronische schakelaars van stuur

signalen kan voorzien door enkele eenvoudige aanpassingen.

3.4. Stuurcircuits.

Deze paragraaf geeft een analyse van de besturing der electro-
;act:er.

nische schakelaars,die gebruikt worden in het ontwerp. In de eerste
. t t . ddt . 1 b' k d' mnen.1ns an 1e wor t e r1ac als schake aar ge rU1 t,omdat 1t een S1m-

.",,,",-

peler stuurcircuit geeft dan een omschakelaar bestaande uit thyrls-

toren. Van de inrichting beschouwen we steeds aIleen het omschakel

gedeelte. De kiezer,hier nog gevormd door zes scheidingsschakelaars,

wordt in het volgende hoofdstuk beschreven.

Afhankelijk van de schakelmethode veranderen de stuurcircuits.

We hebben al twee ~ogelijke schakelmethoden aangegeven:

a. Schakelen met korte kortsluiting.

Deze methode stuurt beide electrische schakelaars een zeer korte

I
L_..~_
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tijd v66r de stroomnuldoorgang van de geleidende triac,zodat

de sperrende triac direct gaat geleiden en de geleidende triac

bij de stroomnuldoorgang in spertoestand wordt gebracht. Uitscha

keling van een triac geschiedt na het wegnemen van het stuursig

naal spontaan bij de eerstvolgende stroomnuldoorgang. De stromen

door de triacs en de stuursignalen op de gate's verlopen dan

als in onderstaand schema.

fig. 3-10

i b --of-Jlf-------*----:l....--

I

I
I
I

I,
I I

[

I stuur-~ I
-----------l-i"-L-_---'S;l,.,lo1L5°gnaal~:-~ _

I

i a

stuur
signaal A

Het is duidelijk,dat we een stroomdetector nodig hebben en ook

een vertragingscircuit om het stuursignaal te creeren,dat een

korte tijd voor de volgende stroomnuldoorgang de beide triacs

bestuurt. Indien we te maken krijgen met asymetrische stromen,

is het stuurcircuit nog complexer dan bij symetrische stromen.

Bij kleine storingen in het stuurcircuit (bijvoorbeeld een klei

ne verandering in de vertragingstijd)zal er een grote kortsluit

stroom kunnen lopen,die vernietiging van element en tot gevolg

heeft. Het voordael van deze schakelmethode is,dat de belasting

stroom absoluut niet onderbroken is.

b. Schakelen met korte stroomonderbrekingo

De geleidende triac gaat sperren na wegname van het stuursig

naal,hetgeen automatisch gebeurt bij de volgende stroomnuldoor

gang. Zodra de geleidende triac in spertoestand komt,wordt de

niet geleidende triac opengestuuPd. Ret tijdstip van sperren

is te detecteren door de spanning over de triac te meten. De

stuursignalen en de stromen door de triacs verlopen nu als in

fig. 3-11.
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II fig. 3-11

Omdat bij deze sehakeJwijze er een korte tijd (detectietijd en

inschakeltijd) verloopt gedurende de omschakeling,waarbij geen

van beide triacs geleidt,zal gedurende deze tijd de belasting

stroom onderbroken zijn. Deze tijd is kort en bovendien geschiedt

de omschakeling bij een stroomnuldoorgang,zodat de geintroduceer

de vervorming klein is.

De tweede methode is te gebruiken met een eenvoudig stuurcir

cuit en geeft Minder risico op beschadiging van elementen door een

te grote kortsluitstroom. De stroomonderbreking kan zo kort zijn,

dat de belasting geen enkele hinder ondervindt en correct blijft

functioneren.

~en eenvoudig schema van de omschakelaar ontstaat,indien we

spanningen van de aftakkingen gebruiken voor besturing van de triaes.

Het stuureircuit bestaat uit twee weerstanden voor stroombegren-

zing en een schakelaar,die op een stuursignaal van stand verandert.

(fig. 3-12).

l

i

V i.
i---"~~=--'"

c=::::J 1 Vu

V
a c=:::J 2

~

c=:::J 4

5
Vb

6

fisl:. 3-12
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De werking van het circuit is weergegeven in de schema's van figuur

3-13. In de getekende situatie geleidt triac A en spert triac B

d.w.z. de ingangsspanning is gelijk aan Va en de belastingstroom

vloeit via scheider 5 en triac A (i = i.): Indien de schakelaara J.

Seen signaal ontvangt,schakelt zij om en wordt contact a onderbro-

ken en contact b geleidend. In deze nieuwe situatie is de gate van

triac A niet meer met aftakking 6 verbonden,zodat deze triac bij

de volgende stroomnuldoorgang automatisch in spertoestand geraakt.

In fig. 3-13 is het tijdstip van omschakelen van S aangeduidt met _
--~~--

t 1 en de hieropvolgende stroomnuldoorgang met tijdstip t 2 • Ook zijn

we uitgegaan van een naijlende belastingstroom,die geen invloed

heeft op de werking van de schakeling,behoudens een invloed op de

grootte van de spanningssprongen in VTa en VTb,hetgeen mogelijk

kan leiden tot moeilijkheden door mogelijke herontsteking van triac

A. Zodra de triac A in spertoestand geraakt zal de spanning V
Ta

een hoge waarde aannemen,waardoor de gatespanning van triac B vol

doende '100g wordt om deze triac in geleiding te brengen. V66r de

omschakeling is de spanning over triac A steeds slechts 1,5 V,

hetgeen niet hoog genoeg is om triac B in geleiding te brengen.

Na tijdstip t 2 geleidt triac B,zodat de uitgangsspanning bepaald

wordt door Vb. De belastingstroom vloeit dan via scheider 6 en triac

B. (ib = ii). Er gelden een aantal bezwaren met betrekking tot bo

venstaande schakeling. De omschakeling van S (van a naar b) neemt

enige tijd in beslag. Gedurende deze tijd zal zowel contact a als

contact b onderbroken zijn,waardoor beida triacs geen gate signaal

ontvangen. Indien het willekeurige tijdstip t,waarbij S omgescha

keld wordt,juist voor een stroomnuldoorgang valt,zal tijdens de

omschakeling van S de stroom onderbroken zijn. Triac A is net in

spertoestand gebracht en triac B ontvangt pas na sluiten van con

tact been stuursignaal,waardoor hij gaat geleiden. Met een mecha

nische schakelaar is voldoende snelle omschakeling niet te verwezen

lijken.

Een tweede beperking wordt gegeven door de eis,dat de schei

dingsschakelaars tussen twee stroomnuldoorgangen moeten schakelen.

Immers de stuursignalen op de gates worden afgeleid van de spanning

en Va en Vb. Bij omschakeling van aftakking 5 naar 4 zal eerst

scheider 6 geopend moeten worden en scheider 4 gesloten,waarna van

IL . ---'
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triac A naar triac B overgeschakeld kan worden. Er zal een tijd

verlopen tussen het openen van scheider 6 en het sluiten van

scheider 4. Gedurende deze tijd zal dan geen gate signa;'t1 aan

triac B worden toegevoerd,zodat deze bij een stroomnuldoorgang

in spertoestand geraakt. Pas als contact 4 gesloten is zal triac

B open gestuurd wornen en de belastingstroom weer geleidenu

Beide bovenstaande bezwaren vallen weg,indien we twee stuur

schakelaars toevoegen aan het stuurcircuit,zoala aangegeven in

fig. 3-14. De extra weerstanden (R
1

en R2 ) beperken de gatestromen
-}------

bij sturing via 8
1

of 8
2

•

A 1

2c::=:::J

c:=::J 3

8
c:=::J 4

c:=::J 5
V

u Z
c:=::J 6

B

V.
1.

fig. 3-14

De omschakeling van de triacs (van A naar B of omgekeerd) ge-
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schiedt door schakelaar S,waarna S1 of S2 de besturing van res

pectievelijk triac A of triac B overneemt. De stuurspanning wordt

dan afgenomen van de aftakking waaraan de triac is aangesloten,

zodat de triac steeds vanzelf opengestuurd wordt.

Een schema met de standen van de schakelaars en de contacten

bij omschakeling van aftakking 6 via 5 naar aftakking 4 is ter

verduidelijking weergegeven in fig. 3-15.

X:=geleidend O:gesperd

Soheiders

tijd triac A triac B S(a) S(b) S1 S2 6 5 4 3 2 1

t
0 X 0 X 0 X X 0 0 0 0 0a

b 0 X X 0 0 X X X 0 0 0 0

c 0 X X 0 0 0 X X 0 0 0 0

d X 0 X 0 0 0 X X 0 0 0 0

e X 0 X 0 X 0 X X 0 0 0 0

f X 0 X 0 X 0 0 X 0 0 0 0

g X 0 0 X X 0 0 X X 0 0 0

h X 0 0 X 0 0 0 X X 0 0 0

i 0 X 0 X O. 0 0 X X 0 0 0

j 0 X 0 X 0 X 0 X X 0 0 0

k 0 X 0 X 0 X 0 0 X 0 0 0

fig. 3-15

Op tijdstip t zal S~ triac B opensturen en de belastingstroom ge-
a c.

leiden via scheider 6. Schakelaar S wordt nu van b naar a omgescha-

keld (S(a)=X) en tevens wordt scheider 5 gesloten. Omdat S2 nog

ingeschakeld is en de weerstand Rb veel groter is gekozen dan R2 '

zal triac B in geleiding zijn ,waardoor de spanning hierover niet

hoog genoeg wordt om via R
b

triac A open te sturen. Op tijdstip

t
c

is 82 geopend,waardoor bij de eerstvolgende stroomnuldoorgang

(td ) triac B gaat sperren en triac A in geleiding komt door het

stuursignaal via R
b

en S(a). De belastingstroom vloeit nu via triac

A en scheider 5. Op tijdstip t e neemt S1 de besturing van S(a) 0

ver,zodat scheider 6 geopend kan worden (t f ). De omschakeling is

nu voltooid en de inrichting is gereed om terug te schakelen naar

6 of door te schakelen naar 4 zoals aangegeven in fig. 3-15.Ctf-tk).
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Het profiel van de te bouwen inrichting is reeds gegeven in

de hoofdstukken 2 en 3. Gekozen is voor een autostappentransfor

mator als regelelement. De kiezer wordt gevormd door een draaischa

kelaar met scheidingscontacten en de omschakelaar bestaat uit twee

electronische schakelaars. Ook is al beschreven hoe de sturing

van de electronische schakelaars (triaes) gerealiseerd kan worden.

De gedetailleerde uitwerking van bovenstaande elementen,waarbij

nog de meeteenheid toegevoegd moet worden om de inrichting compleet

te maken,volgt nu in dit hoofdstuk. We beginnen met de autostappen

transformator in de eerste paragraaf en behandelen vervolgens de

electronische schakelaars met besturing,de draaischakelaar en de

meeteenheid.

4.1. Autostappentransformator.

In hoofdstuk 3 is al beschreven,dat omschakeling aan de ingang

het voordeligste is,omdat dan met een 5 kW transformator kan worden

volstaan. Nu moe ten de aftakkingen nog op de juiste plaats gekozen

worden om met de juiste nauwkeurigheid te kunnen regelen. De uit

gang moet met 5% nauwkeurigheid op 220 V gehouden worden. Dit houdt

in, dat bij een spanning beneden 209 V bijgeregeld moet worden. In

ongeregeld bedrijf d.w.z. de ingangsspanning heeft een waarde tus

sen 231 en 209 V,zal de ingang direct verbonden zijn met de uit

gang via aftakking 1 (fig. 4-1). Zodra nu de ingangsspanning bene

den de 209 V komt,moet een tweede aftakking ingeschakeld worden,die

de uitgangsspanning transformeert naar een waarde van 231 V. De

windingsverhouding van de ingang en de uitgang wordt bepaald door

de spanningen. Voor de tweede aftakking geldt dan:

N
u

Vi2
= =

V
u

209

231

:: 0,904 (4-1 )

De tweede aftakking zal bij een ingangsspanning V
i3

een uitgangs

spanning van 209 V geven. Er geldt dan:

Ni2
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Indien de ingangsspanning beneden V
i3

komt ,zal een derde aftakking

inteschakeld moeten worden.De windingsverhouding van die derde af-

takking is dan

N
i3

V. V
i2

N
i2

= r::2f~3 (11-_3)
= = -- .

N V V N
u u u u

we vinden zo voor de aftakking

N. ~ =[~.. ') nn--1l.n l.c

-=-----

N jJ
u u

met nummer n een windingsverhouding:

(4--4}--

De ing~ngsspanning waarbij aftakking n wordt ingeschakeld bedraagt:

Yin = Vi2 • [::2]n-1= 209.( 0,904 )n-1 (4-5)

Zo bepalen we de windingsverhoudingen van aIle aftakkingen en de

ingangsspanningen,wa~rbijde desbetreffende aftakking ingeschakeld

wordt. ;Je vinden dan een autostappentransformator zoals getekend in

fig 4-1 •

1 000) V 1

(0,904) 2

(0,818)

(0,740)

(0,671)
(0,606)

v.
(0,545)

V
l. u

(0,494 ) z

fig 4-1.

Reeds in de inleiding is verondersteld ,dat de frequentie van de

ingangsspanning niet ver daalt beneden 50 Hz,zodat geen aanpassing

van de transformator aan lagere frequenties nodig is. Er wordt niet

nader ingegaan op het ontwerp van de autostappenstransformator op

zich,omdat deze aangeschaft wordt bij een transformator fabriek.
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Eventuele extra bescherming tegen stof,zand en dergelijke zal af

hangen van de situatie,waarin de inrichtinG gebruikt wordt.

4.2. Electronische schakelaar met besturing.

Het principe schema van de omschakelaar met triac's als scha

kela~rs is beschreven in paragraaf 4 van het vorige hoofdstuk. De

besturing van de triac's geschiedt met drie schakelaars S1,52 en

~ en de weerstanden R1 ,R2 ,R
a

en Rb • Zoals in fig 3-1 3 duidelijk

blijkt,komt er bij een inductieve belasting gedurende de omschake

ling een spanningssprong over de triac t;s te staan. Hierdoor kan een

electronische sehakelaar spontaan in geleiding gebraeht worden. Bij

de triac's gebeurt dit,waardoor in ens voorbeeld van fig 3-13 triac

A op tijdstip 2 in geleiding gebracht wordt,zodat een kortsluit

stroom door twee aftak~iugen en de ~wee triac's optreedt. Ook met

een dempingscircuit bestaande uit een condensator en weerstand o

ver de triacs is herontsteking niet te voorkomen. Door gebruik te

maken van thyristoren kan met succes de kortsluitstroom vermeden

worden. Dit tweede type electronische schakelaar is in staat vrij

hoge spanningssprongen (1000 V/microsee.) te weerstaan,zonder in

geleiding gebracht te worden. (bespreking van de thyristor is te

vinden in L14). De triac kan slechts een 200 maal zo kleine span

ningssprong weerstaan zonder in spontane geleiding te geraken. Het

gebruik van thyristoren is echter niet zonder meer mogelijk. Ten

eerste moeten twee thyristoren elk een triac vervangen,zodat we nu

vier thyristoren in plaats van twee triaes nodig heb

ben.Dit zal leiden tot een meer eomplexe besturing.

Een thyristor paar,dat antiparallel geschakeld wordt,kan een

triac vervangen. Een versehil is echter,dat bij het thyristor paar

twee gate's gestuurd moeten worden,beiden ten opziehte van een an

der spanningsniveau (namelijk V
1

en V
2

).

--f----

fi 4-2
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De gate van thyristor 1 kan op dezelfde wijze gestuurd worden als

de triac,maar de gate van thyristor 2 k~n niet op dezelfde wijze ge

stuurd worden,omdat de gatespanning niet t.o.v. V2 bepaald is.In

eerste instantie zijn dan bij gebruik van thyristoren meer schakel-

contacten en scheidingstransformatoren nodig om de gatespanningen

te kunnen relateren aan de gewenste spanning. Sen schema van de omscha

kela~r (opgebouwd uit thyristoren)met de stuurcircuits ,wordt dan als

in fiC.4-3 .De schakelaar S bevat vier contacten a,a',b en h' ,die

tegelijk bestuurd worden .Schakelaars 31 en S2----b-evatten eIk-twee con

tacten.

s
s

fig.4-3

Het grote aantal contacten maakt de besturing complexer ,hetgeen kos

tenverhogend werkt.Br zijn echter een aantal vereenvoudigingen mogel~k.!

I
L -----'
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Allereerst beschouwen we de schakelaars,die voor de zelfontste

king zorgen (8
1

en 3
2

) • In de onderstaande figuur is de schakeling

wC8rgegeven,die het aantal contacten reduceert tot een contact per

thyristorpaar.

+

fig. 4-4

De rechter schakeling gebruikt ~~n contact om beide thyristoren met

de gates aan elka~r te koppelen.Nu zal het thyristorpaar geleiden.

In de positieve peri ode zal thyristor '~b1 opengestuurd worden,omdat

via de gate van thyristor rr
b2

de gatestroom kan vloeien. De sperstroom

door de kathode-gateovergang van T
b2

is zo groot,dat zij al bij lage

waarden van de spanning thyristor T
b1

in geleiding kan brengen. Omge

keerd zal in de negatieve periode thyristor T
b2

gaan geleiden ,omdat

een ~atestroom via de gate van T
b1

kan vloeien.Doordat de thyristoren

steeds geleiden,zal de spanning op de ir,ate na ontsteking niet boven

de doorla~tspanning van de thyristoren komen. Dit houdt in,dat geen

wc'rstand voor stroombegrenzing nodig is in de gatecircuits. WeI is

het nuttig een zekering op te nemen in dit schema om bij niet correct

werken van een van beide thyristoren de andere voor beschadiging te

behoeden.6ou namelijk thyristor T
b1

niet gaan geleiden ondanks een

gatestroom via de geleidende schakelaar,dan zal de spanning over het

thyristorpaar toenemen tot waarden ,die ver boven de doorlaatspanning

van de thyristoren komen.De gatestroom neemt dan ontoelaatbaar toe

en zal de gate van thyristor ~b2 beschadigen,zodat ook Tb2 niet meer

correct werkt en onbruikbaar wordt.De zekering zal deze beschadiging

knnn(~n voorkomen.

Ben tweede vermindering van het aantal schakelcontacten kan gere

alise0rd worden door op de scheidingstransformatoren een extra wikke

ling a~n te bren~en en beide antiparallele thyristoren te sturen

via de transforoator. \1ierdoor kan nn schakelaar ,:) met twee contac-
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ten (a en b) volstaan. De thyristoren worden gestuurd door de pri

maire wikkeling weI of niet te onderbreken. Een zekering is in het

primaire circuit van de scheidingstransformatoren opgenomen ter

beveiliging van de transformator. Indien een thyristorpaar niet

goed functioneert en in spertoestand blijft gedurende een hele of

halve periode,dan zal de volledige incangsspanning over beide thy

ristorparen en ook over de ingeschakelde primaire wikkeling van de

scheidingstransformator komen te staan. Omdat de transformatoren

norma-a] gesproken een "panning 'tan maximaal 22 V ver'n'erlcen, zal de-----+-

verhoogde spanning leiden tot doorbranden van de primaire wikkeling.

Bij te hoge spanningen zal de zekering doorslaan,voordat schade

aan de transformator wordt toegebracht.

De vereenvoudigingen leiden tot een schema van de omschakelaar,

die bestaat uit drie schakelaars,vier zekeringen,vier thyristoren

en twee transformatoren. De schakelaar S bestaat uit twee contacten

a en b,die sarnen tegelijkertijd gestuurd worden. Het schema is in

fig. 4-5 weergegeven.

fig. 4-5
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De eisen aan de diverse element en uit schakeling van fig 4-5 wor

nu nader gespecificeerd en beschreven.

4.2.1. 'l'hyristoren.

De thyristoren moeten stroom kunnen geleiden met een effectieve

wa,rde van 45 i\.,omdat in het ongunstigste geval de ingangsstroom

deze waarde bereikt.Sen tweede eis wordt gesteld aan de thyristor

in verband met ~ogelijke spontane geleiding(herontsteking) door

cen spanningssprong. Tn de-praktijk bJ eken thyristoren---met-e-en- wc;

laatbare dV/dt van 10 V/rnicrosec. goed te voldoen.Deze waarde is

dan ook als eis aangehouden.Wat de ontstepksnelheid van de thyris

~rbetreft,zal een exemplaar met korte inschakeltijd de voorkeur

verdienen.Dit exemplaar zal eehter ve~lal hoger geprijsd zijn dan

tragere thyristoren.Aangezien zelfs de langzaamste typen nog snel

genoeg(mierosec.) schakelen am slechts de geringste stroomonder

brekinG te veroorzaken,moet de inschakeltijd niet als belangrijk

kriterium gehante~rd worden. Een vierde eis betreft de toelaatbare

sperspanning.Deze zal boven de maximale wa~rde van 220 V wissel

spanning moeten liggen (310 V). Uitvoeringen van thyristoren zijn

verkrijgbaar met toegestane sperspanningen tot 400 V,hetgeen dan

ruim voldoet aan de ge~iste specificaties. Indien nodig,zal een

beveiliging tegen overspanningen op het net aangebracht moeten

wordcn.Keuze van thyristoren met hogere maximale sperspanning is

mogelijk maar de meeteenheid blijft dan onbeschermd.Een overspan

ningsbeveiliging voor de gehele inrichting is dan beter.

De prijs van thyristoren verschilt nogal per merk.Het is dan

van belang het goedkoopste merk te kiezen,echter weI lettend op

de kwaliteit (o.a.levensduur),die mogelijk met de prijs daalt.

Ala specificaties van de gate kunnen de ontsteekspanning en

de maximaal toela~tbare gatestroom genoemd worden .De ontsteek

spanning bepaalt mede de stroomonderbrekingstijd en de maximaal

toelaatbare gatestroom is van belang om de zekeringen en de trans

formatieverhouding van de scheidingstransformatoren op de j'liste

wa~rde te kunnen kiezen. De verschillen in ontsteekspanning vari

eert binnen een type thyristor zodanig,dat hieruit geen kriterium

valt af:te leiden. De verschillen in stroomonderbrekingstijden

door variatie in ontsteekspannin~ zijn overigens gering. Bij
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'zelfontsteking' via schakelaRr :3
1

of 8
2

bepaalt voornamelijk de

grootte van de sperstroom door de kathode-gateovergang van de

thyristoren de stroomonderbreking en aIleen hij omschakeling ge

durende de korte sturing via J speelt de ontsteekspanning mede een

rol in de stroomonderbrekingstijd. Omdat de stroomonderbreking in

aIle gevallen klein is,kan gesteld worden,dat de specificaties van

de gate niet van Groot belang zijn bij de keuze van het type thyris-

tor.

___llf~t cedi sRi peerd "ermog~n 'Jan de thyristor -in- geleidende---tue------ f-

stand hangt af van de doorlaatspanning. Daze zal niet aIleen per

type enigszins verschillen,maar ook binnen een type met de stroom

sterkte en de bedrijfstemperatuur. Opgemerkt moet worden,dat de ver

schillen in gedissipeerd vermogen klein en daarom niet van groot

belang zijn alB keuzekri teria. 'l'och moet rekening gehouden worden

met de dissipatie,omdat ook de koeling van de thyristoren hierdoor

bepaald wordt. Omdat de thyristoren continu zwaar belast zijn

(50-100~) en de omgevingstemperaturen veelal hoog,is de koeling

van extra belang. De maximaal toelaatbare temperatuur moet zo hoog

mogelijk zijn,opdat dure geforeeerde koeling overbodig en gewone

luchtkoeling met koellichamen eenvoudig blijft. De koeling mag

eehter niet zodanig geeonstrueerd worden,dat zij weliswaar goed-

koop is,~aar door de hogere thyristor temperaturen de levensduur

beperkt.

De uitvoering van de thyristor is van belang met betrekking

tot de koeling,maar ook zal de vorm bepalen op welke wijze de thy

ristor :\emonteerd kan worden in de inrichting. Dit kan van be lang

zijn in bepaalde ~evallen waar bijvoorbeeld serieproduktie plaats

vindt of geen mo{,:elijkheden aanwezig zijn om bepacllde bewerkingen

uit te voeren (bijvoorbeeld draad tappen). In ecn vorig hoofdstuk

is reeds genoemd,dat een defecte thyristor niet te repareren is en

derhalve exemplaren in reserve gehouden moeten worden om de inrieh

ting zo snel mogelijk weer te laten functioneren. Het is in 'ferband

hiermee wellicht nuttig levertijden van de diverse merken,naar de

plaats van gebruik,mede te betrekken in de keuze van de thyristoren.

Het is niet de bedoeling nu een uitgebreide opsomming te ge

ven van rnogelijk te gebruiken thyristoren. Het zal van toepassings

situaties afhangen welk type gekozen wordt. Gepoogd is een over

zieht te geven van aspecten,die weI of niet belangrijk zullen z~n en

-~-------------------------------------------------------------------'
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4.2.2. Stuurschakelaars.

De stuurschakela~rs kunnen in principe gevormd worden door tran

sistoren. Dit leidt echter tot complexe electronische schakeling

en en extra scheidingstransformatoren. Gebruik van mechanische

schakelaars gestuurd door nokkenschijven,te gebruiken in com

binatie met de draaischakelaar met scheidingsschakelaars .,leidt

tot cen aanzienli jk eenvoudiger oploscd ng veer de sturing----Jt.an-----r--+--------

de thyristoren. We gann dan ook verrier niet in op het gebruik

van transistoren als stuurschakelaars.

We onderscheiden in fig. 4-5 drie schakelaars,waarvan S

twee contacten heeft,die afhankelijk van elkaar gestuurd worden,

namelijk steeds is slechts een van beide contacten in geleiding.

Dit houdt in,dat een schakelaar met twee contact en a en b gebruikt

kan worden.

De mechanische schakelaars,die door de nokkenschijf gestuurd

moeten worden,kunnen gekozen worden uit twee typen,die beiden

in onderstaande figuur zijn weprge~even.

:J ~
e=====~/=/====t!

•

fig.4-6

•

De ;cewone verenstripschakelaar is eenvoudig te realiseren door twee

geleidende veren strips,waarop aan de uiteinden twee contacten

zijn bevestigd,op ~en isolerend materiaal te monteren,zoals in

fig.4-6 is weergegeven.Een passerende nok drukt de nokvolger om

hoo~ en sluit het contact. Door de veerconstantes van beide

veren ceschikt te kiezen,kan de contactkracht bij gelijke nok

hoogte gevarieerd worden. (hierop wordt nader ingegaan bij de be

handeling van de scheidingsschakelaars)

. De microschakelaar bestaat uit een geleidende veren strip,

L_. _
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die,zoals fig. 4-b a8n~eeft,in een ~espannen stabiele toestand

verkeerd. Indien nu de nok passeert zal de nokvolger de veren

strip vervormen en weI zo ver,dat plotseling de ingeschakelde

toestand bereikt wordt (zie stippellijn). De verenstripschake

laar kan in principe het goedkoopst gerealiseerd worden,echter

de microschakelaar is inmiddels door geavanceerde massaproduktie

tegen prijzen te verkrijgen,die eigen produktie van verenstrip

schakelaars niet rechtva~rdi~en (tenzij om redenen,die invoer

en aanschaf van microschakelaars a:mzienli,jk duurder maken). De

microschakelaar he('ft nog ecn a:mtal voordelen t.o.v. de veren

stripschakelar1.r. De vertikale afstand, waarover d.e nokvolger 'ver

plaatst n~oet worden (schakelafstand) om inschakeling te realise

ren,is kleiner. De snelle omschakeling,onafhankelijk van de snel

heid waarmee de nokpasseer~bevordertde levensduur van de con

tacten. Ook dient vermeld te worden,dat de contactkracht bij de

microschakelaar niet volledig door de nok via de nokvolger ge

leverd hoeft te worden. De te leveren kracht door de nok is daar

om laag. Microschakelaars zijn in vele uitvoeringen verkrijgbaar

met verschillende soorten nokvolgers,stroombereiken tot 25 A en

afscherming van de contacten tegen stofdeeltjes of vloeistoffen.

Deze bescherming tegen stof verlengt de levensduur van de scha

kelaar en geldt ook als voordeel t.o.v. de verenstripschakelaar.

De te geleiden stromen bedracen voor 51 en 52 minder dan

5 rnA en de contacten Sa en Sb behoeven slechts 40 rnA te geleiden,

hetc;een bij elke microschakelaar toegestaan is. Bescherming van

contacten tegen stof is wenselijk en mogelijk tegen geringe kos

ten. De microschakelaar is duidelijk zeer geschikt om te funge

ren als schakclanrs 3
1

,8
2

en ook 3,zoals we later zullen zien,kan

het best door een microschakelaar gevormd worden.

4.2.3. Nokkenschijf besturing.

:Je zullen nu bekijken op welke wijze de stuurschakelaars door

de nokkenschijven bediend moe ten worden. We keren daartoe terug

naar fig. 3-15,waar de schakelvolgorde van de diverse schakelaars

bij omschakeling beschreven is. Het schakelprogramma karnt overeen

met twee stappen van de draaischakelaar (bijvoorbeeld rechts

om),namelijk eerst van aftakking 6 naar 5 en dan van aftakking 5
naar 4. In fig. 4-7 is het schakelprogramma weergegeven bij orn-

i
I
!L __
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schakeling van aftakking 6 naar 5 en weer terug naar 6,hetgeen

overeenkomt met een beweging van de nokkenschijven,die eerst

een hoek rechtsom draaien (van 6 naar 5) en dan over dezelfde

hoek terug gedraaid worden (van 5 naar 6).

X = geleidend o = gesperd

acheiders

thyristor- thyristor- S(a) S(b) S1 S2 6 "5 4 3 2 1

paar A paar B
t 0 X 0 X 0 X X 0 0 0 0 0a

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

b 0 X X 0 0 X X X 0 0 0 0

c 0 X X 0 0 0 X X 0 0 0 0

d X 0 X 0 0 0 X X 0 0 0 0

e X 0 X 0 X 0 X X 0 0 0 0

f X 0 X 0 X 0 0 X 0 0 0 0

g X 0 0 X X 0 X X 0 0 0 0

h X 0 0 X 0 0 X X 0 0 0 0

i 0 X" 0 X 0 0 X X 0 0 0 0

j 0 X 0 X 0 X X X 0 0 0 0

k 0 X 0 X 0 X X 0 0 0 0 0

fig. 4-7

Indien we nu voor elke stuurschakelaar apart de toestand aange

ven ala functie van de poaitie van de draaiachakelaar,zien we

tevens welke vorm de nokkeuachijf zal hebben. De positie van de

draaischakelaar geven we aan met de cij fers 1 tim 6. In posi tie

1 is scheider 1 geleidend,in positie 2 scheider 2 enz. De ge

leidende toestand van een schakelaar geven we aan met een posi

tief signaal en de niet-geleidende toestand met een nul signaal.

S1 .......1 "--',,..........VZ7ZI

6

•
5

, , I
4

I J f

3 2 1. I I I , ,

VIIIJ ,
I lOW

S2 7z:J'""--'''''""""T-',L-.L..-...VIZ 7 I I ' 17/ / 7A-----""'--l

s(a~--'ZZZ4A 'I 117.7. Z71 I , , I 111.7.71

S(~ ' V//Z(I---'-'~+--,VZ.z/(A Il ----------------- fig. 4-8
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In fig. lr_8 zijn de vereiste toestanden van de schakelaars en

tevens de vorm van de nokken weergegeven bij schakeling van 6

naar beneden. De omschakeling van 1 naar 6 vereist een ander

toestandpatroon zoals in fig. 4-9 aangegeven is.

IZII ZI1L...-o-------+-~v 7ZZ71

1
I

m
2
I

3, 4
I

5, 6,

--~~~~,,--------r:rT=r=:;;:=;~-----~:;:::;=---------------- --
82 VIZZII I' VII,I]j, I rJL
8 (a) 7J] II7ZZZZl 1/./ LZZ7J----L.-I----'--I

S (b) ~ 7.7,/! I? l I VZ17.7? I , 17 ] Z27 I

fig. 4-9

Het toestandpatroon va:l 8
1

en S2 is in beide bovenstaande ge-

vallen (twee schakelrichtingen) gelijk en bovendien zijn de pa

tronen van 8
1

en S2 ten opzichte van elkaar gelijk op een ver

schuiving ter grootte van een schakelstap na. Het is daarom mo

gelijk schakelaars 8
1

en S2 te besturen met een nokkenschijf,

door de schakelaars ten opzichte van elkaar op een afstand ter

grootte van een schakelstap te monteren. Ben en ander is verdui

delijkt in onderstaande figuur,waarbij uitgegaan is van een draai

schakelaar met acht scheiders. De positie van de draaischakelaar

wordt weergegeven door de cijfers rond de nokkenschijf.

2

8 •

6

4

fig. 4-10
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Het toestandpatroon van schakelcontacten a en b zou in feite

kunnen worden bekeken door slechta ~en contact (b) te beschouwen,

geven aan welke positie de draaischakelaar heeft.

omdat a complementair is d.w.z. a is gesperd ale b geleidend is

en omgekeerd is a geleidend als b gesperd is. De patronen van

contact b bij omhoog en omlaag schakelen zijn niet gelijk,zodat

niet met een gewone nokkensohijf gestuurd kan worden. Het hangt

namelijk af,vanuit welke positie geschakeld wordt. Niet de scha

kelrichting bepaalt de besturing van contact b,maar de schakel

positie. Vanuit positie 5 bijvoorbeeld,zal zowel bij omhoog ~'s

bij omlaag schakelen steeds contact b geleidend zijn. Vanuit po

sitie 4 zal contact b steeds gesperd moeten zijn bij omschakeling

naar een "lieuwe positie. Een schakelaar met twee mogelijke stan

den,die bij elke nok omschakelt,zou bruikbaar zijn. Dit type scha

kelaar is echter niet als mioroschakelaar verkrijgbaar en daar-

om is gezocht naar een andere oplossing,die gevonden is in de

vorm van een nokkensohijf met speciale nokken. De vorm van de

nokken is weergegeven in de tekening van fig. 4-11. De cijfers

I

~~O
I '

perspectief

bovenaanzicht

fig. 4-11

De bovenste tekening geeft de nokkenschijf in perspectief weer.

In het bovenaanzicht,dat in de onderste tekening van fig. 4-6
is weergegeven,is met een stippellijn aangegeven hoe de nokvol

ger zich beweegt over de nokkenschijf bij een positie verandering

van de draaischakelaar. De stippen geven de rustposities weer
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en de pijlen geven de richting van de beweging van de nok

volger t.o.v. de nokkenschijf aan. Bij elke nok bestaan twee

routes a en b (respectievelijk over en langs de nok),waarlangs

de nokvoleer zich kan bewegen. Route a wordt gevolgd bij draai

ing van een even genummerde positie naar een oneven poaitie en

route b wordt gevolgd,indien de draaiachakelaar van een oneven

genummerde positie naar een even poaitie draait. Vanuit poai

tie 4 zal de nokgeleider van de microschakelaar omhoog 6ver

de nok geleidt worden,waardoor de schakelaar omschakelt. Gebruikt___

wordt een microschakelaar met een maak- en breekcontact,zoals

getekend in onderstaande figuur. Het maakcontact vormt contact

a en het breekcontact is contact b.

b

a

/

b

a

fig. 4-12

De schakelaar wordt bestuurd met behulp van een schakelarm,zo

ale in fig. 4-13 is getekend.

b

a

b

a

fig. 4-13

Deze schakelarm bestaat uit een verenstalen draad,waardoor in

het horizontale vlak een beweging gemaakt kan worden. Dit is

nodig,omdat de schakelarm,zoals fig.4-11 aangeeft,vanuit posi

tie 3 of 5 langs de nokken wordt geleid ,zodat de microschake-
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laar niet schakelt en contact b ge:>loten blijft.Door de veerkracht

van de schakelarm kornt deze in positie 4- of 2 weor in een stand,

vanwaar hij bij verdraaiing van de nokkenschijf over een nok

wordt geleid en dan contact b verbreekt en contact a geleidend

maakt.Even voordat een oneven genummerde positie bereikt wordt,

(d.w.z. nadat de omschakeling voltooid is door 51 in te schake

len) komt de schakelaar S weer in een stand,waarbij contact b

geleidend en contact a onderbroken is.

De afmetingen--van de nokken,wat de hoog~en breedte betreft,

han:-en af van de gebruikte schakelaars.De lengte wordt o.a. be

paald door de diameter van de nokkenschijf en het aantal schei

ders in de draaisehakelaar.De grenzen waarbinnen de lengtes van

de nokken gekozen mogen worden, kunnen dan gevonden worden uit

het verlangde schakelpatroon.~enbelangrijke eis ,die hierop be

trekking heeft ,is de tijd ,die minstens tussen de tijdstippen

waarop schakelaars 51 en 52 gestuurd worden (t
e

en t
e

uit fig 4-7)
moet verlopen. Deze moet minstens een halve peri ode (10 msee) be

dragen.Indien de lengte van de nokken bekend is ,zal laatstge

noemde eis de maximale snelheid van de draaischakelaar bepalen.

i{et materia'll, wa:·rui t de nokkenschij ven gema-1kt \-lorden, kan

bestaan uit hard hout of andere materialen,waaraan ~een hoge

eisen ·,.rorden gestald. De krachten, die door de microschakelaars

op de schijven worden uitgeoefend,zijn namelijk slechts gering.

In het volgende hoofdstuk worden de twae nokkenschijven voor de

besturing van de stuurschakelaars nauwkeurig beschreven.

4.2.4-. ~cheidin~stransfor~ator.

We beschrijven nu eerst gedetailleerd hoe de omschakeling van de

electronische sChakelaars via de contacten a en b verloopt.Over

het thyristorpaar,dat bij een stroomnuldoorgang in spertoestand

geraakt,zal eerst de ingansspanning van de tak,waarop het paar

is aan~esloten,komen te staan .Pas nadat het andere thyristor

pa~r geleidend is,wordt de spanning over het thyristorpaar ge

lijk aan de verschilspanning tussen de takken,waaraan beide

thyristorparen gekoppelrl zijn.De stromen door en de spanningen

over de thyristorparen bij omschakeling zijn getekend in fig 4-14.

Uitgegaan is van een re~le belasting en de schakeleffecten o.a.

de stroomonderbreking zijn voor de duidelijkheid overdreven

L" weergegeven.

._--------
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fig.4-14

In ~lkc periode treedt een !corte stroomonderhreking op,omdat steeds

opnieuw de thyristoren opengestuurd rnoeten \\Iorden. Bij elke strOOl'l

nulcloorg,"lllg is immers (bij een reeele be last ing) de spanning over

heide thyristorparen nul en er is dan geen ~ate signaal aanwezig.

3ij een inductieve belasting zal de voorijlende spanning niet nul

zij~ en derhalve weI continue geleiding realiseren,omdat een van

nul verschillend satesignaal aanwezig is bij elke stroomnuldoor

gane .De spanning, die zorg draagt voor de ontsteking is steeds

de ingangsspanning .De scheidingstransformatoren brengen die

spanning (althans een klein deel van de periode) over naar de

gate Va0 de te sturen thyristoren. Ue thyristoren komen in gelei

ding,als het ~atesignaal de ontsteekspanning hereikt heaft. De

transformatieverhollding van de scheidingstransforrnator moet zo

cel<07.ell worden,dat de catestroom bij de maximale spanning van 2 V

0;' de prL:aire wikkeling van de tr"lTlsformator onder de maxima'11

toela.thare wa'rde blijft • Een grotere waarde zal de thyristor

beschadigen. Indien we bijv00rheeld een transformatieverhouding

10:1 kiezen,zal de ontsteekspanning (1,5 V) bereikt worden binnen

0,3 msec. Dit leidt tot toelaatbare stroomonderbrekingen.De moge-

'---- li 'kheid bestaat een \ole
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transformator.Dit heeft tot gevolg dat de spanning op de primaire

wikkeling van de transformator kleiner wordt,afhankelijk van de

grootte van de weerstand.Nu kan volstaan worden met een goedkopere

transformator,~aar de transformatieverhouding moet dan weI over

eenkomstig met de gewenste stroomonderbrekingstijd gekozen worden.

4.2.5. I-lontage.

Het hangt van de verschillende Ijebruikte componenten af ,hoe de

montage het best gerealiseerd kan worden. WeI moeten de leidinljen

------ gm:m---g"tHITmenS10neerd z:l.Jn.De hoofdleidinljen ,die de belastinljs

stroom voeren moeten zonder vee I spanningsverlies de maximale

stroomsterkte van 45 A kunnen geleiden. Gen draaddoorsnede van

4 mm
2

is dan minimaal vereist.De andere leidingen kunnen uitge

voerd worden in willekeurig montagedraad ,omdat slechts stromen

tot maximaal 100 rnA geleid behoeven te worden.

4.3. Draaischakelaar.

De kiezer van de regelinrichting wordt gevormd door een draai

schakelaar(zoals beschreven in 3.3.4) met 8 scheidingsschakelaars.

Er is uitgegaan van de transformator met 8 aftakkingen ,die is be

handeld in paragraaf 4.1. De besturing Van de Bcheiders geschiedt

met een nokkenschijf ,die door een a~ndrijfmechanisme verdraaid

worctt,zodat de juiste contacten gesloten of geopend worden. We

onderscheiden de aandrijving,de scheidingsschakelaars ,de bestu

ring hiervan en de element en van de draaischakelaar ,die de diverse

delen aan elk~ar koppelen.Achtereenvolgens worden bovengenoemde

elementen besproken.

4.3.1.Besturing van de scheidingsschakelaars.

Om een beeld te krijgen van de benodigde nokkenschijven keren

we terug naar de schakelprogramma's van de scheiders zoals be

schreven in fig 3-15 en 4-7 .Hieruit is ondersta:md schema

af te leiden,dat de toestanden van de scheiders als functie

van de stand van de draaischakelaar aangeeft. De cijfers 1 tim 8

geven aan ,dat de draaischakela0r dan aIleen de scheider met

het overeenkom~nd nummer geleidend maakt. (fig 4-15)
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fig.4-15

Indien de schakeling niet van 1 naIr 8 maar omp.;ekeercl verloopt,

blijkt eenzelfcle toestanclpatroon voor de 8 scheiders te geld en.

Dit houdt in,dat zowel omhoog als omlaag schakelend dezelfde

nokkenschijf gebruikt kan worden. We zien uit de toestandpatro

nen van de scheiders ,dat zij allen gelijk zijn op een verschui

ving na.Dit hebben we ook al gezien bij de besturing van scha

kelaars 3
1

en 3
2

.Door nu de scheiders op eenzelfde wijze te

monteren kunnen met een nokkenschijf aIle scheiders bestuurd

worden.De nokkenschijf met de posities van de scheiders is dan

als in fig.4-16 getekend.

----0
8

\ r fig. 4-16L ----J
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De breedte en hoogte van de nok op de schijf zal afhankelijk zijn

van de gebruikte scheiders,die nog besproken worden.De boog

lengte van de nak zal afhangen van de diameter van de schijf en

van de scheiders .De booglengte moet zo Groot mogelijk gekozen

worden om bij draaiing snel omschakeling mogelijk te maken.Het

materiaal waaruit de nokkenschijf gemaakt wordt,kan bestaan uit

lichte materialen zoals aluminium of andere materialen ,die een

een gelijke hardheid hebben zoals bijvoorbeE~ld harde houtsoorten,

pJastic A.d. Omdat de scheidingscontacten grote----strollien tot----q,

moeten geleiden,zijn de contactkrachten aanzienlijk grater dan

bij de stuurschakelaars,zodat de nokkenschijf aan grotere slijta

ge onderhevig zal zijn. Door enkele aanpassingen van de schei

ders kunnen de slijtage en de eisen aan het materiaal beperkt zij

4.3.2.Scheidingsschakelaars.

De microschakelaar,die oak gebruikt wordt voar de stuurschake

laars S1'S2 en S, komt in principe in aanmerking als scheider.

De eis,dat de scheidingscontacten maximaal 45 A moeten geleiden,

leidt tot de conclusie,dat geen microschakelaar gebruikt kan

worden,omdat slechts exemplaren verkrijgbaar zijn ,die stroom

sterkten tot 30 A kunnen schakelen. De prijs hiervan is overi

gens zo hoog,dat aIleen al door lagere kosten de verenstrip

schakelaar een gunstiger alternatief vormt • Dit type schakelaar

bestaat uit twee platte veren,waarop twee contacten zijn aange

bracht,die door een nok via de nokvolger tegen elkaar gedrukt

worden en op deze wijze geleiding van de stroom mogelijk maken.

contactleiding

veer
isoleer

blok

contactle~d~ng

-- ----_._._-- ----- --_.----_.-._------------------

nokvolger

fig 4-17 J
-------
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De schakelaar is getekend in fig.4-17 en valt uiteen in een

aantal elementen zoals contacten,veren,leidinzcn,nokvolger en

het isoleerblok. Achtereenvolgens bespreken we deze element en.

a.Contacten.

-f-----------

De contacten behoeven enkel te geleiden,omdat zij spanningsloos

gesloten of geopend worden.Hierdoor kan volstaan worden met bijv.

koperen contacten zonder beschermende lagen te/;en inbranden.De

contacten moeten zo gedimensioneerd zijn ,dat een stroom van 45 A

geleid kan wOldell zunder La lIoge contact temperaturen EeVeroor

zaken.De contactweerstand bepaalt voornamelijk de dissipatie in

de schakelaar.De weerstand van de geleiders naar het contact is

in vcrhouding gering en wordt daarom buiten beschouwing gelaten.

De warmte ,die in het contact ontstaat moet door konvectie,stra

ling en geleiding afgevoerd worden,zodat de temperatuur van het

contact en andere delen van de schakelaar niet te hoog wordt.

Nauwkeurige berekening van contactwe8rstanden in schakelaars

is niet mogelijk. De verschillende berekeningswijzen gebruiken

SOloS empirisch gevonden formules.Afhankelijk van de berekenings

methode vindt men weerstandswLll.rden,die een factor 5 of zelfs

mear verschillen.Preciese berekening is dus niet mOI~elijk en

slechts door metingen kan de juiste weerstand bepaald worden. De

berekeningen geven weI de mogelijkheid een ;chatting te maken

van de contactweerstand,die afhankelijk is van de contactkracht.

Jeten we de maxima~l toelaatbare contactweerstand dan kunnen we

de oinimaal vereiste contactkracht schatten. Bij de bepaling van

de benodigde contactkracht in de scheidingsschakelaars is uitge

gaan van de weerstandsberekening,die door Batz (L18) beschreven

is. Sen aantal vergelijkingen zijn rechtstreeks aan zijn bereke

ningswijze ontleend.

De contactweerstand bestaat uit twee delen.Een bijdrage Hk
van de elkaar rakende contactvlakken en een bijdrage door de

dunne laag stof,olie,metaaloxide e.d. CR ).
s

Hc = Rk + H
s

C4-6)

£r treden slechts enkele raakpunten op tus0en de twee contact-

! vlakken.Veelal twee of hoogstens drie,omdat het niet waarschijn-

i lijk is,dat de contactvlakken op meer dan drie punten tegen el-

l k_a_a_r_l_~_·g_1'g_._e_n_C_L_1_9_)_._h_··e_n_f_r_a_c_t_i_e_v_a_n_h_e_t_t_o_t_a_l_e_c_o_n_t_a_c_t_o_p_p_e_r_v_l_a_l_{_------'
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verzorgt dus de geleiding van de stroom. De weer stand Uk van de

geleidingsvlakken is afhankelijk van de oppervlakte van de raak

punten en de specifieke weerstand (/.' ) van het contactmateriaQl.

Voor ~~n raakpunt in het contact geldt( L18):

(4-7)

Hierin is a de straal van het raakvlak,dat cirkelvormig wordt

verondersteld • De weerstand van het 'stof' bedrangt veela~ niet

c---------- - meer _dan enke] e procenten van- de "'!8€lrstand tUBoen de --ge±-ei-d-i-ut)o

vlakken(~). Ook omdat de contacten door langs elkaar schuiven

bij openen en sluiten een zelfreinigende werking hebben en bij

schakelen geen lichtboog ontstaat,is de weerstand van het 'stof'

in verhouding gering en wordt derhalve buiten beschouwing gela

ten. De weerstand Rk is afhankelijk van de straal van het raak

oppervlak. De contactkracht bepa~lt samen met de contacthardheid

(:1) van het materia:,l de grootte van het ra'lkopnervlak en da2,r-

mee de weerstand van het contact.Voor de contacthardheid van een

aantal materialen gcpft Holm (L20)de onderstaande tabel.

Materiaal Al

Hardheid 1,8-4

(. ~102 N/m2 )

Fe

6

Ni

7-20

eu

4-7

ilg

3-7

w Pt

12-40 4-8

Indien beide raakvlakken plastisch vervormd zijn,wordt de straal

(a) van het raakvlak gegeven door onderstaande relatie:

a = ( F/ 1T.H )-2- (4-8)

Vullen we dit in vergelijking 4-7 in,dan vinden we:

R
k1

= 0, 89. I.' • ( H/F ) t (4-9)

-4De specifieke we2rstand van koper bedraagt 1,75.10 m,zodat

we voar koperen contacten met hardheid 4.10
2N/m2 vinden:

;~ 
i k1-

-3 ( t3,1 • 10 • F) (4-10)

(4-11)

De temperatuurafhankelijkheid van de contactweerstand kan vereen-

voudigd weergegeven worden door een voar practische bere-

keningen geschikte formule (L18):

R
T

= R
To

• ( 1 + 2/3 • (} • ( T - 'ro ) )

~i De weerstand zonder verwarming is R en R
T

is de weerstand bij
'1'0

----------
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verwarming tot temperatuur T.De factor It is de temperatuurco~f

ficient van de specifieke weerstand.Cvoor Koper geldt It =
3,9 .10-3 1/grd).

De grootte van het contactoppervlak speelt nauwelijks een rol

in de contactweerstand.Men kiest echter toch een t.o.v. de raak

oppervlakken groot contactoppervlak,omdat deze zorgdraagt voor

o.a. stroomgeleiding naar de raakvlakken toe,goede warmtegelei

ding van de raRkvlakken af en beperkte vervorming hij grote con-

tactkracbten. ----------------------------------

C4-12)

De warmte,die in de schakelaar ontstaat,wordt voornamelijk

gevormd door de dissipatie in de contactweerstand.~e laten andere

warmtebronnen daarom buiten beschouwing.De opgewekte warmte moet

~fgevoerd worden,zodat de temperatuur van het contact niet boven

de 900
C komt ,hetgeen veelal als maximaal toelaatbare temperatuur

voor de rne2ste delen van de schakelaar wordt beschouwd.Bij deze

temperatuur zal de gedissipeerde energie in het contact gelijk

of kleiner moeten zijn dan de afgegeven energie aan de omgeving.

Pd , = P + P + P
1S str konv gel

Uit bovenstaande vermogensbalans kunnen we de maximaal toelaat-

bare contactweerstand bepalen,indien de stroomsterkte door het

contact en de termen rechts van het gelijkteken bekend zijn.De

verschillende cornponenten,die de warmte afvoer vertegenwoordigen

worden nu nader beschouwd.

p =str

Het uitgestraalde verrnogen vinden we uit bovenstaande wet van

Planck.Hierin is C de stralingsco~fficient,Ade oppervlakte van

het stralende lichaam en T1 en T2 de temperatuurCin Kelvin) van

resp. het uitstralende lichaarn en de omgeving.

Het verrnogen,dat door convectie afgevoerd wordt van de schake

laar ,is te berekenen met onderstaande formule CL18).

(1+-14 )

De factor (\ k is de ,,,arrnteafgifteco~fficient.Bij vervtarmingsbere

keningen van schakelaars kan voar deze co~fficient onderstaande

waarde worden ingevuld

It k = 3,25· (

(L18):

rr -T ) 1/4
1 2

aet door convectie afgevoerde vermogen bedraagt dan:
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Door geleiding wordt warmte van de schakelaar afgevoerd naar de

leidingen,canwaar de warmte door konvectie en straling afgegeven

wordt aan de om~aving.Voor het door geleiding afgevoerde vermo-

c;en r,aldt:

(4-16)

-_.- --- ----cHFo:1"-:e"'r"'".~l-;;;n~l:-:s;::;-·T\ ------;;dr;e~w~a-:;r;-;;m;;-:it~e~g-:::e-,l-::e~l~· d::lTi~n--;f,:-;)s::-:c;:--o::':e~f;-:jf~i~c~i~e-:n:-:lt=---, 'l---;dl:e;:--'l-e~:-:n:-;e~; i;:-:=-e van

lIe warmtefeleider en D is de doorsnede van de geleider.Koper

heeft een hoge geleidingscoefficient (400 ~/grd.m ).

Nu we de afgevoerde warmte kunnen berekenen is de maximaal

toelaatbare contactwecrstand te bepalen.De wa~rde van die contact

weerstand leidt dan tot een minima~l vereiste contactkracht ,die

ingesteld kan worden.In het volgende hoofdstuk wordt op deze

wijze de sewenste contactkracht bepaald.

llop;elijkheden om de contacten te bevesti!;en aan de veren,zijn

pun t J as:,en of solderen. Indian de contacten ,';evormd worden door

bi.iv. :nescinp; boutjes,l\unnen zi.:i op eenvoudige wijze bevestigd

worden aan de veren.~e contactafatand kan dan instelbaar zijn.

lie contactleidingen kunnen hi8rmee ook zonder solderen of punt

lassen gemonteerd worden ,evenals de nokvolger.

b.Veren.

0e twee veren moeten zorgdragen voor een verende ophanging van

de contacten,zodat deze door de nok gesloten en geopend kunnen

worc1en.Um de veerconstantes van de veren verschillend te do€:n

zijn kunnen verschillende materialen of dikten cekozen vlorden.

De veerconstantes moeten verschillen,omdat de functies van beide

veren verschillen.Hieronder is de schakelaur vereenvoudicd ge

tekend.

2

1

F

fig. 1+-18
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Veer 1 ,waaraan de nokvolger bevestigd is,heeft als taak het

het onderste contact met de nokvolger en de contactleiding bij

afwezicheid van de nok in de getekende toestand (fig .Lj·-18)

te brencen.De andere veer (no 2) moet zorg dragen voar de con

tactkracht,indien het onderste contact door de nok omhoog ge

duwd wordt.Deze kracht is aanzienlijk grater dan de kracht,die

nodir; is om het onderste cont'1ct steeds weer in rl.e getekenrl.e po

sitie te brengen. Veer 1 moet een zo klein mogelijke kracht

Hi toefenen op de ciranisc\wl,-ela"r,indien e(m nok passeert om

de a~ndrijving zo weinig mOGelijk te belasten.

Inplaats van verschillende materialen of dikte~~ te kiezen,

kunnen we de gewenste verschillen in veerconstanten verkrij-

gen door de lengte van de veren verschillend te kiezen.(fig.4-19)

:<

:~(:-- --...JQ2"J..Y ~

I
I

F
fig. 4-19

Ue veerconstante is evenredig met de derde macht van de lengte

van de veer • ,)e benodigde krachten om beide contacten ecn ge

lijke verticale uitwijking te geven verhouden zich dan als 1:8,

indien,zoals fig 4-19 aangeeft, de lengten van de veren zich

verhouden als 1:2. Indien de kracht door de nokvolger op de

contacten uitgeoefend,F is,zal bij verwaarlozing van de contact

afstand de contactkracht 8/9 F bedragen(L16).

c. 1,1 okvolger.

Ae bekijken eerst op welke plaate de nokvolger aan de onderste

veer bevestigd moet worden.Om een zo klein mogelijke kracht op

de nok uit te oefenen bij een gelijke contactkracht,moet de

nokvolger aan het uiteinde van de veer bevestigd zijn.Indien

we een andere plaats kiezen en daarmee de kracht op een ander

punt van de veer laten inwerken,veranderd de verhouding van

i de krachten op beide verene In het voorbeeld van fig. 4-20,
IL w_a_a_r_d_e_k_r_a_c_h_t_h_a_l_v_e_r_w_e_g_.e__d_e_o_n_d_e_r_s_t_e_v_e_e_r_a_a_n_g_r_i_j_p_t_,_w_o_r_d_t ~
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de contactkracht slechts 5/18 van de kracht F.

F fig.4-z0

Voor eenzelfde contactkracht moet nu eon ruim drie maal zo

~rote kracht door de nokvolger op de veren worden uitgeoefend.

Om de slijtage aan de nokkenschijf te beperken ,wordt de

nokvolger van de scheidingsschakelanr uitgevoerd in de vorm

van een rol,zoals getekend in fig.4-21 .We willen nu bekijken,

hoe rie overbrenging van krachten vanaf de nokkenschijf via de

nokvolger op de veren plaatsvindt. In fig.4-21 zijn de krachten

weergegeven,die werken op de onderste veer en de rol van de nok

volger, indien een nok met hoogte h en oploophoek (t passeert.

h

fig. 4-21

De kracht,die door de nokkenschijf op de rol wordt uitgeoefend

werkt onder een hoek a met de verticaal op de as van de rol.

Deze kracht F wordt ontbonden in twee componenten F
1

en FZ.Op

I de veer werkt dan een een kracht F1 omhoog en een buigend mo-

I ment Mb • De in fig 4-21 getekende situatie geldt,zolang voor

L _



Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

blz.4-26van

rapport nr.
1-----------.---.--------------------

de hoogte h geldt:

h ;, H - R-COSit

We vinden dan voar de component en F1 en 1"2:

1" = F-cos il'1
F = F.sin CY

2

(4-17)

(4-18a)

(4-18b)

Het buigend moment M
b

wordt veroorza~kt door 1"2 en met de afstand

d van de rol tot de veer geldt dan:

f\ = 1"2. ( R+d )

1\ = F1 • cotg cr - ( H+d )

T1I=19ar
(4-19b)

Berekenen we nu de contactkracht als fmnctie van F1 en Mb,dan

vinden we voor de schakelaar,zoa]s in fig.4-22 getekend en met

verwaarlozing van de contactafstand:

I

:<

2y

y
I

>:

)

fig.4-22

x = (8/9).F
1

X = F1 ·( 8/9

(2/3)-(H
b
/y)

2( R+d ). cotg it /3y )

(4-20a)

(4-20b)

Hieruit volgt,dat bij een oploophoek van 450 de wa~rde van R+d

kleiner gekozen moet worden dan <4/3)· y

4_.y
3

(4-21)

Indien de rol eon deel tegen de nok opgelopen is ,neemt de nog

afteleggen nokhoogte h af .Er trecdt een nieuwe situatie in de
r

krachtenoverbrenging op,indien voor de resterende nokhoogte h
r

geldt:

h < R - R-cos (}'
r

(4-22.)

Deze nieuwe situatie is getekend in fig.4-23.De kracht 1" grijpt

nu aan onder een hoek ~ ,die verschillend is van de oploophoek a •

De hoek ~ wordt bepanld door de straal van de rol (R) en de res

terende nokhoogte h •
r

cos /> = (R-hr)/R
_..-_._..__.-.---~----------
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Nu e;eldt voor de ontbonden componenten van F:

F = F·cos r~ (4-24a)
1

1" = 10'· sin !'J (4-24b)
2

(4-25)

fig. 4-23

8-. 10'
9

F
2

=X

- - - - - - _ _ -::::--.lIoo.-o:<~"

Omdat de hoek!j afneemt met de resterende nokhoogte h ,zal
r

1", toenemen en 1"2 afnemen,indien de rol verder tegen de nok

oploopt. Het gevolg hiervan is,dat het buigend moment M
b

af

en de contactkracht X toeneemt. Voor grote waarden van cos {>

geldt dan:

\
I \

-_. __._._----'~-_._-------!~~\=---------+----------------

I \

I \
I \
I \

I. - - '*---------:r
I

De hoek ~ wordt bepaald door de straal van de rol ,die groat

gekozen moet worden om cos~ 8root te doen zijn. ~el zal

vergelijking 4-21 bl~ven gelden,zodat niet een willekeurig

~rote rol sekozen kan worden.

De bevestiging van de nokeeleider aan de veer kan geschieden

door solderen of puntiassen ,maar ook is montage met een boutje

I mogelijk ,wa",rbij bijv.de kop van de bout het contactvlak vormt.

III d.Contactleidingen.

I Omdat de te geleiden stromen hoog zijn,moeten de contactleidingen

I direct bij het contact gemonteerd worden.De veren zijn weliswaar

I geleidend,maar bij stromen tot 45 A is de doorsnede toch te klein

L orn voor Goede geleiding te kunnen zorgen.Verwarming door dissi

____. patie in de veren zou Ieiden tot hoge temperaturen ,die de
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veprkracht van de veren ontoelantbaar aantast. De contactlei-

dinp;en moeten ?",ecr flexibel zijn om de werkine' v;,n de veA'en

niet t81':en te f';a:tn etl ze moeten tevens een grote doorsnede

hebben am de m:txirnale stroom goed te kunnen i';eleiden. Gebruik

kan worden gemaakt van litzedraad.Dit bestant uit vele kleine

koperdraadjes (0,1mm),die in elkaer gevlochten zijn tot een

zeer flexibele koperleiding met een rechthoekige doorsnede.Deze

contactleidingen spelen een belangrijke rol bij de afkoeling van

de contacten door warmteveleiding van het contact na~r de ~---~

tactleidingen en afvoer van warmte naar de omgeving. De leidingen

moeten vanaf het bevestigingspunt op het isoleerblok geisoleerd

worden,omdat zij geen isolatielaag hebben en de spanning erop

110 tot 220 V hedra'fft.

e. :i. soleerblol,.

/)i t element dient ter beveGtigin['; van de diverse andere delen

van de schakelaar, zoals de veren en de contactleidin.·~en.I(et

blok noet bestaan uit niet geleidend materiaal ,of ar moeten

bij montage van de delen isolatiemaatregelen genomen worden.

,tout lijkt goed bruikba'1r .1let iE501eerblok biedt ook de mogelijk

heid de scheidingsscnakelaar in de draaischakelaar te monteren.

4.3.3.Aandrijving.

De a~ndrijving van de draAischakela~r moet op signalen van de

meete 0 nheid de stand van de schakelaar veranderen.~ij vormt in

feite de stuureenheid. De schakelaar moet links-en rechtsom

aan!;edreven kunnen worden om zO\vel ornhoog als omlaal; te kunnen

sc 11:1.. " J ~;.. '.ve kunnen een elec trol10 tor met tandlviel-overbrenp;ing

i~ebr\liken. !}llor de motor links- of recht:30m to laton draaien

kan dan de spanning omhoog of omlaAG geschakeld worden. Een

e~nvoudiger aandrijving is mogelijk met schuifrelais,die via

ee:1 ta:1denschij f de drn~dschakelaar besturen. Di t is aange:',even

in fig 4-24,wa~rbij uitgegaan is van 8 aftakkingen,zodat steeds

45° gedraaid moet worden om e?n andere aftakking in te Bchakelen.

De tandenschijf wordt bevestigd op de as van de draaischakela3r

en een van de twee schuifrelais verdra~it de as bij elke bewe-

. 450
p;ln['; over • De uitvoering van de schuifrelais is cetekend

~-~. __._---_._------------------~ .._---_._--------------------------'
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fig. 4-24

aanslag

fig. 4-25

Het relais bestaat uit een messing buisje,waarom een koperen

wikkeling is a,ngebracht,die een magnetisch veld kan opwekken

binnen het messing buisje. Rondom de koperen wikkeling is sen

ijzercircuit,bestaande uit een ijzeren buis en twee ij~eren

plaatjes,a~ngebracht .lij levert slechts een ~erinBe bijdrage

aan de schuifkracht zoals zal blijken en heeft voornamelijk een

functie als bevestigingsmiddel voor de diverse delen van het

relais.~et anker,dat in het messinB buisje kan schuiven,zal na

be!;rachtigin£j van ele \vikkeling in het buisje getrokken worden.
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8ij deze beweging van het anker zal de stoter de tandenschijf

verdraaien,zodat een nieuwe positie bereikt wordt en een andere

aftakking is ingeschakeld. Indien de bekrachtigingsstroom weg

genamen wordt,zal het anker met de stoter door de veer terug

[eschaven worden tot de uit~Rng8positie bereikt is.De aanslag

zor~t ervoor,dat het anker niet te ver teru~ Bchuift.

l)e Gchuifafs Land van het anker moet voldoehde ,i :root zijn om

de t'lllclenschijf .'1,>0 tc kunnen verclraaien.De diameter van de tan-

--MJ:l.schij f hanF,:t sarnelt me !::de-z-e :-,clruifafstand. Door de tanae~-

schijf te vergroten zal weliswaar de kracht,die het relais op

de t:l.nden :noet ui toefenen afnelnen, maar de schuifafstand neemt

tae. Ie benodicde schuifkracht van het relais wordt bepaald

door de contactkracht van de scheidingsschakelaars ,de inscha

kelkrachten van de microBchakela3rs en de wrijvingskrachten in

de draaischakelaar. De cantactkracht van de scheiders is aan

zienlijk ~rater dan de andere twee componenten en bepaRld dan

oak in haofdzaak de benodigde schuifkracht. AIleen bij oploop

V,.l11 de nakvolf~er ap de nok moet de contactkracht door het re-

l'tis opgebracht \oJorden.De benodip;de kracht op de l-.andenscl1ijf

."lIs fUilctie van de draaiing van wa;lrui t aftakl,ing 2 r:eleidt,

kan dan als in fir';. 11--26 beschreven \'larden.

F 1

omlaag ---'>~ omhoog
fig. 4-26

'e zien ,dat het eerate deel van de draaiinr:,zowel omhoag als

omlaag,een ~rote kracht vereiat om een scheidingscontact te

sluiten.Verdere draaiing van de schakela~r vereist een kleinere

kracht om de wrijvingskrachten te overwinnen. Juist voor een

nieu\ve schakelstand (pasitie 1 of 3) opent scheidingscantact 2

1

_ en neemt de benodic;de kracht af 0!'1 na eventueel -passeren van de

nieuwe schakelstand direct weer maximaal te worden,omdat dan

-----
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een volgend scheidingscontact gesloten wordt. De relais moeten

dus in het eerste deel van de verdraaiing een grote kracht op

de tandenschijf uitoefenen_

De schuifkracht van het relais kan eenvoudig berekend worden_

de kunnen het relais beschouwen als een spoel op een buisje

wa~rin epn ijzeren anker schuift.(fig 4-27)

:>
s

fig.4-27

De spoel heeft een lengte s en de afstand ,die h,~t anker reeds

in de spoel Ilecft afgelegd bedrangt x .De spoel wordt bekrach

tip;d met een stroom r en het aantal windinf/;en bedraact N.

Indien we het veld buiten de spoel verwaarlozen t.o.v. het

veld in de spoel ,hetgeen voor lange spoelen toegestaan is,ctan

vinden we:

x·H.. + ( s-x ). H = N-r (4-26)
JJ 1

x·B ( s-x ) .B
sp

+
sp

= N·r (4-27)
JJo·IJr II

0

Indien de dwarsdoarsnede van de spoel A is ,dan vinden we
sp

voar de reluctantie R:

x
1/ ·/ I .Ao r sp

+
s-x

1/ • Ao sp
(4-28)

is nu:De zelfinductie

L =

L van de spoel
~I • JI • AN2.( 0 r sp
x(1-/') +

r
s· ~I

r
) (4-29)

f

De veldkracht vinden we uit de afgeleide van de coenergie W

naar x (zie L17). Met W' = 1 e L_r2 vinden we dan voor de schuif

kracht F:
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F
2 2=i.I.N.I'.fl ·A .(

o r sp
(4-30

met II »1 'linden we voor de schuifkracht:
r

.F' =
2 2i.I ·N .1/ .lI.

o sp
2( s-x )

(4-31)

In het volgende hoofdstuk wordt anngegeven hoe de verschillende

parameters van elkaClr afhanf,en en oD welke wi~in een bepaald _

geval de waarden van de parameters gevonden worden.

De groottevan de benodigde schuifkracht op een bepaalde plaats

ge2ft het aantal benodigde amperewindingen,indien de spoeldia

meter bekend is. De voedingsspanning van de relais kan gekozen

worden op een gewenste waarde,door bij een bekende waarde van

het aantal am~ere-windingen de doorsnede van de benadigde win

dingsdraad te bepalen. De lengte van de spoel bepaalt de Bchuif

afstand .Indien de diailletervan de tandenschij f gekozen is, zal

de benodigde schuifafstand en danrmeo de lengte van de spoel

bepaald zijn.

De sehuifkracht van het relais varieert met de positie van

het anker .De uitgangspositie moet zodanig gekozen worden,dat

de positie van de tandenschijf ,waarbij de grootste kracht moet

\10rden opgebracht,overeen komt met de positie van het anker,

waarbij juist een voldoende schuifkracht ontstaat en tevens de

schuifafstand valdoende groot is om de volledige draaiing van

de tandenschijf over 450 te kunnen realiseren.

De v~r in het relais moet het aoker steeds in de uitgangs

positie terug brengen.De hiervoor benodigde kracht is slechts

gering en bestaat uit een komponent t.g.v de wrijving van het

anker in het messing buisje en een component door wrijving van

de stater langs de tandenschijf. De eerate component kan door

smering (olie) verkleind worden en de tweede component kan

klein gehouden worden door de tandhoogte en hiermee samenhangend

de uitwijking van de stater uit de evenwichtsstand zo klein

mogelijk te kiezen. De veerconstante van de veer moet zodanig

gekozen worden ,dat juist voldoende veerkracht in Gespannen toe

stand ontstaat om het anker met de stoter in de uitgangsposi

tie terug te brengen •
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4.4. Meeteenheid.

De meeteenheid moet de relais van de draaischakelaar van stuur

signalen voorzien,indien de uitgangsspanning buiten de dode zone

komt,die door do nauwkeurigheid van 5% bepaald is. Er zijn twee re

lais,die elk apart gestuurd moeten worden,zodat de meeteenheid twee

signalen moet creeren. We maken gebruik van een discontinue meeteen

heid,omdat de regelinrichting ook van het discontinue type is. De

discontinue electronische meeteenheid is het meest geschikt voor

besturing van de relais,omd~t de relais repeterend bekrachtigd moet

worden,indien de uitgangsspanning buiten de dode zone komt en na

een schakeling van een relais nog steeds buiten die dode zone blijft.

We moe:en een stuursignaal creeren,dat een bepa~lde tijd na bekrach

tiging,de relais de gelegenheid geven weer in de uitgangspositie

terug te schuiven,zodat ook zonder dat de uitgangsspanning terug

komt binnen de dode zone weer een regelstap gedaan kan worden. Met

een spanningsgevoelig relaia of een contactvoltmeter is zoln gewenst

atuursignaal moeilijker en tegen hogere kosten te realiseren dan

bij ;ebruik van een elea~ronische discontinue meeteenheid.

omlaag

omhoog

V. voedingseenheid
J.

+ -

,.

detectie ... repeteer ~ ermogen" ....
)

". ,.

eenheid ... eenheid ... eenheid .....
u ., ,v

fig. 4-28

De mtwb,pnheid kan ondervercleeld \yorden in vi er de -, en ,2001'11 fl

ning en creeert LWP0 signalen,indien de meptspanning \JOVell of bene

den de dode zone komt d.w.z. boven 231 V of beneden 209 V. Elk sig

naal zal naar eem van beide relais gezonden worden via de repeteer

eenheid,die zorg dra~gt voor een repeterend stuursignaal. Indien de

meetspanning na een of meer omschakelingen naar een andere tak niet

terug komt binnen de do de zone is zoln repeterend signaal nodig. Het
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signaal blij ft besta'3.n, totdat de ui tsangsspanninG binnen de dode

zone is gekomen. Om de relais te kunnen sturen zijn sterkere signa

len vereist dan de signalen,die door de repeteereenheid gecreerd

worden. De vermogenseenheid zorgt voor die versterkine,zodat de re

lais voldoende bekrachtigd worden. De drie eenheden moeten van een

gelijkspanningsvoeding worden voorzien,hetgeen door de voedingseen

heid gerealiseerd wordt.

1. Detectieeenheid.

Deze eenheid moet de uitgangsspanning meten-en-d%teoteren of de-
- ----_._---

ze spanning boven 231 V of beneden Z09 V komt. Na transformatie

wordt de uitgangsspanning gelijk gericht met een diode brug en

afgevlakt met een condensator (zie fig. 4-Z9). Sen instelbare

sp~~ningsdele~ R1 maakt instelling van de spanning op punt A mo

gelijk. Via een zenerdiode Z wordt een Schmitt-trigger gestuurd.

Deze beide delen vormen een niveau detector. Indien de spanning

op nunt A hoo~ genoeg is om de zenerdiode in geleiding te breng-

en zal transistor T1 in geleiding gebracht worden en T
Z

in sper

to~stand. De weerstand R
Z

wordt (bijvoorbeeld twee maal) groter

sekozen dan de weerstand R6• Indien nu transistor T1 bij een span

ning V
1

op punt A enigszins in geleiding komt en transistor T
2

gaat sperren,zal de stroomsterkte door terugkoppelweerstand R
5

afnemen met een spanningsval over deze weerstand ~ls gevolg. De

spanningsdaling over R
5

heeft een spanningstoename tussen de ba

sis en emitter van T
1

tot gevolg,waardoor deze transistor verder o

pen gestuurd wordt. Nu zal ook T
Z

meer in spertoestand geraken

met een verdere spanningsdaling over R
5

als gevolg. Op deze wijze

vindt een snelle omschakeling van de Schmitt-trigger plaats. Om

gekeerd vindt de omschakeling op een zelfde wijze plaats,indien

de spanning op punt A weer geda~ld is tot een waarde Vz• Het ver

schil tussen V
1

en Vz (de hysterese van Schmitt-trigger) wordt

bepaald door de grootte van R
5

• De spanning op de collector van

T
2

(punt B) zal bij de omschakeling van een lage waarde (bijv.1 V)

veranderen in een hoge waarde,bijna gelijk aan de voedingsspan

ning (ongeveer 20 V). De spanning op punt B kan gebruikt worden

als stuursignaal voor de repeteereenheid. De spanningsdeler moet

zo afgeregeld worden,dat de schakeling omschakelt,indiende uit

gangsspanning boven 231 V komt. Benzelfde schakeling kan gebruikt

l _
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worden am de ondergrens van de dode zone te detecteren door toe

voe~ing van een transistor en twee weerstanden.

R,

I

C

L...- --L._-.L ...J-__----' fi g. 4-29

+

De omkeertrap (T31) achter de Schmitt-trigger zal geleidend zijn,

indien de spanning op punt AI hoog genoeg is om de zenerdiode in

gelcidin~ te brengen. De spannin~ op punt CI is dan laag (1 V).

~ls d0 s, anning op punt AI beneden een waarde komt waarbij de ze

nerdiode niet ~eer f,eleidt dan zal T,' sperren en T21 in gelei

ding komen met als gevolg dat ook T
3

' niet meer geleidt door een

te laee basis-emitterspanning. De spanning op punt C' komt dan

omhoog en kan als stuursignaal gebruikt worden.

2. ilepeteereenheid.

De repeteereenheid bestaat uit twee astabiele multivibratoren

(L15). Voor beide stuursignalen,die van de detectieeenheid komen,

een. De multivibrator wordt gevormd door twee transistoren,die

steeds om de beurt in geleiding worden gebracht. Het schema is

in fig. 4-30 weergegeven.

l_~ _
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c,
F

fig. 4-30

De spanning op de collector van transistor T4 (punt F) zal een

verloop hebben als in fig. 4-31 is aangegeven.

v

0,2 0,4 0,6 0,8 1 fig. 4-31

t -(sec.)

l)e spanning neemt afwisselend een hoge of lage waarde aan al nanr

Gelang transistor T4 in geleidende (lage spanning) of in sperren

de (hoge spanning) toestand is. ~e pulsbreedte en de frequentie

van de spanning op punt F kan ingesteld worden door de basis

weerstanden of condensatoren te varieren. Indien punt B (of e')
van de detectieeenheid verbonden wordt met de basisweerstand R 10
(punt D),die losgekoppeld is van de voedingsspanning,dan zal de

astabiele multivibrator niet werken,indien de spanning op punt

B laag is. De transistor T4 zal dan gesperd zijn en transistor
II T

5
geleidt ononderbroken,zodat op punt E een lage spanning (1 V)

I
I staat. Is de spanning op punt B daarentegen hoog dan zal direct

l__ . 'r4 gaan geleiden en rr5 door de koppeling via e1 in spertoestand
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~eraken. Zolane de spanning op punt B hoog blijft zullen door

de koppeling via C
1

en C
2

afwisselend T4 en T
5

in geleiding

gebracht moeten worden,zodat op punt E een repeterend signaal

ontstaat,waarmee de vermogenseenheid gestuurd kan worden.

De repeteereenheid wordt dus gevormd door twee astabiele mul-

tivibratoren,die aan de detectieeenheid gekoppeld worden via de

basisweerstanden van T4 en T4 '.
3. Vermogenseenheid.

1)e sic;nalen van de repeteereenheid moeten_\Te!"~t~:r_kt worden_QID-1i1L
-~-------------

relais te kunnen bekrachtigen. De vermogenseenheid bestaat uit

een Darlington paar om een voldoende hoge versterking te krijgen

voor de hekrachtigingsstroom door het relais,dat in de collector

lei ding van de vermogenstransistor (T
7

) opgenomen is. De schake

ling is getekend in onderstaande figuur.

..L +
R
E
L
A
I
S

... ,....

R I3

T6 I.--r-a T 7

fig. 4-32

4. Voedingseenheid.

De voeding van de drie reeds genoemde eenheden wordt verzorgd

door de voedingseenheid. Aangezien de ingangsspanning varieert

(110-220 V),maar ook de uitgangsspanning door de responsietijd

van de regeling tijdelijk aanzienlijk lagere waarden dan 220 V

zal kunnen aannemen,moet een spanningsstabilisator .~ebruikt wor

den in de voedingseenheid. De spanningsstabilisatie zal bij voe

ding vanaf de inganE,sspanning het kleinste vermogen dissiperen,

zodat deze keuze 'let beste is. Er worden E,een hoge eisen cesteld

aan de stabilisatie,zodat een emittervolger met cen zenerdiode

voor de stabilisatie kan zorgen. Om voldoende vermogen te kunnen
~ .-J
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leveren als de relais bekrachtigd worden is een vermogenstransis

tor als eindversterker trap toegevoegd. De voedingseenheid wordt

dan gevormd door de schakeling zoals figuur 4-33 weergeeft.

+

fig. 4-33

De gehele meeteenheid is weergef,even op de volgende bladzijde

(fig. 4-34).

l__
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5. Bouw en beproeving.
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In dit hoofdstuk wordt besproken,hoe het ontwerp uit het vo

rige hoofdstuk is gerealiseerd. Het is duidelijk dat de gerealiseer

de inrichting ~~n van de vele mogelijke uitvoeringen is van het ont

werp. Het is de bedoeling de principes,die in het ontwerp besloten

liggen,in de gebouwde inrichting te beproeven. Uitgegaan is van de

beschikbare elementen in het laboratorium van de vakgroep electro

mechanica voor wat betreft de electronische componenten,zoals tl1Y~_
-------_.

ristoren,transformatoren en transistoren. Ve draaischakelaar is ver-

vaardigd in de werkplaats van devakgroe~die uitgerust is met een

draai- en freesbank,die voornamelijk bij het maken van de nokkenschij

ven ~ebruikt zijn. Ive handhaven dezelfde volgorde van bespreking

der element en zoals in hoofdstuk 4~

5.1. Stappentransformator.

Bij de realisatie van de regelinrichting is gebruik gemaakt van

een transformator met twee aftakkingen ,zodat slechts een beproeving

van het omschakelsysteem over twee stappen mogelijk was. Tot aanschaf

van een stappentransformator,zoals beschreven in 4.1.,is niet overge

gaan o.a. vanwege lange levertijden en hoge kosten. In feite geeft

beproeving van de omschakeling bij twee stappen een voldoende moge

lijkheid om correcte werking van de inrichting te testen. De gebruik

te autostappentransformator bestond uit een beschikbare 2 kW trans

formatorkern met 220 V primaire wikkeling. De mogelijkheid bestond

om hierop een extra wikkeling aan te brengen. Hiermee kon een auto

stappentransformator gerealiseerd worden met twee aftakkingen. Door

het aantal windingen te varieren kunnen omschakelingen over steeds

andere spanningsverschillen get est worden.

V.
1.

L . --=-:heu:"g:u.'----L.5_-1-'---- -'
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De stroomsterkte door de contacten kan gevarieerd worden door de

belasting te veranderen. De belasting bestaat uit een regelbare

weerstand en een aantal smoorspoelen waarmee variatie van het fase

verschil tussen stroom en spanning mogelijk was. De ingangsspanning

wordt gevarieerd met een variac,zodat simulatie van spanningsver

anderingen aan de inf,ang mogelijk is. De belastingstroom van de va-

riac is beperkt tot ongeveer 15 A,zodat het testen van de omschake

lende inrichting tot 25 A gedurende korte tijden moest plaatsvinden.

Door de netspannin-s-als ingangsspanni fig te f,@bruiken kunnen hoeere u

----[

stroomsterktes door de thyristoren en de contacten getest worden.

5.2. Electronische schakelaars met besturing.

Dit deel van de inrichting is gerealiseerd zoals de schakeling

in fig. 4-5. De uitvoering van de verschillende element en wordt

hieronder gegeven.

5.2.1. Thyristoren.

De gebruikte thyristoren zijn van het merk Philips en heb

ben het type nummer BTY 95. Deze zijn gebruikt,omdat zij als

eenheden,d.w.z. gemonteerd op een afgeschermd koelelement met

aansluitcontacten,beschikbaar zijn. Hierbij is dus niet ge

let op aspecten wat betreft kosten,kwaliteit,snelheid e.d.

Enkel is geselecteerd op toelaatbare stroomsterkte en sper

spanning. Deze bedroegen 50 A wisselstroom en 500 V voor dit

type,hetgeen ruim voldoet aan de gewenste specificaties.

We noemen nog de inschakeltijd die 3 microsec. bedraagt,de

doorlaatspanning van 3,3 V en de toelaatbare spanningsveran

dering van 10 V/msec. Gedurende de beproeving is geen gefor

ceerde koeling gebruikt voor de thyristoren.

5.2.2. Stuurschakelaars.

Zoals reeds vermeld,is de keuze gevallen op microschakela"irs,

omdat deze goedkoop verkrijgbaar zijn en nag andere voordelen

hebben boven verenstripschakelaars. Beschikbaar in het maga-

\

1 -----'
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zijn waren microschakelaars met een toelaatbare stroom van

5 A en 220 V spanning. Een schakelarm met nokvolger,in de

vorm van een afgerond boutje,zorgt voor de mogelijkheid de

microschakelaar met de nokkenschijf te bedienen.

a ....... I- a

b----_=1 -F"=====-.l'b--------------- --------- -------

-
'1

fig. 5-2

---------

De microschakelaar heeft twee schakelcontacten. Een maak- en

breekcontact waardoor deze microschakelaar tevens bruikbaar

is als schakelaar S. WeI is hierbij de oorspronkelijke scha

kelarm vervangen door een arm,die bestaat uit een draad van

verenstaal om besturing met de nokkenschijf mogelijk te ma

ken. De afstand waarover de arm bewogen moet worden am scha

keling te realiseren bedraagt minder dan 3 mm. De schakelaars

S1 en S2 maken aIleen gebruik van het maakcontact b van de

microschakelaars. De stroomsterktes,die bij omschakeling

door de schakelaars S1 en S2 vloeien,bedragen 3 rnA en de

stroomsterkte door de contacten Sa en Sb van schakelaar S

40 mA bij een spanningsverschil tussen de takken van 20 V.

5.2.3. Nokkensch~jven.

De afmetingen van de nokkenschijven ter besturing van S1'S2

en S worden in deze paragraaf beschreven met aanvullend een

aantal opmerkingen over materiaalkeuze en bewerkingen. De

hoogte van de nokken bedraagt 5 mm,voldoende om de micro6cha

kelaars te kunnen besturen. De dikte van de nokken bedr~ast

5 mm om voldoende zekerheid te hebben,dat de nokvolgers over

de nokken lopen. De lengte van de nokken kan het eenvoudigst

uitgedrukt worden in graden van de cirkelboog,die zij beslaat.

Voar de lengte van de nokken ter besturing van 3 1 en S2 geldt,

dat zij kleiner moet zijn dan 45°,omdat anders beide schake-
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laars S1 en S2 tegelijkertijd gesloten worden. De lengte

van de nok moet zo klein mogelijk zijn om bij een bepaalde

draaisnelheid een lang tijdsinterval te verkrijgen tussen

openen van S1 en sluiten van S2. Deze moet weI minstens 10

Msee. bedragen. De lengte van de nokken ter besturing van S

moet kleiner zijn dan 450
, maar tevens zo groot mogelijk om

bij draaiing zo snel mogelijk S1 of S2 te kunnen besturen.

Dit kan namelijk pas,indien S in de juiste stand is gebraeht;

d.w.z. zodra Sea) door-de nok g~sloten is_ Eerst bepalen we

dan de booglengte van de nokken ter besturing van S. Een

booelengte van 6 graden wordt aangehouden om de nokvolger de

gelegenheid te geven steeds goed in toestand b te geraken

bij elke positie waarin de draaisehakelaar in rust is. De

oploop van de nokken wordt ge!jeven door de gebruikelijke vor

men,die men voor de sturing van mieroschakelaars hanteert.

Een oploophoek van 300 wordt veelal gebruikt om een g00de

oploop van de nokceleider op de nokken te garanderen,hiermee

is dan de lengte van de nok bepaald. De schakelaars 8
1

of S2

kunnen bestuurd worden,indien S in de juiste stand geschakeld

is,dus nadat de schakelarm van S op de nok gelopen is,in het

geval dat Sea) geleidend moet worden. De minimale booglengte

vinden we dan uit de vorm van de nokkenschijf voar besturing

van S. De nakkenschijven voor besturing van de stuursehake

laars hebben dan de vorm zoals in figuur 5-3.
De breedte van de nokkenschijf voor besturing van S is

10 mm,d.w.z. twee keer zo breed als de andere nokkenschijven.

De nokken zelf zijn eehter 5 mm breed evenals op de andere

schijf. AIle schijven (ook de schijf ter besturing van de

scheidingsschakelaars) zijn gemaRkt uit perspex. De bewerking

is vrij gemakkelijk en het materiaal was voorhanden. Ben an

der aspect is de doorzichtigheid van het materiaRI,waardoor

werking van de schakelaars en contacten goed bekeken kan

worden. (dit is voor een te gebruiken inrichting uiteraard

niet nodig). Hout lijkt als materiaal geschikt,indien er

voldoende conserveringsmaatregelen genomen zijn en geen wer

king meer in het hout optreedt,dus kromtrekken niet voorkomt.
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Het is van belang,dat het gat voor de as van de draaischake

laar loodrecht in het centrum van de nokkenschijven geboord

wordt om slingeren van de schijf in het horizontale of

verticale vlak te voorkomen. Dit zou kunnen leiden tot niet

correcte besturing van de stuurschakelaars. De breedte en

hoogte van nokken zijn overigens voldoende ruim gehouden,

zodat kleine slingeringen toegelaten kunnen worden. De nok

kenschijven zijn met de draaibank rond afgedraaid,waarna met

-f----------- __--"d"-'e"--....f£r.Ye""e:j:s~b.JJa~nlJ_kll...j,.Idll;eL..Jnl..'o,Lk~kJ::e'J..nL.J.o.Ljp~udJ::e~jl--llLI lw"st:"Ll..t",e,---"wuiL,J:I-'°z"'er:L--eg.-te'--\vu.o).JrwmiU-du-.;.:;z.....j<jJ-.ln~•..__H~e4t~---I---

is mogelijk met eenvoudiger gereedschap de nokkenschijven te

maken,omdat de toleranties in de bewerkingen ruim zijn.

5.2.4. Scheidingstransformator.

Een 1 : 1 transformator met twee secundaire wikkelingen is

f,ebruikt met een weerstand van 500 ohm in serie. Deze weer

stand zorgt voor de stroombegrenzing door de gates van de

thyristoren.Zonder deze weerstand zou steeds 20 V over de

gates komen te ;;taan, het[';een tot ontoelaatbaar hoge c;ate

stromen leidt. Nu is de gatestroom beperkt tot 40 mAe Afhan

kelijk van de 8ebruikte thyristoren moet de waarde van de

weerstand ingesteld worden.

5.3. Draaischakelaar.

~e draaischakelaar is geheel gerealiseerd in de werkplaats van

de vakgroep. Het frame is opgebouwd uit perspex platen voor de be

vestiging van de stuurschakelaars,scheidingscontacten,schu~frelais

en de lagering van de as. De as van de draaischakelaar is een 10 mm

ronde staaf,die gelagerd is in twee kogellagers,die in de boven en

onderplaat door inkleJ:lming bevestigd zijn. De kogellagers waren be

schikbaar,maar een andere lagering is evenzeer goed mogelijk. Deze

twee platen zijn aan elkaar verbonden door vier draadstangen (M 8),
die instelling van de hoogte van aIle platen mogelijk maakt. Een

vooraanzicht van de draaischakelaar maakt een en ander duidelijk

(fig. 5-4).

l _
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fig. 5-4

as

De boven-en onderkant kunnen uiteraard ook gebruikt worden

om schakelaars of scheidingseontacten te monteren. Om eenvou

dig instellen van de Bchakelaars t.o.v. de schijven mo~elijk

te ~aken zijn twee extra platen gebruikt. In de drie platen

voor bevestiging van de Bchakelaars zijn gaten gedraaid(dia

meter 120 mm),zodat de nokkenschijven er door kunnen. De as

wordt riGor twee ringen~die met een boutje op de as bevestigd

zijn,op een vaste hoogte tUBBen de onder en bovenplaat beves

tigd om positieverandering van de schijven t.o.v. de platen

te voorkomen. De schijven zijn op de as bevestigd met behulp

van perspex blokjes,die met boutjes op de as geklemd worden

Czie fig. 5-5).

I

l___ ~ :~::~~~~~~~~~~~~~~.~~:_n_o_k_:_:_.n-,--gs_.C_~_~_~_f__------,
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5.3.1. Besturing van de scheidinBsschakelanrs.

De nokkenschijf ter besturing van de scheidingsschakelaars

is evenals de andere schijven uit perspex ~emaGkt. Doordat

de nokvolr,ers met een rol zijn uitgevoerd,is de slijtage van

de schijf r,ering. De dikte van de schijf is 5 mm evenals de

nokken. De hoogte van de nokken bedraagt 7 mm om zonodig de

veren van de scheiders een voldoende uitwijking te geven,

zodat de contactkracht groot genoeg kan worden ingesteld. De

lengte van de nokken op de schijf moet kleiner zijn dan--90(),------ --

omdat anders meer dan twee scheidingscontacten gesloten kun

nen zijn. Ben maximale lengte is gewenst,omdat dan bij de ge

ringste draaiing direct twee scheidingsschakelanrs geleiden

en dit een cerste voorwaa.rde is am schakeling rnogelijk te

maken. Een booglengte van 3 graden is gereserveerd am de schei

dingsschakelaars de ruimte te geven te openen in elke rust

positie. De oploop van de nok geschiedt onder een hoek van

45 0
am snel volledige sluiting van de scheidingsschakelaars

te bewerkstelligen. De schijf ter besturing van de scheidings

schakelaars wordt dan zoals op ware grootte getekend is in

fig. 5-6.

100

---- --~

fig. 5-6

,

d ,,, ,, , , , , , , ,,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,
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5.3.2. Scheiding:~schakela,·lrB.

De scheidingsschakelaars zijn uitcevoerd volgens principes

uit het vorige hoofdstuk. De contactkracht bepaalt voorname

lijk de contactweerstand,die zodanig gekozen moet worden,dat

de maximaal f,edissipeerde electrische energie,die in de vorm

van warmte vrij komt,minder is dan de energie,die door de

schakelaar maximaal kan worden afgegeven aan de omgeving. In

dien afmetingen van de schakelaar niet te klein gekozen w()~

den zal de koeling groter zijn en is een grotere contactweer

stand en kleinere contactkracht mogelijk. We streven naar een

kleine contactkracht om de bekrachtiging zo licht mogelijk

te kunnen houden. De afmetingen van de schakelaars zijn on

geveer zo gekozen,dat de acht schakelaars juist rond de nok

kenschijf met doorsnede 10 cm gemonteerd konden worden. Klei

nere schakelaars leiden tot minder koeling en daardoor hogere

vereiste krachten. Eerst voIgt een fysische beschrijving van

de schakelaar,waarna een bepaling voIgt van de benodigde con

tactkracht en de hiervoor vereiste uitwijking van de verene

De scheidingsschakelaars zijn geheel gerealiseerd zonder ge

bruik van draai-of freesbank uit de materialen messing,perspex

en fosforbrona. Dit laatste materiaal vormt de veren en

zal wellicht niet in een ontwikkelingsland direct voorhanden

zijn. Een tekening van de schi.~idingsBchakelaar en een aantal

ondercalen is op schaal 2 : 1 weergegeven in fig. 5-7.

leiding

isoleer
blok

con

veer

i

il__.. f_i...:..:~~._=5==_-__:..7_____'
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Schaal 2:1

o 0
fig. 5-7

a. Contacten.

Vanwege de eenvoudige montage zijn messing boutjes gebruikt

als contacten. Duurproeven moeten nog uitwijzen of z~J op

de lange duur voldoen. De contacten kunnen eenvoudig met

een moertje bevestigd worden in een gat van de verenstrip.

Het is mogelijk de afstand van de contacten instelbaar te

maken door twee moertjes te gebruiken en daarmee de bout

te bevestigen zoals in figuur 5-7 is aangegeven. Het boven

ste contact is instelbaar. Door het isoleerblok op de

juiste dikte te kiezen,is instelling van de contactafstand

niet nodig en kan het instelbare contact vervangen worden

door een vast contact.

b. Verene

De veren zijn geknipt (dit is mogelijk met een stevige schaar)

uit een beschikbare fosforbronzen plaat met een dikte van

0,5 mm. De bevestiging op het isoleerblok geschiedt op ver

schillende plaatsen om de gewenste verschillende veercon

stanten te verkrijf,en. De redenen hiervoor zijn reeds be

schreven in het vorige hoofdstuk. De bevestiging van de

L. -----l
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veren geschiedt met boutjes (M3),die door gaten in de

veren en getapt draad in het isoleerblok vast gedraaid wor

den.

c. Nokvolger.

In het vorige hoofdstuk hebben we al aangegeven door welke

overwegingen de afmetingen van de nokvolger worden bepaald.

De afstand van de veer tot de rol moet minimaal gekozen wor

den. In de gerealiseerde schakelaar bedraagt deze afstand

7 mm,waarvan 2 mm t.g.v. de contactleiding en 5 mm van de

houder,di0 aan het contact bevestigd moet worden. Er was af

~eleid,dat ~elden (formule 4-21) moet:

4
R+d<-.y

3
De waarde van y bedraagt 20 mm,zodat R + d kleiner moet zijn

dan 27 mm. We hebben gekozen voor een waarde van 6 mm voar

R,zodat uit formule 4-20b voor de contactkracht X gevonden

"./ord t :

X "'" 1""'2
De benodigde nokhoogte bedraaiit ongeveer 3 mm,waarvan 1 mm

voor het overbruggen van de contactafstand en 2 mm voor de

realisatie van een contactkracht van omgeveer 2 N. Deze be

nodigde contactkracht 18 bep~~ld op pagina 5-15. De cos ~

als functie van de resterende nokhoogte wordt dan als in on

derstaande figuur aangegeven (voor de betekenis van hoek ~

zie hoofdstuk 4).

cos [J 1

0,9

0,8

0,7

1 2 3 L~

h ~ (mm)
r

fig. 5-9

Zodra de contacten elkaar raken (h = 2 mm) neemt de cos0
r
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lineair toe,totdat bij h = 0 de hoek ~ 90
0

is.
r

De nokvolger bestaat uit de rol en de houder,waarin de

rol draait. De rol kan gemaakt worden van messing,door bij

voorbeeld een ronde staaf (diameter 12 mm) in het centrum te

doorboren (3 mm) en dan in plakjes zagen ter dikte van de

gewenste rollen. De houder van de nokvol8er is gemaakt uit

perspex en het asje van de rol bestaat uit een afgezangd deel

van een ronde staaf (3 mm). De inkeping geeft ruimte voor

de rol en een gat wai'trin draad (M;;) ~ ';"'.1-.'; rl~ rl~ '0

lijkheid om de houder te monteren op het boutje,dat het con

tact vormt.

d. Contactieidingen.

Zoals vermeld in hoofdstuk 4 worden de contactleidingen ge

vormd door litze band. De afmetingen berlragen 8 mm bij 2 mm.

Dit geeft een doorsnede van 16 mm 2 , hetgeen voldoende is om

45 A met aceptabele stroomdichtheid te geleiden. Vanaf het

isoleerblok zijn de leidine;en met isolatieband omwik.keld om

kortslui ting tus:,en de twee leidingen te voorkomen. In de con

tactleidingen kunnen ~envoudig twee gaten gemaakt worden,waar

door ze met contactboutjes en de bevestigingsboutjes (tesa-

~en met kleine plaatjes) aan de contacten en het isoleerblok

bevestigd kunnen worden. De contactleidingen hebben een be

langrijke functie bij de koeling van de contacten en de an

dere delen van de scheidingsschakelaar (dit zal later blijken).

e. Isoleerblok.

Zoals al vermeld,bestaat dit blok uit perspex en dient ter

bevestiging van de veren en de contactleidingen. De beide

veren en bijbehorende leidingen moeten van elkaar geisoleerd

zijn. De dikte van het blok bedraagt 8 mm en de contactafstand

is instelbaar met twee moertjes op het bovenste contact. De

veren en de leidingen worden bevestigd op het isoleerblok

met boutjes in getapte gat en. Voor bevestiging van de gehele

scheidingsschakelaar zijn in het isoleerblok twee gaten aan

gebracht,waardoor met bouten de schakelaar op de plaat in

de draaischakelaar gemonteerd kan worden.

I

1 ----'



Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der eiektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

blz.5-13van

rapport nr.

Ive zullen nu a·m de hanct v!\n de vermogensbalans bepalen

wat de maxima~l toelaatbare eontactweerstand van de scha

kelaar is. Opgemerkt moet worden,dat een nauwkeurige bere

kening niet mogelijk is,maar de bedoeling is slechta een

schatting te maken van de benodigde contactkracht,waarna in

de praktijk geteat moet worden of deze contactkracht bij de

gewenste stroomsterkte voldoet.

Aangenomen wordt,dat de temperatuur van de contacten

maximaal 900 C is en de temperatuur van de andere delen Eo~ c.
De omgevingstemperatuur wordt gesteld op 350 C. Ben en ander

is aange~even in fig. 5-10,waarin ook de afgevoerde warmte

door straling en convectie naar de omgeving is weergeGeven.

fig. 5-10

De warmte,die in het contact ontstaat,moet eerat door gelei

ding (P1) naar de andere delen van de schakelaar worden af

gevoerd om daarna door straling (p t ) en konvectie (P
k

)
a r onv

naqr de omgeving te worden getransporteerd. Er vindt ook af-

voer van warmte plaata door geleiding (p 1) vanaf de scha
ge

kelaar naar de stroomleidingen.

We beschouwen het warmte transport (P
1
),dat van de con

tacten naar de rest van de achakelaar plaatsvindt. Dit vindt

voornamelijk plaats via de contactleidingen. Het geleidings

vermogen van het contact via de geleider met een doorsnede

van 20 mm2
t naar een 2 em van het contact verwijderd punt in

de contactleidingtwaar de temperatuur 80
0

C bedraagt,bereke

nen we uit de vergelijking 4-16. We vinden een geleidingsver

mogen van 8 \v.
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Het koeloppervlak van de schakelaar wordt voor het groot

ste deel gevormd door de contactleidingen en de veren.Uit de

afmetingen van de schakelaar is het koeloppervlak te bepalen.

~e beschouwen aIleen het deel van de schakelaar van het

t-- -- ---- --- -

contact tot aan het isoleerblok en vinden dan een koeloppervlak
2van ongeve~r 0,002 m •

Indien de contactleidingen nieuw zijn en derhalve de stra

lingscoefficient van ~epolijst koper kan worden ~ebruikt,vinden

we voor het ui tr;estraalde verrno?.ell....van de schakelaar (zie ver

t~elijking 4-13):

P = 0,17.10-8• 0,002 .( 3534 _3084 ) = 0,02 W
str

Op den duur zal de contactleiding geoxideerd worden,wa~rdoor

de stralingsco~fficient hoger wordt.IJoor de Releiders zwart

te verven is eenzelfde stralingscoefficient te bereiken,waar

mee dan het koelvermogen door straling ongeveer 0,5 \1 bedraagt.

In de verciere berekening is ui tgegaan van nieuwe leidini~en,zoda t

de koeling door straling slechts 0,02 ~I is. De afgevoerde warmte

door konvectie wordt berekend met vergelijking 4-15. ~'e vinden:

Pkonv= 3,25 .( 45 )5/4 .0,002 = 0,64 '.,'.

:iet vermogen ,ctat door geleiding afgevoerd wordt naar de stroom

~eleiders ,die elk een doorsnede hebben van 10-5 m2 ,wordt be

rekend met ver~elijking 4-16. Verondersteld is,dat op een af

stand van 0,2 m de temperatuur van de geleiders 45°C is,d.w.z.

10
0

\,; boven de omgevinljstemperatuur. 'Ie vinden dan voor het

koelv2rmogen door geleiding via

p _ 400· 2.10-5 .35
~ gel - 0,2

beide geleiders:

= 1,4 w

De totale warmte ,die maximacl afgevoerd kan worden bedraagt:

p = P + Pk + P = 2,04 Wtot str onv gel

rlet vermogen ,dat in ae weerstand gedissi~eerd wordt moet klei

ner zijn dan deze waarde. Omdat de maximale stroomsterkte 45 A

bedra~gt,wordt de maximaal toela~tbare weerstand gevonden uit:

2,04

2,04
R =

L
c 2025

----------------
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-4
8,7·10 ohm=

De gevonden contactweerstand geldt bij een temperatuur van

o ( a)90 c. De weerstand bij kamertemperatuur 35 C wordt dan

gevonden met verselijking 4-11:

10-3

--f------------

IIet gedissi peerde vermogen kan ruimschoots door geleiding van

het contact na~r do contactleidingen worden afgevoerd.~elfs

indien de te 'peratuur va de geleiders 85°C is ,kan het gedis

sipeC'rde --v-et'1'l'K7fjell in freL contact voldoenae aTEevoeFC.flvorden----f---

na~r de ~eleiders. Uit houdt in,dat oak ongevingstemperaturen
( )

van 40 C toegest ~n zijn.

foor elk raakpunt tus"oen twee contactvlakl,len geldt (ver

;elijking L~-10)

R
c1

= 3,1.10-3 • ( F )~

1,5 NIi' =

lJemen we aan,dat bij de gerealise~rde contacten drie raakpunten

optreden,dan vinden we een waarde voor R
c1

,die driemaal zo

:':root is als rie berekende maximale contact weerstand. j;;r zijn

im':?rs drie \'vecr:-,tandenparallel e;eschakeld. lie benad l gde con

tactkrac~t vinden dan uit:

q , .10-6
/ ,b

de kiezen een contactkracht van 2 N ,die voor elke scheidings

schakelaar apart ingesteld wordt.l)it is mogelijk door de scha

he l .::\1r Lo.v. de nakkenschijf te verplaatsen.lieting van de

cJntactkr,cht is direct mogelijk door meting van de kracht,

~:ie nod-i_,: is 0;'1 een Gesloten ,1c:lakelaar te openen.Indirect

biedt~eting van uitwijking van de veren een rnogelijkheid om

de contactkracht te bepalen en eventueel bijtestellen.1Je eerste

methode is nauwkeuriger en eenvoudiger en daarom Gebruikt. In

dien de scheidingsschakelaRrs ingesteld zijn,is de benodigde

kracht van het schuifrelais te bepalen.Ueze is gemeten en be

draRgt maxi~aAI ongeveer 3 N • De praktijk zal o.a. door duur

proeven moeten uitwijzen of de gekozen contactkracht voldoende

groot is;ook na een groot aantal schakelingen.
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5.3.3. Aandrijving.

De aandrijving bestaat uit de tandenschijf en de twee schuif

relais.

a. Tandenschijf.

De tandenschijf is gemaakt van perspex. Omdat de krachten,

die op de tandenschijf worden uitgeoefehd groot zijn,moet

het materiaal hard zijn om slijtage te voorkomen of te beper

ken. De diameter van de tandenschijf is evenals de andere

schij'len 10 om en de tanden zijn 5 mmhoogenlieoben een

lengte van 5 mm. De dikte van de schijf is eveneens 5 mm.

Op ware grootte is de tandenschijf getekend in fig. 5-11.

110100

----b-\E-
61

fig. 5-11

De tandenschijf is op dezelfde manier aan de as bevestigd

als de nokkenschijven,dus met een perspex blokje dat met bou

tjes op de as geklemd kan worden.

b. Schuifrelais.

De schuifrelais zijn gemaakt zoals in fig. 5-12.
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De waRrde van de sehuifkraeht is in het vorige hoofdstuk

afgeleid (vergelijking 4-31):

2 2t.I .N • 11.A
F = 0 ap

(s _ x)2

Bij de gegeven tandensehijf is een sehuifafstand van minstens

4 em nodig. We kiezen daarom een spoel met een lengte van

5,5 em. De maximaal benodigde kraeht bedraagt ongeveer 3 N.

Deze zal bereikt moeten worden,indien het anker nog minstens

2,5 em kan versehuiven. Dit houdt in dat x dan 3 em bedraagt

en ( s· - x) wordt 2,5 em.

We kunnen het aantal amperewindingen en de spoeldoor

snede nog kiezen. We hebben een anker gekozen bestaande uit

een ronde staaf van 6 mm doorsnede,die in een messing buisje

glijdt met een buiten diameter van 8 mm, Hierop zal de spoel

8ewikkeld worden. Door twee messing plaatjes,die op het buis

je zijn gesoldeerd,wordt de spoel op zijn plaats gehouden.

De dikte van de spoel en het aantal amperewindingen bepalen

bij de gegeven lengte van 5,5 em de stroomdiehtheid in de

windingen. Doordat de bekraehtiging van de spoel sleehts kor

te tijden plaats vindt,lijkt een toelaatbare stroomdiehtheid

van 14.10
6

A/m2 redelijk. Dit is vier keer de toelaatbare

stroomdiehtheid in transformatorwikkelingen. Indien de be

kraehtiging 0,2 sec. duurt,wordt per stap sleehts 10 J aan

het relais toegevoerd,zoals later zal blijken. Dit leidt dan

nauwelijks tot temperatuur verhoging. Met een kopervulfaetor

van O,b,die veelal gekozen wordt voor handgewikkelde spoelen

met ronde wikkelingsdraad,vinden we dan de relatie:
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6N I = 0,055 • d • 0,6 • 14.10
De dikte d is uitgedrukt in meters. De straal van de spoel

wordt nu:

R = 0,004 + t.d
De doorsnede van de spoel bedraagt dan:

Vullen we de diverse waarden voor de parameters in,dan vinden

we een waarde voor de dikte d van 8,5 mm. Nu is het aantal

amperewindingen ongeveer 3700. De invloed van het ijzereir-

cuit zal slechts beperkt zijn,omdat de reluctantie voorname

lijk bepaald wordt door de "luchtspleet" binnen de spoel.

Het ijzercircuit heeft voornamelijk een funetie ala bevesti

gingsmiddel van de spoel. De spoel met doorsnede 25 mm klemt

na omwikkeling met isolatiemateriaal in een buis met binnen

diameter 26 mm. De buiten diameter bedraagt 30 mm. Met twee

ijzeren plaatjes wordt de buis aan beide zijden dieht gemaakt

door inklemming. Lassen of solder en is ook mogelijk,rnaar be

moeilijkt demontage en geeft kans op besehadiging van de spoel

door verhitting.

De voedingsspanning van het relais hangt samen met de

stroomsterkte door wikkeling en de weerstand van de wikkeling.

Voor de weerstand van de wikkeling geldt:

2
A = Tf.Rsp

2= Tf .(0,004 + t.d)
__ L-

R =
e.l

q

Hierin is 1 de lengte van de windingen,q de doorsnede en e
de specifieke weerstand van het materiaal. ( f = ,,75.10-8 f2m).

Het aantal windingen bepaalt me de de wcerstand en hierdoor

wordt dan de voedingsspanning vastgelegd,indien het aantal

ampere windingen bekend is. De lengte van de wikkeling bedraagt:

-25,2 • 10 N=1 = N .2. Tf. r gem

r is de gemiddelde straal van de windingen in de spoel,
gem 3

die 8,25.10- m bedraagt. De doorsnede van de winding is de

totale doorsnede van de spoel vermenigvuldigd met de kopervul

factor en gedeeld door het aantal windingen.

I
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q ::
-2 8 -3 65,5.10 • t ,5.10 .0,

N =
-42,8.10

N

-f---- ------- --

We vinden nu voor de weerstand:

-6 2R :: 3,2.10 N

Indien we de voedingsspanning kiezen op 20 V vinden we:

V :: I.R
2 -620 = I.N .3,2.10

Met de reeds bekende waarde van IN :: 3700 vinden we dan het

aantal windingen N

N ~ 1700

Nu weten we ook de doorsnede van de winding

q = 0,165 mm2

Hieruit kunnen we de diameter van de wikkelingsdraad halen

d ~ 0,45 mm
w

De uiteindelijke uitvoering van de relais bestaat uit een

wikkeling van 1700 windingen met een windingsdiameter van

0,45 mm. De voedingsspanning bedraagt 23 V en de stroomsterk

te 2,1 A. De lengte van de spoel is 5,5 cm en de dikte be

draagt 0,85 cm.

Om het anker soepel in het messing buisje te laten be

wegen is een spe~ van 0,05 mm aangebracht. Door toegevoegde

smeerolie beweegt het anker zonder noemenswaardige wrijving

in de geleidende mesGing buis. De stoter is geknipt uit een

fosforbronzen plaat van 0,5 mm dike Zij he eft een lengte van

8 cm en een breedte van 5 mm. Aan het uiteinde van de stoter

is een stukje messing gesoldeerd om de stoter goed in de

tandenschijf te laten grijpen. In het anker is aan het uit

einde een gleufje gezaagd,waarin de stoter vastgesoldeerd is.

De brede zijde van de stoter moet steeds loodrecht op het

vlak van de tand8nschijf staan om zorg te dragen voor een

correcte aandrijving. De stoter zou mogelijk langs de tanden

schijf kunnen geraken,zodat geen draaiing van de schijf plaats

vindt. Om de stoter steeds in de juiste positie te houden is

I in het anker een lange gleuf aangebracht. Een boutje in het

l m_e_s_s_~_.n_g_b_U_i_S_J_'e__z_o_r_g_t_v_o_o_r_r_e_c_h_t_g_e_l_e_i_d_l._'n_
g

_. -----'
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fig. 5-13" \ l"ct
mess~ng ge e~ er

~---------r----r--------
I

-~ --- -~l -f--'s=t""'o-"'t-"'e..::,r ....::;---I

-------.........--li:::::J- - - -' I
I

I----------+-----..J---------

-
.~

(

~
anker

'--

Op het anker is schroefdraad aangebrachUM6).u'Waarop~l'Ilnex
------~--

~edraaid kan worden,die de maximale beweging van het anker

in de spoel instelbaar maakt en tevens de bevestiging van de

trekveer mogelijk maakt. Er was geen drukveer van de juiste

lengte en sterkte voorhanden,zodat het relais nu met een trek

veer is uitgerust. De veerkracht in volledig uitgetrokken

toestand bedraagt minder dan 0,5 N.

5.3.4. Hontage.

De schakelaars zijn met bouten op de platen van de draaischa

kelaar bevestigd. Deze platen worden door de vier draadstang

en (H8) op hun plaats gehouden. De r\rie nokkenschj.jven moeten

bij montage op de as ten opzichte van elkaar in de juiste

positie worden gebracht. In een rustpositie van de draaischa

kelaar moet de nokvolger van een scheider juist midden op de

nok van de schijf staan,die de scheidingsschakelaars bestuurt.

Indien de scheider verbonden is met het thyristorpaar,qat ge

stuurd wordt door S1,moet de schakelarm van deze schakelaar

eve:icens in het midden van een nok op de stuurschijf van S1

en S2 staan. De schakelarm van S tenslotte,moet dan in een

positie staan tussen twee nokken van de stuurschijf van S,

vanwaar hij,bij draaiing naar een nieuwe positie,langs de

nok wordt geleid.

5.4. Meeteenheid.

De meeteenheid is gebouwd als beschreven in hoofdstuk 4. De

componenten worden in deze paragraaf nader gespecificeerd. De ge

hele meeteenheid is weergegeven in fig. 5-14. Een aantal weerstan

den is instelbaar gekozen. De waarden van de weerstanden en conden
satoren zijn in de tekenin~ aangegeven.
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Een beschikbare transformator is in de detectieeenheid benut (Trb )

om de uitf,angsspanning van de regelinrichting te transformeren naar

24 V. Door middel van een brugcel (FW 100 MAL 7507P) is de spanning

dubbelzijdig gelijkgericht en afgevlakt met een condensator~ De ver

kregen gelijkspanning bedraagt dan 35 V bij 220 V uitgangsspanning.

De zenerdioden Z en Z' hebben beide een zenerspanning van 16 V. De

gebruikte transistoren T1 tim T6 (evenals T
1

' tim T6') zijn NPN

stuurtransistoren voor geringe vermogens. Gebrnikt is -h€-t- type P±£--W.
-------

Voor T
a

kan hetzelfde type gebruikt worden. T7 en Tb zijn componen-

ten,die bestaan uit een Darlington paar,dat in feite een transistor

vormt met hoge stroomversterkingsfactor (750). De vermogenstransistor

in deze component (NJE 1102) kan maximaal 5 ampere geleiden en een

vermogen van 70 W dissiperen.

In de voedingseenheid is gebruik gemaakt van een beschikbare

transformator,die de ingangsspanning van de regelinrichting trans

formeert van 220 V naar 30 V (Tr ). Via een brugcel (FWLC 600 MAL7424)
a

met dioden,die 2,5 ampere kunnen geleiden en een condensator wordt

een gelijkspanning verkregen van 42 V. De zenerdiode Z bestaat uit
V

een serieschakeling van 2 exemplaren,die tesamen een zenerspanning

hebben van 23 V,zodat ook de voedingsspanning ongeveer op deze waar

de gestabiliseerd wordt.
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In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden,

die het ontwerp en de gerealiseerde inrichting bieden.Aan de hand van

de specificaties,die genoemd zijn in hoofdstuk 2 worden de bereikte

resultaten en de daaruit te trekken conclusies besproken.

a. Bedrijf.

~e inrichting is alleen geGchikt voar stabilisering van wisselspan-

_~__ oj n[:-en, h(·tgeen ovcrccn komt met de I',estelde eisen.

b. Nominale spannin~ en frequentic.

De nominale spanning bedra."lgt ;~20 V en de freqllcntie 50 Oz.

c. Hegelbereik.

Hot re~elbereik,dat verwacht kan worden met de transformator uit

paragraaf 4.1 , zal 5~,2 ~; bedra~en ;d.w.z. een spanning van 103 V

wordt nog Ju~st gestabiliseerd op 209 V ,hetgeen binnen de gewens

te nauwkeuri~heid ligt. LaGere spanningen zullen niet correct ge

stabilise~rd worden.

~oals re8ds in de inleiding is gesteld,is de gekozen waarde

voor het regelhereik (50,6) willekeurig. let is echter van belang

de in de praktijk voorkomende minimale netspanning te kennen,op

dat de inric 11ting ook een minimaal regelbereik heaft. Dit regel

bereik bepaalt namelijk sterk de eisen aan de inrichting.~o zal

bijvoorbeeld bij een rngelbereik van 3~~ o.a. de stappentransfor

mator met ecn vermogen van ;,~ kW kunnen volstaan en aanzienlijk

soedkoper zijn.( Netspannin~en tot 150 V worden dan ~estabiliseerd)

,let a ntal aftakkingen kan tevens l~leiner e;e),ozen i'iC'rden,hetgeen

ook nOf eniG financieel voorcleel oplevert. De eisen aan de thy

ristoren en de 6cheidingsschakelaQrs worden beperkt,omdat de stro0m

sterkte door deze ele~enten bijv. maximaal 36 A bedraagt bij een

ree;elbereik van -)o~,~ • De thyristoren zijn dan goedkoper en de con

tactkracht op de scheiders kan kleiner gekozen worden ,zodat met

een minder krac~tig relais op de draaiscJlakelaqr kan worden volstaan

d. Het vermogen,dat aan de uitgang van de inrichting afgegeven kan

worden,is voornamelijk bepaald door de maximaal toelaatbare stroom

sterkte door de scheidingsschakelaars .In de gebouwde inrichting

zijn filechts de eerste twee stappen bepr6efd,waarbij dan een ver

mogen van 5 kW aan de uitgang beschikbaar is,omdat de stroomsterkte

niet veel groter wordt dan 25 A. Bij een contactkracht van 2N is
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is de contactweerstand 3 mi2 ,hetgeen ongevenr 3 maal zo groot is

als de berekende waarde uit hoofdstuk 5. Dit was echter te verwach

ten,gezien de Erote onnauwkeurigheid,die onvermijdelijk in de

berekeningsmethode ligt opgesloten. Volgens het berekende koelver

mogen van 2 ~ kan de scheidingsschakelaar slechts 26 A geleiden.

Netin~en tonen aan,dat bij een om~evingstemperatuur van 300
C pas

bij een s~roomsterkte vgn 35 A de maximaal toela~tbare contact

temperatuur van 900
C bereikt \olorcU. 'lierui t leiden we af ,da t het

_r-----------------'I1 erkeJ j jke koe1verrn0t','en onge \fe!'! '10'; boven (te nerekencre-waarcre-------'-------

lip:t. Di t is te verklaren ui t de lage sch'ltting v.'1n het stralings

vermogen en het niet meegetelde koeloppervlak van de nokvolger,

het iaoleerb10k en de contactleidingen op het isoleerhlok.

Om stromen van 45 A te ~eleiden is minstens een contactkracht

van 5 N vereist. \)e contactweerstand bedraae;t dan 2 mn en de tempe

ratuur van het contact bereikt d'ln juist de maximaal toelaatbare

temperatuur van gOO C bij eon stroomsterkte van 45 A. Opgemerkt

moet worden,dat de omgevingstemp8ratuur 300 bedroeg en de contac

ten niem'! en dun sc :won waren. Door slij tage en vervuiling van de

contacten zal de weerstand op den duur enigszins toenemen,zodat

dan grotere contactkrachten vereist zijn. Rogers omgevin~stempera

turen benerken de koeling en maken eveneens grotere contactkrachten

noodzakelijk.Duurproeven ,eventueel onder extreme omstandigheden,

moeten uitwijzen hoe de contact weerstand vernndert en hoe groot

dan dp minimale contactkracht Moet zijn.

De Cebouwde inrichtinc is slechts geschikt voor stromen tot

35 ~,zodat een grotere contactkracht moet worden ingesteld om 45 A

te kunnen ~eleiden. Dit zal leiden tot sterkere relais. Door een

speci'11e vorm van de nok voor besturing van de scheidin8sschakelaars

zO,ls aangegeven in fig 6-1, kan wellicht met de gerealiseerde re

lais worden volsta~n.

/
fig. 6-1

I
I ~Je scheiders worden bij het eerste deel van de oploop cesloten en

l_ bij verder draaien van de nok neemt de contactkracht steeds toe

tot een maximale waarde ,die bereikt wordt als de omschakeling vol-

------
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tooid is.Gedurende een korte tijd zal dan het contact geleiden,ter

wijl de contactkracht nog niet voldoende "root is,maar dit behoeft

geen bezwaar te zijn .0001' de speciale vorm van de nok wordt de

positie van het anker in het schuifrelais,waarbij de maximale

kracht vereist is ,gunstiger.

e. Arbeidsfactor bereik •

.lke belaRting kan op de inrichtin~ worden aangesloten,zonder dat

deze zijn correcte werking verliest.

------f.- i':li;~y'-ta,..,t~e~effm...~--------------------------------
-------

,)e inrichting is beproefd in e·m ecnfasesysteem,l:laar in driefascn

systemen kan hat principe,dat in het ontwerp besloten liCt,ook

gebruikt worden.De rlraaischakelaar zal dan met een aantal I

6chakelaars uit~ebreid moeten worden en daardoor duurder zijn(zie

specificatie 1). ~lke fase apart zal op dezelfde wijze via stuur

"chakelaars omschakelen,zoals beschreven in hoofdstuk 4.
g. Onderhoud.

De slijtage aan de diverse delen van de inrichtin:" bepalen,welk

onderhoud noodzakelijk is. De electronische componenten en de trans

formator zijn niet noemenswa~rd aan slijtage onderhevig en behoeven

derllalve geen onrlerhoud. Vooral de delen in de draaischakelaar,

zoals de nokkenschijven,de rel~i6 en oe scheidel'S zijn wel aan

slijtage onderhevig. de zijn nu niet in staat iets te vermelden

over deze slijtage,orndat zij pas na duurproeven vastgesteld kan

worden.qet aantal benodigde Rchakelbewegingen per tijdseenheid

zal afhangen van de practische situatie ,waarin de inrichting

functioneert en een belangrijke invloed hebben op de slijt~ge.

Verwacht rna~ worden, dat het aantal schakelingen per tijdseenheid

gerinz is,zodat bij een Leschikte materiaal~euze de slijtage en

het onderhoud beperkt kan zijn.

h. BetrouwbaO]r'leid.

Deze specificatie hangt sterk samen met de vorige. De betrouwbaar

heid van de transfor~ator en de electronische componenten is groot,

maRl' de betrouwbaarheid van de bewegende delen in de draaischake

Iaar zal afhangen van de slijtage en het gepleegde onderhoud.

i. roezicht,bedrijfsvoering•

..et ecn soede handleiding is het mogelijk voor een lager technisch

geschoold persoon storingen op te sporen in de bewegende delen

van de inrichting en eventueel te repareren.Reparatie van het elec-
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tronische deel van de inrichting vereist echter ,oak met een

handleiding,zeker enige electrotechnische scholing.

De inrichting zal bij volledig uitvallen van de netspanning

in een positie kunnen staan ,die bij herstel van de netsp~nning

na de uitval een spanning van 440 V geeft aan de uitgang van de

inrichting. lNeliswa'lr regelt de inrichting direct bij tma:1.r deze

correctie neemt eniGe tijd in beslag,waarin schade aan de inrich

ting zelfJof aan de aangesloten apparatuur kan worden toegebracht.
------ - - ---- --- ----- ~--- ---

I-------------Om dit te voorkomen moet de ~nschakeling na ui tval van de net-

spanning steeds met de hand geschieden ,nadat de draaischakelaar

op de hoogste Gpanning is ingesteld.Het is mogelijk deze instel

ling van de draaischakelaar na uitval van de netspanning steeds

automatisch te realiseren.Hiervoor moeten dan echter elementen aan

de inrichting worden toegevoegd,die extra kosten met zich meebrengen

Afhankelijk van het aantal malentdat de uitval van de netspanning

optre~dt tzal af[ewogen moeten worden,of een automatische instel

ling van de draaischakelanr na uitval van de netspanning wenselijk

is.

j. Gewicht en volume.

De stap~entransforMator bepanlt voornamelijk het gewicht van de

inrichting. De 5kW transformator in eenfase uitvoering weegt onge

veer 35 k~.resamen met de andere delen van de inrichting zal het

cewicht op ongeveer 45 kg komen. De afmetingen van deze transfor

mator bedragen 240 x 1~5 x 230 mm en de draaischakelaar met thy-

ristoren op koelelementen voegt hier ongeveer eenzelfde volume aan

toe,zodat de totale ~fmetingen van de inrichtinf, ongeveer 240 x

350 x 230 zullen bedragen.

~en inrichting met een 3 fasen autoGtappentransformator met een

zelfde vermogen van 5 k\v weegt on[eveer 60 kg en de afmetingen be

dragen onE:eveer 300 x 350 x 280 Mm.
k. Kendement.

Het rendement van de inrichting wordt voornamelijk bepaalt door

de autostappentransformator. Het rendement hiervan is afhankelijk

van de ingeschakelde aftakking en dus van de ingangsspanning van

de inrichting. Bij een spanning van 110 V zal de laagste aftakking

ingeschakeld zijn en het rendement is dan ongeveer 85 % .Indien

echter de hoogste aftakking ingeschakeld is,bij een spanning van

220 V zal een rendement van ongeveer 98% berpikt kunnen worden.
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Het rendement van de gehele inrichting ligt lager door disr;ipatie

in de thyristoren,in de scheiders " in de relais en in de meet

eenheid. Bij een maximale stroomsterkte van 45 A is de dissipatie

in de thyristoren 150 W (door andere thyristoren te gebruiken

kan dit beperkt worden tot 70 W). Ue dissipatie in de scheiders

en de meeteenheid is hierbij verwaarloosbaar. De dissipatie in

de relais bedraagt 40 w ,indien zij ingeschakeld zijn.De schake

linr,cn duren echter kort en treden niet frequent 01). Oak de dis-

c-- §ipatULis afhankeJ; jk 'lTnn de j 11f';ang'3spanning, omdat de'i3c---4e-.J ...... vv.

sterkte door de thyristoren bepaalt. Bij een ingangsspanning van

110 V wordt het rendement door dissipatie in de thyristorcn ver

laagd met5~6 en bij 220 V spanning a,lD de ine;ang bedraagt de ver

lagi ng on.!';eve er 1,5 :-6.
Het totale rendement van de inrichting zal afhankelijk van de

inrangsspanning tussen ongeveQr 97J(bij 220 V)en 82 %(bij 110 V)

liggen.Bij een kleiner regelbereik lig~en daze 0renzen gunstiger,

omdat een andere transformator gebruikt kan worden.

1. Kosten.

()mdat het kostenaspect bij het ontwerp van de inrichting een be

langrijke pIlats he,""ft ingenomen, kan voor de gehele inrichting

verondersteld worden,dat zij goedkoper is dan enige andere inrich

ting,die de~elfde mogelijkheden biedt.

De autostap~entransformator en de draaischakelaar leveren de

grootste bijdrage in de kosten,maar de andere delen zoals thyris

t~ren en meeteenheid leveren ook een wczenlijke bijdrage. De kos

ten van een in Nederland te bouwen inrichting zijn geschat voor

een eenfase uitvoering en een driefasen uitvoering elk met een

vermo~en van 5 kW. Een aantal kosten zijn redelijk te schatten,

zoals de kosten van de transformator,de thyristoren en de meet

eenheid ,omdat deze elementen te koop zijn en de prijzen dus bekend.

De draaischakelaar moet zelf gemaakt worden en de prijs hiervan

is sterk afhankelijk van het aantal benodigde arbeidsuren. Afhanke

lijk van de loonkosten per uur zijn dan de arbeidskosten van de

draaischakelaar bekend. Ben bijdrage van de materiaQlkosten wordt

hieraan toegevoegd,zodat de totale kosten van de draaischakelaar

~evonden worclen. De eenfase uitvoering is duidelijk de goedkoopste.
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Onderstaande tabel geeft de geschatte kosten weer:

eenfase uitv. driefasen uitv.

Autostapnentransformator(8 aft.) 1 400,- f 500,-
"i'hyristoren ! 100,- 1 150,-
!\leetecnheid 1 '100, - 1 100,-

Jraaischakelaar:

Arbeidskosten (135,- per uur) f 700,- f1050,-
;';ateriaalkosten 1 50,- f 75,-

~-"---

rrotaal f1350,- f1825,-

Bij de berekening van het aantal arbeidsuren is uitgegaan van de

nroduetie van ~~n exemplaar. Ue hiervoor benodigde arbeidstijd

is p:ereduce,'rd met 40-50:; ,omdat gedacht wordt aan een pro

ductie van bijv. 10n exenmlaren in serie. Deze waarde van de arbeicts

tijd is in de bovenstaande tabel in~evuld•

.let is d.uidelijk ,dat door de hoge kosten van de draqischakelaar

productie van de inriehting in IJeder1and z~ duur is,d.at zelfs

andere alternatieven overwogen moeten worden. behter bij produe

tie in een ontwikkelingsland waar de loonkosten l~~er liggen,

zullen de arbeidsintensieve delen van de inrichting,zoals de draai

sehakelaar en de stappentransformitor aanzienlijk goedkoper ge

ma:l.kt kunnen \vorden. iiertegenover staat; ,dat de te importeren

onderrlelen van de inrichting veelal iets duurder zijn.Te verwaeh

is ,dat door de lagere loonkosten de totale prijs van de inrich_

tine a:l.nzienlijk lager zal ligcen.Indien de loonkosten bijv. 5x

zo la~~ liggen en de prijzen van transformator,thyristoren en meet

eenheid ongeveer gelijk blijven,d~alt de prijs met bijna 50%.
m. Golfvormverstoring.

De vervorming van de uitgangsspanning van de inrichting wordt ver

oorzaakt door de stroomonderbreking,die door de thyristoren geIntro

dueeerd wordt. Deze onderbreking is het grootst bij een reeele be

lasting en bedraagt dan minder dan 0,1 msec. Bij omsehakelinG van

aftakkingen vindt gedurende korte tijd (minder dan 0,1 see)sturing

van de thyristoren via S en de scheidingstransformatoren plaats.De

stroomonderbreking duurt dan ongeveev 0,2 msec.,het~een voldoende

klein is om correcte werking van aangesloten apparatuur te kunnen

garanderen.ln fig.6-2 is ~e belastingsstroom bij omschakeling gete

kend.De belastin~ is reeel en de onderbrekingen zijn overdreven •
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I 0,1 sec. I
1(-(---------------4) t

I I

I I
I

De omschakeling van de inrichting bij belasting met een inductie

ve component is met behulp van een geheugenosciloscope gefotogra

feerd en weergegeven in fig.6-3

fig.6-3

De sp~nning over de belasting en de stromen door beide thyristor

paren zijn in de figuur zichtbaar .De stroomonderbrekingen zijn

te klein om ze op deze wijze waar te nemen.Wel is duidelijk de

spanningssprong in de uitgangsspanning zichtbaar en de omschake

ling van de stroomgeleiding van thyristorpaar A naar thyristor

paar B precies op een stroomnuldoorgang. De spanning over de

belasting neemt hierbij in amplitude af, hetgeen in de figuur

eveneens zichtbaar is.

n. Hegelnauwkeurigheid.

De regelnauwkeurigheid wordt bepaald door de windingsverhoudingen
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van de aftakkingen van de stappentransformator. De transformator

uit hoofdstuk 4 maakt een regelnauwkeurigheid mo~elijk van 5%. De

dode zone van de meeteenheid moet echter iets ruimer gekozen wor

den dan de zone tUBsen 209 V en 231 V,omdat anders op een ingangs

spanning van precies 209 V de inrichting steeds op en neer scha

kelt. Bij een extra ruimte van de dode zone van 2 V(d.w.z. de dode

zone ligt tussen 208 V en 232 V) ligt de werkelijke regelnauwkeu

righeid op 5,4 % •
__~O~m~~voorkomen,dat bij Kleine spanningsvariaties {enkere v~~~~v.~o,1-)~-

rondom een omschakelspanning de inrichting steeds heen en weer

schakelt,kan de dode zone nog wat ruimer gekozen worden. De regel

nauwkeurigheid neemt hierbij weI verder af .Om dan toch een regel

nauwkeuriheid van 5% te realiseren moeten de aftakkingen dichter

bij elkaar gekozen ,zodat de dode zone tusBen 209V en 231 V kan

liggen en toch ongewenste omschakelingen voorkomen worden. De keuze

van andere aftakkingen zal niet leiden tot veel extra kosten,omdat

hoogstens een of twee aftakkingen met elk een scheider aan de in

richting moeten worden toegevoegd.

o. xesponsietijd.

De responsietijd wordt bepaald door de snelheid van de relais.De

snelheid van de rneeteenheid is in verhouding groot en wordt bui

ten beschouwing gelaten. In de gerealiseerderelais moet de bekrach

ti:.:ingsstroom in het relais minimaal 0,2 sec aanhouden om een cor

recte aandrijving van de draaischakelaar te bewerkstelligen. Omdat

de omschakeling van aftakkingen reeds halverwege de draaiing van

de Qra~ischakelaar plaatsvindt,zal de uitgangsspanning binnen 0,1

sec.op tie verbeterde waarde gebracht zijn. Na een bekrachtiging

~oet het relais weer in de uitgangspositie terugkomen.Hiervoor is

ODG0veer 0,1 sec.nodig,zodat een volgende stap van de draaischake

laar pas na 0,3 sec. kan plaatsvinden. Een spanningsdaling van

220 V na~r 110 V zal dan in 2,2 sec. door de inrichting gecorri

ceerd worden. Een kleinere responsietijd vereist een grotere aan

drijvingskracht van het relais. Ne gaan er echter van uit,d~t de

spanningsveranderingen in het net geleidelijk plaatsvinden,zodat

de re~elinrichting voldoende anel is om een Goede stabilisatie

te verwezenlijken •

.::-. Stabiliteit.

Slechts enkele component en in de inrichting zijn temperatuuraf-
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hankelijk op een wijze,die van invloed kan zijn op de spannings

stabilisatie. De zenerdioden in de meeteenheid hebben een zener

spanning ,die ongeveer 10 mV per grand verandert.Hierdoor veran

dert de voedingsspanning van de meeteenheid en de dode zone ver

schuift enigszins • Deze verandering is echter bij in de praktijk

voorkomende temperatuurvariaties zo ~ering ,dat zij eeen noemens

wa~rdige rol speelt in de werking van de inrichting.

Resumerend kan gesteld worden,dat een goedkope inrichting ter stabili-
~~----~

~ - -

satie van netspanningen ontworpen is ,die voldoet aan de gestelde eisen

In een gebouwde inrichting zijn de in het ontwerp gebruikte principes

getest. De draaischakelaar van deze inrichting is te zien in fig 6-4.

De gebouwde inrichting is get est bij spanningsregeling met twee

stappen en voldoet goed tot stroomsterkten van 35 A door de scheiders.

Om inzicht te verkrijgen in eventuele slijtage problemen moeten duur

proeven verricht worden.

fig.6-4

-------------------------------------------------'
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Bijlage 1.

Kriteria die volgens F.Hvelplund in aanmerking genomen moeten

worden bij aangepaste technologieen (ontleent aan syllabus

'lectures on socially appropriate technology' uitgegeven door

CICA Eindhoven).

1. De organisatie van de technologie moet aangepast zijn aan

lokale culturele en economische omstandigheden.

2. Het beheer en onderhoud van eebruikte gereedschappen en pro-
---- ---- ----- ------

cessen moet door lokale werkers verricht kunnen worden.

3. Technologie moet,waar mogelijk,lokaal verkrijgbare materialen

gebruiken.

4. Er moet enige controle zijn door de lokale gemeenschap op

eventueel benodigde geimporteerde goederen en materiaal.

5. Een technologisch proces moet,waar mogelijk,lokaal beschik

bare energie gebruiken.

6. De technologie moet flexibel zijn,zodat de gebruikers niet

gebonden raken aan een eventueel verkeerde ontwikkeling.

7. Onderzoek moet geintegreerd zijn en lokaal uitgevoerd worden.

8. Het proces moet produkten leveren,die de meerderheid van het

volk in een land zich kan permiteren.

9. De technologie moet arbeidsplaatsen creeren om plaatselijk

aanwezig arbeidspotentieel te benutten.

10.De technologie moet externe culturele dominantie voorkomen.

11.Een aangepast technologisch proces moet milieuvriendelijk zijn.

12.De technologie moet constant vernieuwend zijn om menselijke en

materiele condities van de lokale bevolking te verbeteren.
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