
1

Beantwoord en beargumenteer alle vragen kort en bondig.
Begin de beantwoording van ieder vraagstuk op een nieuwe pagina.

Universiteit Twente - Faculteit der Elektrotechniek

Tentamen
INLEIDING ELEKTRISCHE ENERGIETECHNIEK

(124177)

gehouden op woensdag 10 mei 2000 van 13.30 tot 17.00 uur

Dit tentamen bestaat uit 6 bladzijden met 6 opgaven.

Het aantal punten dat u maximaal per opgave kunt verkrijgen, is bij iedere opgave apart vermeld in
de linker marge. Voor uw aanwezigheid krijgt u 10 punten.
Het maximaal te behalen aantal punten bedraagt 100.

Dit tentamen wordt beoordeeld met een cijfer dat volgt uit:

Het eindcijfer voor dit tentamen is de afgeronde waarde hiervan.

Veel succes!



2

Opgave 1

Een eenfasetransformator met als nominale primaire spanning 10 kV en als nominale
secundaire spanning 400 V gaf de volgende resultaten bij de nullast- en de kortsluit-
proef (spanning, stroom en vermogen zijn steeds gemeten aan primaire zijde):

spanning stroom vermogen
nullastproef 10 kV 2 A 2.5 kW
kortsluitproef 500 V 25 A 3 kW

De nullastproef is verricht bij nominale spanning; de kortsluitproef is verricht met de
nominale stroom.
Voor verdere berekeningen aan de transformator wordt gebruik gemaakt van onder-
staand vervangingsschema.

8 1a Bereken de waarden van de weerstanden en de reactanties zoals die voorkomen in dit
vervangingsschema. Hierbij mogen de gebruikelijke verwaarlozingen worden toegepast.

2 1b Hoe groot is de relatieve kortsluitspanning?

4 1c De transformator wordt aan primaire zijde gevoed met de nominale spanning; hij
wordt belast met een weerstand van 1Ω.
Bereken de ijzer- en de koperverliezen. Hoe groot is het rendement van de
transformator?
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Opgave 2

Nevenstaande figuur is een doorsnede van een
cilindrischeelektromagneet zoals die toegepast wordt in
matrixprinters. De pen in het midden zit aan de ronde
ijzeren plaat bovenin de figuur. De pen en de ronde
plaat kunnen op en neer bewegen. Als de pen naar
beneden gaat, drukt die het inktlint tegen het papier.
De pen is niet magnetisch.
De straal van de opening in het magnetisch circuit waar
de pen doorheen gaat is verwaarloosbaar klein.
Voor het ijzer van het magnetische circuit geldt: µr=∞.
Het veld in de luchtspleet wordt homogeen veronder-
steld. Er geldt namelijk: .

4 2a Geef een vervangingsschema voor het magnetische
circuit en geef een uitdrukking voor de coëfficiënt van
zelfinductie van de spoel.

We werken verder met .

3 2b Geef een uitdrukking voor de kracht van elektromagnetische oorsprong die op het
beweegbare deel werkt (een afleiding is niet nodig).

4 2c Geef een uitdrukking voor de gemiddelde waarde van de kracht van elektromagneti-
sche oorsprong voor het geval dat de spoel gevoed wordt uit een wisselspanningsbron
waarvoor geldt . Hierbij mag verondersteld worden dat de weerstand
van de spoel verwaarloosbaar is ten opzichte van zijn reactantie. Het anker wordt op
de positiex vastgehouden.

Opgave 3

In het boek is als gelijkspanning/gelijkspanningsomzetter de hoog-laag-chopper
behandeld.
Een ander type gelijkspanning/gelijk-
spanningsomzetter is de zogenaamde Buck-
Boost-converter (zie nevenstaande figuur).
De werking hiervan is vergelijkbaar met die
van de hoog-laag-chopper. Een verschil met
de hoog-laag-chopper is dat de Buck-Boost-
converter een ingangsspanning niet alleen
kan omzetten in een lagere uitgangs-
spanning, maar ook in een hogere uitgangsspanning.
In deze opgave zullen we nagaan hoe met deze vermogensomzetter op gecontroleerde
wijze energie kan worden overgedragen van een bron met een positieve gelijkspanning
U1 naar een bron met een positieve gelijkspanningU2 (let op de polariteit van de
spanningen in de figuur).
Alle componenten worden ideaal verondersteld.
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Voor het begintijdstipt=0 is de schakelaarS open en de spoelstroomiL gelijk aan nul.

5 3a Op het tijdstipt=0 wordt de schakelaarS gesloten.
Hoe luidt de differentiaalvergelijking die het gedrag van de spoelstroomiL beschrijft
voor een gesloten schakelaarS?
Schets de spoelspanninguL, de spoelstroomiL, de bronstroomi1 en de bronstroomi2
vanaf het begintijdstipt=0.

Op tijdstip t=Ton wordt schakelaarS geopend. Omdat de spoelstroom niet onderbroken
kan worden, gaat de diodeD op t=Ton geleiden.

5 3b Hoe luidt de differentiaalvergelijking die het gedrag van de spoelstroomiL beschrijft
voor het geval dat diodeD geleidt (enS open is)?
Noem het tijdstip waarop de spoelstroom nul wordtt=T.
Schets de spoelspanninguL, de spoelstroomiL, de bronstroomi1 en de bronstroomi2
voor het interval 0<t<T (dus inclusief het interval 0<t<Ton, zie opgave 3a).

3 3c Bereken de volt-seconde-integraal .

Het hele proces wordt periodiek voortgezet met periodetijdT (dus op het tijdstipt=T
wordt S weer gesloten, op het tijdstipt=T+Ton wordt S weer geopend, enzovoorts).

We gebruiken weer de bekende relatieve inschakelduur .

3 3d Geef het verband dat er in deze situatie moet bestaan tussen de ingangsspanningU1,
de uitgangsspanningU2 en de relatieve inschakelduurd. Hint: maak gebruik van de
volt-seconde-integraal van de spoelspanning.

2 3e In de hier beschouwde situatie bevindt de Buck-Boost-converter zich op de grens van
leemtebedrijf en leemtevrij bedrijf, waardoor de rimpel op de spoelstroom gelijk is aan
de maximale waarde van de spoelstroom. Op welke twee manieren kan de rimpel op
de spoelstroom gehalveerd worden zonder de ingangsspanningU1, de uitgangsspanning
U2 en de relatieve inschakelduurd te veranderen?



5

Opgave 4

Een spanningsinvertor, opgebouwd met volledig stuurbare halfgeleiderschakelaars
(bijvoorbeeld IGBT's), wordt gebruikt om een wisselspanning op te wekken.

4 4a Schets het schema van een driefasige spanningsinvertor.

3 4b Wat is de functie van de diodes?

Opgave 5

Deze opgave gaat over de generator in een windturbine. In normaal bedrijf is het
toerental van de turbine (de wieken) 30 omwentelingen per minuut. Een tandwielkast
tussen de turbine en de generator zorgt ervoor dat de spanning van de generator een
frequentie heeft van 50 Hz, zodat die aan het elektriciteitsnet gekoppeld kan worden.
De fasespanning van het elektriciteitsnet is 400 V.
De generator is een 3-fasige synchrone machine met 1 poolpaar en een cilindrische
rotor. De statorwikkelingen zijn sinusvormig verdeeld en de weerstand van de
statorwikkelingen wordt verwaarloosd.
Voor het ijzer van het magnetische circuit van de generator geldt: µr=∞.
Voor de grootte van de luchtspleet van de generator geldtδ = 3 mm.
De luchtspleet is zo klein dat de magnetische fluxdichtheid de luchtspleet loodrecht
oversteekt en geen functie is van de radiale positie.
Verder is gegeven: .

2 5a Bereken de overzetverhouding van de tandwielkast.

De bekrachtigingsstroom wordt ingesteld op 25 A. Bij deze bekrachtigingsstroom is de
poolradspanning 400 V. Voor de synchrone reactantie geldt: .

3 5b Bereken het aantal rotorwindingenNf dat nodig is om in de luchtspleet een
fluxdichtheid te realiseren met een maximale waarde van 1 T. (De stator is
stroomloos.)

3 5c Bereken de maximale waarde van de coëfficiënt van wederzijdse inductie voor de
koppeling van een statorspoel en de rotorspoel .

3 5d Teken het eenfasige vervangingsschema van de synchrone machine. Geef hierin
referentierichtingen voor de spanningen en de stroom aan.

Bij de ingestelde bekrachtigingsstroom wordt de generator aan het elektriciteitsnet
gekoppeld. Hij draait in nullast (dus: hij levert of vraagt geen werkzaam vermogen).
Vervolgens wordt de bekrachtigingsstroom verdubbeld.

3 5e Schets het fasordiagram van deze belastingstoestand (de waarden van de fasoren
hoeven niet berekend te worden). Gebruik de referentierichtingen voor de spanningen
en de stroom van het bij opgave 5d getekende schema.

4 5f Bereken de waarden van de lasthoekδ en de fasestroomIs voor deze belastingtoestand.
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Vervolgens neemt de wind toe, waardoor het askoppelTs van de generator groter
wordt. De installatie komt weer in stationair bedrijf, zodatTe=-Ts. Voor het askoppel
geldt: Ts = 1222.3 Nm. (De bekrachtigingsstroom heeft nog steeds zijn verdubbelde
waarde.)

3 5g Schets het fasordiagram van deze belastingstoestand (de waarden van de fasoren
hoeven niet berekend te worden). Gebruik de referentierichtingen voor de spanningen
en de stroom van het bij opgave 5d getekende schema.

2 5h Bereken de waarde van het door de stator opgenomen elektrisch vermogen.

Vervolgens vindt er een kortsluiting plaats aan de klemmen van de generator waardoor
de fasespanningen gelijk worden aan nul, terwijl het askoppel gelijk blijft.

2 5i Welke van de onderstaande mogelijkheden is correct? Geef alleen de desbetreffende
letter op het antwoordvel.

A: het toerental wordt lager;
B: het toerental blijft gelijk;
C: het toerental wordt hoger.

Opgave 6

In deze opgave beschouwen we een
driefasige inductiemachine, waarvoor het
nevenstaande eenfasige vervangingsschema
is gegeven. Voor de parameters in dit
schema geldt:

De machine wordt gevoed uit een symmetrische driefasige spanningsbron met een
frequentie van 50 Hz ( ), die voor het vervangingsschema wordt
gerepresenteerd als de spanningsfasor .

6 6a Bereken het door de machine opgenomen elektrische vermogen (let op: de machine
heeft drie statorfasen), het in de machine gedissipeerde vermogen en het

elektromagnetische koppel voor het geval .

3 6b De machine wordt als motor gebruikt bij . Geef het rendement van de
motor.

3 6c Schets de koppelhoeksnelheidskarakteristiek.

3 6d Verklaar waarom de inductiemachine ook wel asynchrone machine genoemd wordt.
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Uitwerkingen Tentamen
INLEIDING ELEKTRISCHE ENERGIETECHNIEK (124177)

gehouden op woensdag 10 mei 2000 van 13.30 tot 17.00 uur

Opgave 1

8 1a Nullastproef ;

of

Voor Z geldt:

Dus

Kortsluitproef We verwaarlozen de stromen doorX1m en RFe

of

met :

2 1b

4 1c

Voor de koperverliezen geldt:

De ijzerverliezen zijn gelijk aan die bij de nullastproef:

Het door de transformator afgegeven vermogen is:

Voor het rendement geldt dus:
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Opgave 2

4 2a

3 2b

4 2c
De weerstand van de spoel is verwaarloosbaar, zodat geldt

Voor de gemiddelde waarde van de kracht van elektromagnetische oorsprong geldt

Invullen van geeft

Opgave 3

5 3a Als S gesloten is, geldt voor de spoel:

0 00 0

U1

t tt t

uL i 1i L i 2

5 3b Als D geleidt geldt voor de spoel:
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3 3c SpoelstroomiL op tijdstip t=0 is nul (gegeven), bereikt vervolgens een maximale waarde op
tijdstip t=Ton en neemt vervolgens af tot de waarde nul op het tijdstipt=T. De verandering
van de spoelstroomiL over het tijdsinterval 0..T is dus gelijk aannul.
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Er geldt: .

3 3d De volt-seconde-integraal van de spoelspanning moet nul zijn. Hieruit volgt:

2 3e 1) Halveren van de periodetijdT (verdubbelen van de schakelfrequentie).
2) Verdubbelen van de coëfficiënt van zelfinductieL van de spoel.

Opgave 4

4 4a

3 4b Voor een inductieve belasting nemen de diodes de belastingstroom over als de gestuurde
schakelaars worden afgeschakeld en verzekeren dus de continuïteit van de belastingsstroom.

Opgave 5

2 5a De netfrequentie is 50 Hz en het poolpaartal van de machine is 1, zodat de machine 50
omwentelingen per seconde maakt, dus 3000 per minuut. De turbine maakt 30
omwentelingen per minuut, zodat voor de overzetverhouding van de tandwielkast geldt:

3 5b

3 5c

3 5d

3 5e
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4 5f

3 5g

2 5h

2 5i De klemspanning is nul, zodat er geen energie aan het net afgegeven wordt. Verder is de
machine verliesvrij, zodat de positieve waarde van het askoppel zorgt voor een hoekversnel-
ling: het toerental wordt hoger (antwoord C).

Opgave 6

6 6a Een vermogensbeschouwing kunnen we
houden aan de hand van nevenstaande
figuur:

met :

zodat ;

; ;

3 6b Met bovenstaande figuur kunnen we voor het rendement afleiden:

3 6c

3 6d De rotor van de inductiemachine draait bij normaal
bedrijf niet synchroon aan het draaiveld.


