
Leereenheid 4 

Driefasige synchrone motoren� 

Wegwijzer 

Na de studie van de asynchrone motor, toegepast voor de aandrijving van verschillende� 
werktuigmachines via het driefasenet, bespreken we in deze leereenheid de driefasige� 
synchrone motor.� 
De synchrone motor is omwille van zijn typische eigenschappen een van de belangrijk�
ste elektrische machines. De naam is ontleend aan het belangrijkste kenmerk van deze� 
motor. Aangesloten op een net met onveranderlijke frequentie kan hij slechts werken met� 
één vaste rotatiefrequentie nl. de synchrone rotatiefrequentie.� 
Constructief is de synchrone motor identiek met de synchrone generator (leereenheid 1),� 
maar zijn toepassingsgebied is niet zo algemeen.� 
Driefasige synchrone motoren komen voor bij grote vermogens, bv. het aandrijven van� 
pompen. De enorm grote vermogens zoals die voorkomen bij synchrone generatoren zijn� 
onbestaande voor uitvoeringen als motor. Na de studie van deze leereenheid zal duidelijk� 
blijken waarom.� 
Omdat de constructie van driefasige synchrone motoren identiek is met de constructie� 
van driefasige generatoren, is de werking omkeerbaar. Dit houdt in dat we de statorwik�
keling voeden met wisselstroom (ontstaan van een draaiveld) en dat de rotorpolen ge�
vormd worden door de rotorwikkeling te voeden met gelijkstroom. Als eenfasige uitvoe�
ring (zie leereenheid 5) wordt de synchrone motor zeer veel gebruikt voor compacte� 
aandrijftechniek (kleine vermogens van enkele watt tot ± 100 watt), zoals aandrijving� 
voor klokken, apparatenbouw, machinebouw, medische apparatuur, instrumenten, ver�
koopautomaten, printers, scanners enz.� 
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Driefasige synchrone motoren 

4.1 Principewerking 

Samenstelling 

De constructie van de synchrone motor is identiek met die van de synchrone generator. 
De statorwikkeling, aangesloten op een driefasige wisselspanning, veroorzaakt een mag
netisch draaiveld. De rotatiefrequentie van het draaiveld berekenen we met de formule 

n = L(S-I). De rotor, via sleepringen gevoed met gelijkstroom, vormt een magnetisch 
p 

veld met afwisselend een N- en een Z-pool. In fig. 224 is de samenstelling van een twee
polige motor principieel weergegeven. 

fig. 224 

Principewerking 

Willen we de motor aanlopen door hem aan te sluiten op een driefasenet, dan stellen we 
vast dat in de getekende stand van fig. 224 de motor de neiging heeft om aan te lopen in 
de zin van a. De statornoordpool stoot de rotornoordpool af en trekt de rotorzuidpool 
aan. Een halve periode later echter zijn de statorpolen omgepoold en heeft de rotor de 
neiging om aan te lopen in de zin van a' . De rotatiefrequentie van het statordraaiveld en 
de massatraagheid van de rotor zijn er de oorzaak van dat de rotor blijft stilstaan en dat 
de motor niet aanloopt. Een eerste hoofdeigenschap van de synchrone motor is dan ook 
dat hij niet vanzelf aanloopt. 
Geven we echter aan de rotor vooraf een rotatiefrequentie gelijk aan de rotatiefrequentie 
van het statordraaiveld en in dezelfde zin, dan blijven de statorpolen de rotorpolen aan
trekken. De rotor is nu onderworpen aan een constant koppel. De rotor draait met dezelf
de rotatiefrequentie als het statordraaiveld. We zeggen: de rotor draait synchroon met 

het statordraaiveld. De rotatiefrequentie wordt bepaald door de formule n = f. 
P 

Bij constante netfrequentie zal dus ook de rotatiefrequentie van de motor constant zijn. 
Uit de principewerking leiden we verder af: 

dat de rotor hetzelfde aantal polen moet bezitten als het statordraaiveld; 
dat tegenover elke statornoordpool in werking een rotorzuidpool staat. 

Bij een onbelaste synchrone motor valt de aslijn van de statorpolen principieel samen 
met de aslijn van de rotorpolen. Naarmate de belasting toeneemt, zullen de aslijnen van 
de rotorpolen meer en meer verschuiven t.o.v. de aslijnen van de statorpolen (fig. 225). 
Dit kan natuurlijk niet onbeperkt. Bij 'overbelasting' haakt de rotor af en is de synchrone 
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Leereenheid 4 

werking verstoord. We zeggen: de motor raakt uit pas. Dit 'uit pas' raken heeft stator
stroomstoten tot gevolg. Dat moet uiteraard vermeden worden. De synchrone motor mag 
dus niet overbelast worden. 

fig. 225 

4.2 Equivalente keten van de synchrone motor 

Aangezien de constructie van de synchrone motor identiek is met de constructie van de 
synchrone generator, zal ook de betrekking tussen klemspanning en de gegenereerde 
spanning (bij de motor: tegenspanning) identiek zijn. Bij motorwerking moet de klem
spanning dan ook voldoende groot zijn om de spanningsverliezen en de opgewekte te
genspanning te compenseren. De tegenspanning is afkomstig van de rotorpolen die in de 
stilstaande statorwikkeling spanning genereren. In de fig. 226 en 227 zijn respectievelijk 
de equivalente ketens van een synchrone generator en een synchrone motor voorgesteld. 

Xs Ra 

----J
t f 1-.. 

I I� 
I I� 

ij I IliENERATORWERKING ij MOTORWERKINGEo fo 

I 'r� 
'-----------0- - - __ Ifig. 226 fig. 227 

De spanningsvergelijking kan geschreven worden als volgt:� 
- generatorwerking: Û = E; - Xl- Rl� 
- motorwerking: Û = E; + Xl + Rl� 
Vectorieel is dit weergegeven in de fig. 228 en 229. 

fo 

fig. 228 fig. 229 
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Driefasige synchrone motoren 

Bij verwaarlozing van de gelijkstroomweerstand Ra worden de vectordiagrarnmen ver
eenvoudigd tot die van de fig. 230 en 231. 

faxs.l� 
P� 

\ 

\ 
\� 

\� 
\ I\ I 

\ 

fig. 230 fig. 231 

4.3 Regeling van de arbeidsfactor van een synchrone motor 

We veronderstellen de netspanning U constant en verwaarlozen de gelijkstroomweer
stand Ra van de statorwikkeling. We nemen aan dat de motor werkt met een constant 
koppel. Dit impliceert dat het afgegeven (en dus ook het opgenomen) vermogen van de 
motor constant is, aangezien de rotatiefrequentie onveranderd blijft. 

P = V3 . U . I . cos cp = constant 

X 
Na vermenigvuldigen met ~:

Xs 

V3'U 
P = --- . X • I . cos cp = constantsXs 

Xs
of X • I . cos cp = constante . -=-,-s V3'U 
Aangezien alle factoren van het tweede lid constante grootheden zijn, mogen we stellen 
dat 

I Xs ' I . cos cp = constant I 

Bij nader toezien blijkt uit het vectordiagram (fig. 232) dat X • I . cos cp = AC. Deze afs 
stand is gelijk aan de projectie van punt B op de rechte die loodrecht op de spannings
vector U staat. We besluiten dat bij constant blijvend werkkoppel én constant blijvende 
voedingsspanning punt B zich altijd op de rechte mm' (evenwijdig met de richting van 
U) bevindt en dit onafhankelijk van de werkomstandigheden van de motor. Als we de 
bekrachtigingsstroom I f van de rotorwikkeling veranderen, zal ook de gegenereerde 
spanning Eo veranderen. Het punt B verplaatst zich dan over de rechte mm' . Dit heeft tot 
gevolg dat de richting van vector X • I wijzigt. De richting van de stroomvector die 90° s 
t.O.v. X • I verschoven is, zal dus ook veranderen. De faseverschuiving tussen de nets 
spanning en de opgenomen stroom kan zo willekeurig geregeld worden.� 
Besluit: De faseverschuivingshoek van een synchrone motor is regelbaar door het regel�
baar maken van de rotorbekrachtigingsstroom.� 
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Leereenheid 4 

mi 

fig. 232 m 

In fig. 232 wordt getoond hoe de faseverschuivingshoek 'P en dus ook de cos 'P verande�
ren overeenkomstig de verschillende bekrachtigingsstromen, overeenkomstig de span�
ningen EB' Ee, Eo en EF•� 

Voor een waarde van Ee =oe is de opgenomen stroom Ic in fase met ij (cos 'P = 1).� 
Als EF = OF krijgen we zelfs een voorijlende stroom IF•� 

Omdat het opgenomen vermogen constant verondersteld wordt, neemt de waarde van de� 
opgenomen stroomsterkte en dus ook het statorjouleverlies toe met toenemende fasever�
schuiving. Voor een bepaald constant vermogen zal, bij veranderlijke bekrachtigings�
stroom, het uiteinde van de stroomvector zich verplaatsen langs de rechte nn' die lood�
recht op de spanningsvector staat.� 
De eigenschap dat de arbeidsfactor van een synchrone motor willekeurig gewijzigd kan� 
worden, verruimt zijn toepassingsgebied. Buiten zijn constant blijvende rotatiefrequentie� 
wordt de synchrone motor ook gebruikt bij aandrijvingen met groot vermogen. De ar�
beidsfactor kan men dan regelen tot 1, waardoor de jouleverliezen minimaal worden en� 
het rendement toeneemt. Verder kan hij dienst doen als synchrone compensator d.w.z.� 
als arbeidsfactorverbeterend element. In de praktijk vinden we de synchrone motor als� 
regelbare arbeidsfactor enkel terug in grote industriële bedrijven, waar hij gelijktijdig� 
een aandrijvende en een fasecompenserende functie heeft.� 
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Driefasige synchrone motoren 

4.4 Karakteristieke krommen 

4.4.1 De V-krommen (I = f(If)) 

De V-krommen geven grafisch het verloop van de opgenomen motorstroom I overeen�
komstig de rotorbekrachtigingsstroom If . Het geleverde vermogen P, de netfrequentie f� 
en de netspanning U blijven constant.� 
In de voorgaande paragraaf werd de werksituatie (P, f en U = constant) al behandeld.� 
We stelden vast dat de arbeidsfactor willekeurig regelbaar was door de regeling van de� 
bekrachtigingsstroom. Dat bij constant geleverd vermogen P de statorstroomwaarde� 
moet toenemen bij afnemende waarde van de cos cp was eveneens waar te nemen in het� 
vectordiagram van fig. 232.� 
Bij uitzetten (I = f(If) in een orthogonaal assenstelsel krijgen we een verloop zoals� 
weergegeven in fig. 233.� 

I 
(Al 

p= c!1 

u= cg 
f = cg 

o'-----+------~-
In IrlAIfig. 233 

Bij een rotorbekrachtigingsstroom In wordt de opgenomen motorstroom minimaal. Dit 
punt komt overeen met een arbeidsfactor gelijk aan 1. Nemen we de karakteristieken op 
bij verschillende belastingswaarden, dan krijgen we een schaar van krommen die verlo
pen zoals weergegeven in fig. 234. 
De lijn I die de punten van minimumstroomwaarden verbindt, geeft het verloop van de 
stroom bij toenemend vermogen en cos cp = 1. Voor de punten links van de lijn I is de 
arbeidsfactor kleiner dan 1 en gedraagt de motor zich als een inductieve verbruiker. We 
spreken van onderbekrachtiging. Voor de punten rechts van de lijn I gedraagt de motor 
zich als een capacitieve verbruiker. We spreken van overbekrachtiging. 
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Leereenheid 4 

,� 
(A)� 

(OS9'= 1 
I 

'} 

0'----------
fig. 234 'r IA) 

4.4.2 Het koppel 

Praktisch gesteld valt bij nullastwerking de aslijn van de statorpolen bijna samen met de 
aslijn van de rotorpolen (fig. 235). Naarmate de motor belast wordt, blijven de rotorpo
len achter op de polen van het statordraaiveld. Hoe groter de belasting, hoe groter ook de 
naijlingshoek a van de rotorpolen (fig. 236). 

fig. 235 fig. 236 

Wiskundig kan worden bewezen dat, bij verwaarlozing van de weerstand van de stator
wikkeling, het koppel dat door de motor ontwikkeld werd sinusvormig verloopt overeen
komstig de naijlingshoek a (T = f(sin a». In fig. 237 is dit verloop grafisch weergege
ven. 

T 
Tmax 

fig. 237 

Het maximumkoppel Tmax wordt bereikt bij a = 900 el. Bij een hogere belasting haken 
de rotorpolen af, vermits geen enkele hoekwaarde toelaat een koppel te ontwikkelen dat 
vereist is voor deze hogere belasting. 
De waarde van het maximumkoppel berekent men met de formule 

Eo 
T =k'U'

max X 
s 
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Driefasige synchrone motoren 

met� 
Xs: synchrone reactantie van de motor (Xs =� Xst + Xr) 

Uit deze formule blijkt dat men, om een zo groot mogelijk koppel te ontwikkelen, de 
machine moet overbekrachtigen. Men kan ook (eventueel tegelijkertijd) de luchtspleet 
vergroten om de ankerreactie (Xa) te verminderen. 
Wordt om een of andere reden het koppel van de motor plotseling veranderd, dan moet 
een overeenstemmende verandering van de hoek a plaatsvinden. Door de massatraag
heid van de machine kan dit niet plotseling gebeuren waardoor er dan slingeringen op
treden. 

4.5 Gedrag van de synchrone motor tijdens de werking 

Hier gaan we na waar de rotorpolen zich bevinden t.o.v. de statorpolen bij veranderlijke 
belasting. 

4.5.1 Onbelaste motor 

Na aanloop draait de rotor van de onbelaste motor synchroon met het statordraaiveld. 
Als we de nullastverliezen verwaarlozen, mogen we stellen dat de hartlijnen van de sta
torpolen samenvallen met de hartlijnen van de rotorpolen. De rotorpolen vormen een 
draaiend poolveld cPp dat in de stilstaande statorwikkeling een spanning Eo genereert die 
90° naijlt op de rotorflux. Deze gegenereerde spanning Eo is tegengesteld aan de aange
legde netspanning U. Deze toestand is weergegeven in het vectordiagram van fig. 238. 

U:-5J 

01--- _Ir rPp 

Eofig. 238 

4.5.2 Belaste motor 

Wanneer de motor belast wordt, zal dit tot gevolg hebben dat de motor een actieve 
stroomcomponent uit het net opneemt. Samen met de bekrachtigingsstroom resulteert dit 
in een statorstroom 1 die een bepaalde hoek cp naijlt op de aangelegde spanning. Deze 
statorstroom veroorzaakt een inductieve en ohmse spanningsval en wekt een statorflux 
(cPst) op, die samen met de flux cPp een resulterend veld cP geeft (fig. 239). 
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ij 

Eofig. 239 

Uit de vectoriële voorstelling van fig. 239 blijkt dat de flux cPp naijlt op de resulterende� 
flux cP. Praktisch betekent dit dat de rotorpolen naijlen op de polen van het statordraai�
veld. In fig. 225 werd dit verschijnsel grafisch weergegeven. Drijven we de belasting van� 
de motor op, dan zal deze naijlingshoek van de rotorpoolhartlijn t.o.v. de statorpoolhart�
lijn vergroten.� 
Zoals in het voorgaande werd gesteld, is deze naijlingshoek begrensd. Vanaf een bepaal�
de hoekwaarde haakt de rotorpool af van de statorpool. De rotor raakt uit pas en slipt� 
t.o.v. het statordraaiveld. Tijdens het slippen treden er grote stroompieken op waardoor� 
de motor, indien efficiënt beveiligd, van het net ontkoppeld wordt.� 
We kunnen besluiten dat de rotor bij veranderlijke belasting synchroon met het stator�
draaiveld blijft draaien (n = constant). We stellen ook vast dat de motor niet overbelast� 
mag worden.� 

4.6 Verbeteren van de arbeidsfactor van een installatie met een synchrone motor 

Aangezien de opgenomen stroom van een synchrone motor naar willekeur inductief, 
ohms of capacitief geregeld kan worden, is het mogelijk de arbeidsfactor van capacitief 
of inductief belaste netten te verbeteren. Gelijktijdig kan de machine daarenboven nutti
ge mechanische energie afleveren. Gebruiken we de synchrone motor op nullast met de 
bedoeling enkel de arbeidsfactor van een net te verbeteren, dan spreken we van een syn
chrone condensator of een synchrone capaciteit. In de praktijk komt dit slechts uitzon
derlijk voor. De meeste netten zijn van nature inductief belast en de synchrone motor als 
fasecompensator moet dan als capacitieve belasting functioneren. Bij capacitief belaste 
netten zal de synchrone motor als inductieve belasting functioneren. 
Ten opzichte van statische condensatoren die geen wrijvingsverliezen hebben, geen la
waai maken, goedkoper zijn en een hoger rendement hebben, heeft de synchrone motor 
de mogelijkheid om door eenvoudige regeling van de bekrachtigingsstroom een continue 
regeling van de arbeidsfactor mogelijk te maken. 
Voor praktische vraagstukken betreffende het verbeteren van de arbeidsfactor kan wor
den verwezen naar deel 2, par. 8.5.4 en 10.5. In par. 4.9 van deze leereenheid geven we 
een toepassing ter illustratie. 

185� 

Enk
el 

vo
or 

kla
sg

eb
rui

k.



Driefasige synchrone motoren 

4.7 Aanlopen van de synchrone motor 

Zoals al vermeld, loopt de synchrone motor niet vanzelf aan. Sluiten we de stator aan op 
de netspanning, dan ontstaan er ontoelaatbaar grote statorstromen omdat er geen tegen
spanning aanwezig is. De rotor staat stil en genereert geen tegenspanning in de stator
wikkeling. Om de synchrone motor aan te lopen zijn er hulpmiddelen nodig. 

4.7.1 Met hulpmotor 

a Gelijkstroommotor 

Een synchrone motor vergt een gelijkspanningsbron voor het voeden van de gelijk
stroompolen van de rotor. De gelijkspanning is dikwijls afkomstig van een shuntgenera
tor gekoppeld op de as van de synchrone motor. Beschikt men over een afzonderlijke ge
lijkspanningsbron, dan is het mogelijk daaruit de nodige energie te putten om de shunt
generator te laten werken als shuntmotor, om de rotor op synchrone (of iets hogere) rota
tiefrequentie te brengen. Vermits de shuntmotor maar een beperkt vermogen kan leveren, 
is het nodig dat de synchrone motor onbelast aanloopt. 
Nadat de synchrone rotatiefrequentie bereikt is, wordt de voeding van de shuntmotor af
gesloten en wordt de bekrachtigingsstroom door de poolwikkelingen gestuurd. In de sta
torwikkeling wordt nu een driefasespanning gegenereerd (tegenspanning). We sluiten 
vervolgens de synchrone motor aan op het net en zorgen ervoor dat aan de voorwaarden 
voor in parallel werken met het net is voldaan (synchronisatievoorwaarden uit leereen
heid 1). De rotor haakt aan het statordraaiveld en kan nu op een normale manier belast 
worden. 

b Asynchrone motor 

Dit kan een asynchrone motor zijn met bv. een poolpaar minder dan de synchrone motor. 
Op deze manier kan hij de synchrone rotatiefrequentie bereiken en zelfs overschrijden. 
Deze motor wordt gevoed uit hetzelfde net als de synchrone motor en is aan de as van de 
synchrone motor gekoppeld. Wanneer de synchrone rotatiefrequentie bereikt is, moeten 
de synchronisatiehandelingen uitgevoerd worden (zie leereenheid 1) voor het aansluiten 
van de synchrone motor op het voedingsnet. De asynchrone hulpmotor kan na aanloop 
ontkoppeld worden van de synchrone motor. 

4.7.2 Als asynchrone motor 

Deze methode van aanzetten is zeer gebruikelijk. De gelijkstroomwikkeling die bij nor
male werking de bekrachtigingsstroom voert, wordt bij aanloop van de synchrone motor 
kortgesloten. Op die manier vormt de rotorwikkeling een soort kortgesloten kooi. De 
statorwikkeling wordt via een regelbare transformator op verlaagde spanning aangeslo
ten (30 à 50 % van de nominale spanning). De onbelaste motor zal aanlopen (principe 
inductiemotor) tot een rotatiefrequentie die de synchrone rotatiefrequentie benadert. 
Wanneer de maximumrotatiefrequentie bereikt wordt, sturen we gelijkstroom door de 
veldwikkeling. Op dit ogenblik haken de rotorpolen aan en draait de motor synchroon 
met het draaiveld. Om de aanloop te bevorderen zijn er in de poolschoenen van de licha
melijke polen dempingswikkelingen aangebracht. Bij aanloop zullen in deze dempings
wikkeling door het magnetische draaiveld kortsluitstromen ontstaan die de aanloop 
krachtiger maken. Ook de massieve rotoronderdelen helpen hierbij. 
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Het niet direct aanhaken van de rotorpolen aan het statordraaiveld gaat gepaard met 
schommelingen of slingeringen rond de synchrone rotatiefrequentie. 

4.7.3 Voedingsnet met veranderlijke frequentie 

Dankzij de moderne technieken beschikt men tegenwoordig over driefasespanningen 
met regelbare frequentie. We bekrachtigen in lichte mate de rotorpolen en leggen aan de 
stator de driefasespanning aan. De rotor van de synchrone motor komt geleidelijk aan op 

snelheid, synchroon met de rotatiefrequentie van het draaiveld (n = ~} De frequentie 

wordt geleidelijk opgedreven en naarmate de rotatiefrequentie toeneemt, vergroot ook de 
bekrachtigingsstroom. Om de maximumstromen te beperken moet de waarde van de 
voedingsspanning voortdurend worden aangepast en geregeld. 
Als spanningsbron met regelbare frequentie kan ook een driefasige synchrone generator, 
aangedreven door een motor met geleidelijk toenemende rotatiefrequentie gebruikt wor
den. 

4.8 Speciale driefasemotor: gesynchroniseerde asynchrone motor 

4.8.1 Principewerking 

Het is een normale asynchrone motor met bewikkelde rotor die met behulp van een aan
zetter aanloopt. Na de aanloopperiode, waarbij de rotatiefrequentie van de as de synch
rone rotatiefrequentie van het draaiveld benadert (op de slip na), wordt de aanzetter uit
geschakeld en wordt de rotor met gelijkstroom gevoed. De motor zal dan uit zichzelf 
aanhaken aan het statordraaiveld en werkt verder als synchrone motor. 

4.8.2 Mogelijke schakelingen van rotorwikkelingen 

De volgende schakelingen worden toegepast: 

fig. 240 fig. 241 fig. 242 
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Bij de eerste uitvoering worden alle wikkelingen met gelijkstroom gevoed (fig. 240). De� 
belasting is hierbij niet voor alle fasen gelijk. De twee parallelgeschakelde wikkelingen� 
doen dienst als dempingswikkeling. De dempingswikkeling wordt gebruikt wanneer de� 
machine slingert ten opzichte van de synchrone rotatiefrequentie. De dempingswikke�
ling wekt in die wikkeling door middel van de geïnduceerde stroom een asynchroon veld� 
op. Met de ankerstromen ontwikkelt dat veld een tegenwerkend koppel dat remmend� 
werkt t.o.v. het koppel dat de slingering veroorzaakt.� 
Bij de tweede uitvoering worden twee wikkelingen in serie geschakeld. De derde - op� 
zichzelf kortgesloten - vormt de dempingswikkeling (fig. 241).� 
Bij de derde schakeling (Oerlikonschakeling) worden de drie fasen thermisch gelijk be�
last. Tijdens de aanloop is de rotorspanning niet geheel symmetrisch, waardoor het aan�
loopkoppellicht vermindert (fig. 242).� 

4.9 Toepassingsgebied 

Het toepassingsgebied van de driefasige synchrone motor is beperkt om de volgende re�
denen:� 
- In vergelijking met de asynchrone motor is de constructie van de synchrone motor� 

ingewikkeld en duur. 
- De synchrone motor heeft geen aanloopkoppel. 
- De synchrone motor kan niet overbelast worden. Bij het afhaken worden de stator

stromen ontoelaatbaar groot. 

De synchrone motor wordt gebruikt� 
- voor aandrijving van machines met constante rotatiefrequentie, bv. weefgetouwen;� 
- als synchrone condensator;� 
- als motor met hoog rendement (cos cp = 1).� 

4.10 Voorbeelden 

1� Een synchrone motor is in ster geschakeld op een driefasenet van 3 X 380 V. De sta
torwikkeling heeft een weerstand Ra = 0,12 0 en de synchrone reactantie is 1,2 O. 
Het vermogen door de synchrone motor opgenomen is 5265,43 W; de arbeidsfactor 
bedraagt 0,8. Bereken de gegenereerde tegenspanning. 

Oplossing 

De fasespanning 

UL 380� 
Up = V3 = V3 = 220 V� 

De opgenomen stroomsterkte 

Pt 5265,43 
1 -� = 10A - V3 . U· cos cp V3 . 380 . 0,8 

cos cp = 0,8 ~ cp = 36°52'12" 
Eo� =(220 < 0°) - (Xl < 53° 07' 48") - (Ri < - 36° 52' 12") 

=(220 < 0°) - (12 < 53° 07' 48") - (1,2 < - 36° 52' 12") 
=220 + j 0 - (7,2 + j 9,6) - (0,96 - j 0,72) 

= 211,84 - j 8,88 
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=212,03 < 2° 24' 01"� 
Eo = 212,03 V� 

2� Men wenst de arbeidsfactor van een industrieel verbruikersnet te verbeteren tot 0,92. 
Het actieve vermogen is 100 kW bij arbeidsfactor 0,8. Bereken de arbeidsfactor van 
de synchrone motor als de motor 67 kW opneemt. 

Oplossing 

cos 'Pv = 0,8 ~ 'Pv = 36° 52' 12" 
cos 'Pt = 0,92 ~ 'Pt = 230 04' 26" 

QSM Qv - Qt 100· tg'Pv - 167 . tg'Pt 
tg 'PSM = -- = --

PSM PSM PSM 

75 - 71,142 3,858 
--6-7-- = -6-7- = 0,0575821 

'PSM = 3° 17' 44"� 
De arbeidsfactor van de synchrone motor� 

cos 'PSM = 0,998 

4.11 Toepassingen 

Een synchrone motor met rendement 0,82 is in driehoek geschakeld op een net van 
3 X 380 V. Elke statorwikkeling heeft een gelijkstroomweerstand van 0,7 n en de 
synchrone reactantie is 1,4 n. De synchrone motor neemt een actief vermogen van 
10 kW op; de arbeidsfactor is 0,6428. Bereken het nuttige afgegeven vermogen van 
de synchrone motor, het statorjouleverlies en de tegenspanning. 

2� Op een driefasig net van 3 X 6000 V met frequentie 50 Hz is een driefasige inductie
motor aangesloten die een actief vermogen van 1800 kW opneemt. Zijn arbeidsfac
tor bedraagt 0,766. Men wil door het bijschakelen van een synchrone motor de ar
beidsfactor van het voedende net verbeteren tot 0,9397. Men wenst de synchrone 
motor te laten werken met een arbeidsfactor van 0,342 (capacitief). 
Welk actief vermogen is in deze werkomstandigheden beschikbaar op de as van de 
synchrone motor als zijn rendement 0,8 is? Bereken de opgenomen stroom van de 
synchrone en asynchrone motor. Hoe groot is de totale stroom door het voedingsnet 
te leveren? 

4.12 Diagnostische toets 

Zie Toetsenboekje. 

4.13 Herhalingstaken - Basis 

In een industriële werkplaats meten we een vermogen van 600 kW en een arbeids
factor 0,7. Men wil de installatie uitbreiden met verwarmingsovens (cos 'P = 1) die 
een vermogen opeisen van 40 kW. Tevens wil men een werktuigmachine installeren 
die 80 kW vermogen vraagt. Om de globale arbeidsfactor te verbeteren tot 0,8 kiest 
men als aandrijfmotor een synchrone motor met rendement 0,8. 
Bereken het reactieve vermogen en de benodigde arbeidsfactor van de synchrone 
motor. 

2� Een driefasige inductiemotor met een rendement van 70 % en arbeidsfactor 0,6 is 
aangesloten op een net van 3 X 380 V - 50 Hz. De motor levert een vermogen van 
21 kW. Om de arbeidsfactor te verbeteren tot 0,85 schakelt men een onbelaste syn
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chrone motor (synchrone condensator) aan op hetzelfde voedingsnet. Met de be�
krachtigingsstroom wordt de arbeidsfactor op 0,2588 geregeld.� 
Bereken het reactieve vermogen opgenomen door de synchrone motor. Bereken� 
eveneens de totale netstroom en de stroomsterkte opgenomen door de synchrone� 
motor.� 

4.14 Verrijkingsopdracht 

1� Een motorenpark, aangesloten op een net van 3 X 1800 V, levert een totaal nuttig 
vermogen van 315 kW. Het gemiddelde rendement is 0,7 en de gemiddelde arbeids
factor is 0,643. Om de arbeidsfactor van het voedende net te verbeteren tot 0,809 
wenst men een synchrone motor in te schakelen die tevens 80 kW van het totaal te 
leveren vermogen zal leveren. Het rendement van de synchrone motor is 0,8. 
Bereken de stroomsterkte opgenomen door de synchrone motor en de totale net
stroom. Bereken eveneens de waarde van de arbeidsfactor van de asynchrone motor 
en de opgenomen stroomsterkte uit het net voor het leveren van het vermogen voor
dat de synchrone motor aangesloten is. 
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