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De eisen aan de stroomvoorziening in
het motorvoertuig zijn belangrijk
toegenomen . Alleen al tussen 1950 en
1980 is het vereiste dynamovermogen
met het vijfvoudige gestegen .
Gelijkstroomdynamo's waren niet meer
in staat om het vereiste vermogen to
leveren en werden vervangen door
driefasendynamo's met meer capaciteit .
Vanaf de invoering van de
driefasendynamo zijn de afmetingen,
ondanks de toename van het vermogen,
steeds kleiner geworden en is het
toerenbereik vergroot . De grote variatie
in het toerental en de belasting van een
verbrandingsmotor maken een
betrouwbare regelinrichting voor de
dynamospanning noodzakelijk .
Elektronische regelaars zonder
bewegende delen en met een zeer klein
gewicht en volume zijn in staat om de
dynamospanning over het gehele
toerenbereik van de motor constant to
houden .
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De stroomvoorziening van het motorvoertuig
moeten kunnen signaleren . Wanneer
het regent zullen bovendien de ruitewissers worden ingeschakeld . De
ventilator zal, afhankelijk van het jaargetijde . koude of warme lucht moeten
aanvoeren . In de winter zorgt de achterruitverwarming ervoor dat het zicht
naar achteren is gewaarborgd . In de
vakantietijd bestaat ook nog de mogelijkheid dat de diverse elektrische
apparaten in de caravan van stroom
moet worden voorzien . Indien gewenst brengt de autoradio verstrooiing of geeft belangrijke verkeersinformatie door . En ten slotte
moet natuurlijk ook de batterij regelmatig worden opgeladen . De dynamo
heeft dus een veelzijdige taak to vervullen . Miljoenen autobezitters eisen
een grote mate van betrouwbaarheid
van hun voertuig en verwachten dan
ook een probleemloos functioneren
van de elektrische installatie . En dat
gedurende vele duizenden k ilometers . i n de zomer en in de winter .

1 De stroomvoorziening
van het motorvoertuig

1 .2 Fundamentele dynamoeisen

1 .1 De taak van de dynamo
w,sseistroom

Stroomvoorziening
Motorvoertuigen hebben om de ontsteking, de v erlichting . d e startmotor
enzovoort van stroom to voorzien .
een eigen krachtige energiebron nodig . die betrouwbaar moet zijn en onder alle omstandigheden ter beschikking moet staan . Terwijl de batterij bij
niet draaiende motor als de energiebron kan worden v oorgesteld . i s de
dynamo tijdens het rijden de eigenlijke 'elektriciteitsfabriek' in het voertuig . De dynamo heeft dan ook de
taak om de stroomverbruikers van
energie to voorzien .
Het d ynamovermogen . d e capaciteit
van de batterij en de stroombehoefte
van de verbruikers moeten dan ook
optimaal op elkaar worden afgestemd . zodat de totale installatie betrouwbaar en storingsvril kan werken .
Zo moet bijvoorbeeld de ontstekingsinstallatie onder alle omstandigheden
blijven functioneren . maar dit geldt
ook voor de elektrische koelventilator
en de elektrische brandstofpomp .
Wanneer het donker wordt moeten de
k oplampen . d e a chterlichten . d e kentekenverlichting en het instrumentpaneel van stroom worden voorzien .
bij slecht zicht ten gevolge van mist
zullen tevens de mistlampen voor (en

aneiasen
dynarM
ncL,

i
gelgkrichte

gehikstroom

I
Fig 1 De dynamo heeft tot taak de verbruikers van stroom to voorzien en de
batterij op to laden . De door de dynamo
opgewekte wisselstroom moet echter
worden gelilkgencht omdat de auto gelijkstroom nodig heeft. Zelfs onder de meest
ongunstige verkeersomstandigheden
moet men er van verzekerd kunnen zijn
dat de elektrische installatie blilft
functioneren .

eventueel achter) worden ingeschakeld Tijdens het remmen zullen de
remlichten branden en tijdens het nemen van bochten zullen de knipperIichten zijn ingeschakeld . De claxon
en alarmverlichting zullen onder kritische omstandigheden het gevaar

De bouwwijze van de dynamo wordt
bepaald door zijn taak om stroom aan
de verbruikers en batterij to leveren
De dynamo levert wisselstroom, terwill de auto gelijkstroom nodig heeft
omdat de batterij niet zonder gelijkstroom kan worden geladen . Maar
ook de voeding van de elektronische
componenten
dient door gelijkstroom to geschieden .
De eisen die we aan de dynamo stellen zijn dan ook veelomvattend .
De belangrijkste zijn :
• Het leveren van gelijkstroom aan
alle aangesloten verbruikers,
• Het bezitten van een reservecapaciteit om de batterij, zelfs bij ingeschakelde continuverbruikers en
stationair draaiende motor snel to
kunnen opladen .
• Het constant houden van de dynamospanning over het gehele toerenbereik van de motor .
• Onderhoudsvrij .
• Een robuuste bouwwijze die bestand is tegen de invloeden van
buitenaf veroorzaakt door trillingen . temperatuurschommelingen,
vervuiling, vochtigheid, olien en
vetten .
• Een gering gewicht en kleine afmetingen .
• Geruisarme werking .
• Lange levensduur .

De strnomvoorzinninq van het rnntorvoertuiq

Opgenomen vermoyerr
van de stroomverbruikers in het motorvoertuig
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l )~' stroomvoorziening van het motorvoertuig

1 .3 De stroomvoorziening
door de traditionele
gelijkstroomdynamo's
De in de motorvoertuigtechniek gebruikte loodbatterij leidde tot de ontwikkeling van de gelijkstroomdynamo en gedurende lange tijd voldeed
dit dynamotype volledig aan de gestelde eisen . Zo werd het merendeel
van de auto's in de afgelopen jaren
met gelijkstroomdynamo's uitgerust .
Bij de gelijkstroomdynamo's is het
eenvoudiger om de wikkelingen (het
anker) to laten draaien en de elektromagneten in het stilstaande huis aan
to brengen . Hierdoor is het op betrekkelijk eenvoudige wijze mogelijk om
de in het anker opgewekte wisselstroom met behulp van een collector
of commutator mechanisch gelijk to
richten en deze gelijkstroom naar de
batterij en de overige gebruikers to
sturen (een uitgebreidere beschrijving in het hoofdstuk 'De driefasendynamo vergeleken met de gelijkstroomdynamo') .
Maar in deze . voor de gelijkstroomdynamo zo karakteristieke onderdelen, schuilen ook een aantal nadelen .
• Het toerenbereik is beperkt . Het
maximaal toelaatbare toerental
mag niet worden overschreden,
omdat anders de warmteontwikkeling in de collector (veroorzaakt
door het principe van de mechanische gelijkrichting) sterk toeneemt
en de levensduur van de koolborstels aanzienlilk vermindert . Ook
mag de belasting van de ankerwikkelingen ten gevolge van de toenemende centrifugaalkracht niet
worden verwaarloosd .
• In veel gevallen zal tijdens het stationair draaien van de motor nog
geen stroom kunnen worden afgegeven . De spanning van de gelijkstroomdynamo is dan nog to laag,
dat wil zeggen dat de voor de batterij en de installatie benodigde
'laadspanning' nog niet is bereikt .
• Regelmatig onderhoud is door de
sterke slijtage van borstels en collector noodzakelijk .
• Bij grotere vermogens zullen de afmetingen en het gewicht sterk toenemen .

1 .4 Achtergronden
betreffende de invoering van
de driefasendynamo's
De voortdurend stijgende vermogensbehoefte, de veranderende verkeerssituaties en het steeds vaker bij
elkaar komen van ongunstige rij-om-

Fig . 2 Enkele tientallen jaren geleden was de elektrische installatie van een auto nog
eenvoudig van opzet . Algebeeld is een elektrisch schema van 1917 .
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Fig . 3 Het elektrische schema van een moderne personenwagen met een groot aantal
stroomverbrwkers .

standigheden stelden to zware eisen
aan de gelijkstroomdynamo . De stijgende vermogensbehoefte wordt veroorzaakt doordat er steeds meer elektrische en elektronische apparatuur
wordt ingebouwd . Afbeelding 4 laat
de stijging van de energiebehoefte
zien over een aantal decennia . Ook
het aandeel van stadsritten met lange
wachttijden met stationair draaiende
motor is aanzienlijk groter geworden
(afbeelding 5) . Gedurende de spitsuren komt dit percentage dikwijls boven de 50% uit . Bij filevorming ten
gevolge van de toenemende verkeersdichtheid of door het vele oponthoud . veroorzaakt door de verkeerslichten . komt het laden van de
batterij in gevaar . vooral in die situatie
waarbij ter compensatie geen lange
ritten zullen worden gemaakt . Hierbij
komt tevens dat de batterij ook nog de

totale stroombehoefte moet dekken
zolang de dynamo nog niet in staat is
om stroom aan de installatie to leveren (afbeelding 6) .
Wanneer deze ongunstige situaties
zich ook nog tildens duisternis, slechte weersomstandigheden . lage buitentemperaturen etcetera voordoen,
dan kan het vereiste vermogen onder
de gegeven omstandigheden niet
meer door de gelijkstroomdynamo
worden geleverd . De ontwikkeling
van de driefasendynamo gaf met betrekking tot het bovenstaande een afdoende verbetering . De succesvolle
invoering van de driefasendynamo
was echter slechts mogelijk door de
vooruitgang in de ontwikkeling van
de halfgeleidertechniek . want de door
de dynamo geleverde wisselstroom
moet door gelijkrichtelementen in gelijkstroom worden omgezet .
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De stroomvoorzienlng van het motorvoertuig
De ingebouwde dioden als gelijkrichtelementen hebben een belangrijk voordeel ten opzichte van de roterende, toerental-afhankelijke en aan
slijtage onderworpen collector van de
gelijkstroomdynamo . De driefasendynamo als synchroonmachine is
door zijn groter toerenbereik, in tegenstelling tot de g elijkstroomdynamo . i n staat om reeds bij het stationair toerental van de verbrandingsmotor vermogen of to geven .
Door een juiste overbrengverhouding
kan het dynamotoerental worden
aangepast aan het motortoerental
waardoor de batterij zelfs in de winter
en bij stadsritten met lange wachttijden in goed geladen toestand kan
worden gehouden .
Uit afbeelding 7 is to lezen dat de gelijkstroomdynamo in de meeste gevallen pas boven het stationair toerengebied vermogen gaat leveren .
terwiji de driefasendynamo reeds bij
het stationair toerental ongeveer 1/3
van zijn nominaal vermogen levert .

•

•

•

•

•

stroomvoorziening bij lage motortoerentallen niet in gevaar komt .
De gelijkrichting van de wisselstroom gescbiedt langs elektronische weg door middel van (stilstaande) dioden . Problemen die
we bij hogere toerentallen kunnen
verwachten bij de mechanische
gelijkrichting door een collector,
treden bij een diodeschakeling niet
op .
De dioden nemen de taak over van
de automatische schakelaar . Ze
scheiden de dynamo van de batterij en de elektrische installatie .
wanneer de dynamospanning beneden de batterijspanning daalt .
Driefasendynamo's zijn aanzienlijk
lichter dan gelijkstroomdynamo's
omdat ze een gunstiger bouwwijze
mogelijk maken .
Een langere levensduur . die uitsluitend door de lagers en koolborstels (indien aanwezig) wordt bepaald .
Bij de dynamo's voor personenwa-

Fig . 6 Gemeten ten opzichte van de totale
rijtijd . Is het aandeel van stadsritten met
lange wachttijden zeer groot .
Derhalve moet de dynamo reeds bil het
stationair draaien van de motor in staat
ziyn om de battery en verbruikers van
voldoende energie to voorzien
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Fig . 4 De toename van het dynamovermogen van de personenwagens uit de
middenklasse vanaf 1950

Ook tegen andere belastingen zoals
lange draaitijden . hoge temperaturen
is het motorcompartiment en mechanisch-dynamische belastingen is de
driefasendynamo veel beter bestand .
De eerste door Bosch in serie vervaardigde driefasendynamo's kwamen in
1973 op de markt .
Sedertdien is de driefasendynamo
steeds meer toegepast, bij de personenwagens met een dynamospanning van 14 volt en bij de bedrijfswagens met een spanning van 28 volt .
Gelijkstroomdynamo's worden bij
nieuwe auto's vrijwel niet meer toegepast .
De belangrijkste eigenschappen van
de driefasendynamo worden hier
nogmaals in het kort weergegeven :
• De driefasendynamo kan reeds bij
een stationairdraaiende motorvermogen afgeven, waardoor de

1950

1960

1970

1980

jaar
Fig, 5 De toename van de gemiddelde
wachttild tildens stadsritten (grote stad)
vanal1950

gensisdelevensduurongeveergelijk aan die van de motor (ongeveer
100 .000 km) zodat men gedurende
deze periode geen onderhoud to
verwachten heeft . Bij dynamo's
voor voertuigen met een grotere
rijprestatie (bedrijfswagens) kan
men de lagers van buitenaf smeren
of wordt een hoeveelheid reservevet aangebracht .
• Driefasendynamo's zijn bestemd
tegen uitwendige invloeden zoals
hoge temperaturen, vochtigheid,
vuil en trillingen .
• Wanneer de koelventilator is aangepast kunnen de driefasendynamo's zonder bijzondere maatregelen zowel links- als rechtsom
draaien .

toerental ( n)
Fig . 7 De gelijkstroomdynamo-karakteristiek vergeleken met de karakteristiek
van de driefasendynamo .
I driefasendynamo met gehlkrichter en
spannmgsregelaar
De vermogensalgifte begint reeds
onder het stationaire toerental .
2 Gelilkstroomdynamo met spanningsregelaar en stroomregelaar . De dynamo
begint pas boven het stationaire toerental vermogen to leveren .
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Grondbeginselen

2 Grondbeginselen

halve omwenteling worden bereikt .
Wanneer er sprake is van een gesloten stroomkring zal er ook een wisselstroom vloeien . Om de inductieve
werking to versterken wordt niet een
winding . maar een veelvoud van windingen in het magnetisch veld geplaatst . Dezegezamenlijkewindingen
noemen we een wikkeling . Het rote-

magnetisme) . De sterkte van het elektro-magnetische veld wordt bepaald
door het aantal windingen en de
grootte van de daardoor vloeiende
stroom . Het magnetisch veld kan met
behulp van een magnetiseerbare ijzeren kern verder worden versterkt . Bij
het gebruik hiervan in dynamos is het
grootste voordeel, dat door het ver-

2 .1 Het elektro-dynamische
principe

rende geheel van wikkelingen noemt
men bij elektrische machines het anker . De geindiceerde elektrische
spanning is groter naarmate de magneet sterker is (dat wil zeggen hoe
dichter het krachtlijnen veld is) en hoe
groter de snelheid is waarmee de
krachtlijnen worden gesneden .

groten of verkleinen van de stroom
door de (veld)wikkeling het magnetische veld en indirect daardoor de
grootte van de geinduceerde spanning vergroot of verkleind kan worden . Ook verdwijnt het magnetisch
veld wanneer de stroom wordt onderbroken . Slechts een gering magnetisch veld blijft bestaan, het zogenaamde remanent magnetisme . Wanneer de veldstroom niet door de dynamo zelf wordt geleverd maar door
een andere energiebron . bijvoorbeeld
de batterij . dan spreekt men wel van
een uitwendige of afzonderlijke bekrachtiging Wordt de stroom voor
het verkrijgen van het magnetische
veld door de dynamo zelf geleverd,
dan spreken we van zelfbekrachtiging .

Het principe voor de opwekking van
elektriciteit wordt gevormd door de
elektro-magnetische inductie (lati)n
inducere - inbrengen . invoeren)'
welk proces zich als het volgt laat omschrijven .
Wanneer een elektrische geleider
(bijvoorbeeld draad in de vorm van
een winding) de krachtlijnen van een
magnetisch veld snijdt, dan wordt in
deze geleider een elektrische spanning opgewekt . Het is hierbij onbelangrijk of de magneet draait en de
geleider stilstaat of de geleider draait
en de magneet stilstaat . Wanneer de
uiteinden van een, tussen een noorden een zuidpool draaiende winding
via sleepringen en koolborstels aangesloten wordt op een (geschikte)
voltmeter, dan kan hierop worden afgelezen dat we . door de steeds veranderende plaats van de winding in het
magnetische v eld . t o maken hebben
met een wisselspanning . Bij eenparige rotatie van magneet of winding is
het spanningsverloop sinusvormig
waarbij de maximale waarden elke

' In de betekerns van een geleider in het
magnetische veld brengen of bewegen,

2.1 .1 Hoe komt het
magnetisch veld tot stand?
Het magnetische veld kan worden
verkregen door ingebouwde permanente magneten . Deze bezitten het
voordeel dat ze door hun eenvoudige
uitvoering betrekkelijk goedkoop
zijn . Bij kleine motoren (bijvoorbeeld
ruitewissermotoren of motoren in de
modelbouw) wordt voor deze uitvoering veelal gekozen . In de meeste gevallen zijn het echter elektromagneten die voor het opwekken van het
magnetische veld worden gebruikt
omdat deze een groter vermogen mogelijk maken . Onder elektromagnetisme verstaan we het natuurkundige
verschijnsel dat een stroomvoerende
geleider, bijvoorbeeld een wikkeling,
omgeven wordt door een magnetisch
veld (ook de reeds besproken 'inductie is een gevolg van de onderlinge
betrekking tussen elektriciteit en

2 .1 .2 Het tot stand komen
van een
driefasenwisselstroom
Op dezelfde wijze als een eenfasewisselstroom wordt opgewekt wordt
door een roterende dynamo ook een
driefasenwisselstroom
opgewekt,
ook wel draaistroom genoemd . Het
voordeel van het opwekken van een
driefasenwisselstroom ten opzichte
van de eenfasewisselstroom is gele-
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gen in een verbetering van het dyna- 8
morendement . Voor dit principe
maakt men gebruik van drie onafhankelijk van elkaar werkende wikkelingen die 120' ten opzichte van elkaar
zijn verdraaid .
Volgens de inductiewet worden bij
draaiende dynamo sinusvormige wisselspanningen . respectievelijk wisselstromen van gelijke grootte en frequentie opgewekt . Omdat de drie
wikkelingen om de 120 - zijn geplaatst
zullen de in de wikkelingen opgewekte wlsselspanningen respectievelijk
stromen ook 120 in fase ten opzichte
van elkaar zijn verschoven . Ze worden
dus om de 120 of een zekere tijd na
elkaar opgewekt (afb . 9) .
9
Tijdens het draaien van de dynamo
worden dus continu drie spanningen
opgewekt . De daaruit voortvloeiende
driefasige wisselstroom wordt ook
wel draaistroom genoemd omdat in
een elektromotor een roterend magnetisch veld een 'draaiveld' produceert . In plaats van drie afzonderlijke
wikkelingen (spoelen) bestaat de
praktische uitvoering uit drie fasewikkelingen die opgebouwd zijn uit
meerdere spoelen .
Normaal gesproken zou een driefasendynamo voor het afvoeren van de
opgewekte energie zes draden moeten bezitten . Door de drie stroomkringen met elkaar to verbinden kan echter het aantal draden van 6 naar 3 worden teruggebracht . Dit gemeenschappelijk gebruik van draden wordt
door een ster- of driehoekschakeling
gerealiseerd .
Bij de sterschakeling, die enigszins
overeenkomt met een serieschakeling, worden de uiteinden van de fasewikkelingen tot een sterpunt samengeknoopt . Dit mag men doen omdat de som van de momentele waarden van de driefasenstromen ten alle
tijden gelijk aan nul is . De driehoekschakeling gelijkt daarentegen op
een parallelschakeling .
Bij de driefasendynamo voor motorvoertuigen is het beter gebleken om
de wikkelingen van de drie fasen onder to brengen in een vaste behuizing,
de zogenaamde 'stator' . We spreken
dan ook wel van de statorwikkelingen . Op het roterende deel de rotor
- bevinden zich de magneetpolen met
de bekrachtigingswikkeling . Zodra er
gelijkstroom (de rotorstroom) door de
wikkeling vloeit wordt het magnetisch
veld in de rotor opgewekt .
Begint de rotor to draaien dan wordt
ten gevolge van het roterend magnetisch veld in de statorwikkelingen een
driefasige wisselspanning opgewekt,
die bij belasting de driefasen- of
draaistroom levert (afb . 10) .
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Fig . 8 Het spanningsverloop (het wlsselen
van de polanteit) in een draaiende winding
die zich in een magnetisch veld bevindt
gedurende een omwenteling . De getekende
plaats van de winding komt overeen met
situatietiguur drie

Sterschekeling
BSI de sterschakeling wordt her verband lussen de dynamospanmrrg U en de fasespanning UI (deelspanningi .
weergegeven door de factor \ 3 (1 731
De dynamostroom l is gelitk aan de lasestroom Itf
n formula

- :
- t ;I -

3

I

Driehoekschakeling
Bit de drienoekscoakeling is de fasespannmg Ut gelgk
aan de dynamospanning U Daarentegen ziln de dyna
mostroom en de lasestroom met gelilk
Er geldt pier

I
/(
U
UI

dynamostroom
lasestroom
dynamospanning
tasesoannina

De,nfe>t ' slaat voor de fasen u v w

Fig . 9 Wanneer we gebruik maken van drie
wikkelingen (u, v, w) die een hoek van 120'
met elkaar maken, dan zijn de opgewekte
spanningen 120 in Case verschoven
Wanneer we de fasespanningen met elkaar
verbinden dan ontstaat een driefasige wisselspanning
Fig 10 De relatie tussen driefasenstroom
en wikkelingsuiteinde .
Het grondbeginsel voor het opwekken van
een driefasenwisselstroom en het verbinden van de wikkehngsuiteinden wordt ook
in de driefasengenerator toegepast . waarbil
het voordelen biedt om de driefasenwikkelingen in een vast gemonteerd weekilzeren hues to plaatsen (de stator), en de
magneetpolen met de bekrachtigingswikkeling to laten roteren (de rotor), Deze
generator revert dan een driefasige wisselstroom of draaistroom fats voorbeeld
generatortype U2) In de auto is deze
stroom zo echter niet to gebruiken aangezien de batteril en de elektronische
componenten van de installatie gelijkstroom nodig hebben .
-----------------------
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2.2 Het gelijkrichten van
stroom en spanning
De driefasendynamo levert eerst een
driefasige wisselstroom of draaistroom . Een nadeel van de wisselstroom is dat hiermee de batterij niet
kan worden geladen, maar deze
stroom is ook niet geschikt om de
elektronische onderdelen to voeden .
Daarom zal er eerst gelijkrichting
moeten plaatsvinden .
Hoe wordt deze gelijkrichting verkregen?
Een belangrijke voorwaarde voor probleemloze gelijkrichting is de toepassing van halfgeleider-dioden . Na de
invoering van deze halfgeleiders is
het pas mogeliik geworden om de
driefasendynamo's op grote schaal to
gaan toepassen .
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2.2 .1 De brugschakeling
voor de gelijkrichting van de
driefasenstroom
De in de drie fasewikkelingen opgewekte wisselstroom van de dynamo
wordt gelijkgericht door een ingebouwde brugschakeling die uit zes
dioden bestaat .
De werking van een diode tijdens de
gelijkrichting van een eenfase-wisselstroom wordt door afbeelding 11
weergegeven . De gelijkrichtdiode
zorgt ervoor dat de negatieve halve
periode wordt onderdrukt en alleen
de positieve halve periode wordt
doorgelaten zodat een pulserende
gelijkstroom ontstaat . Deze methode
wordt toegepast op iedere afzonderlijke fase . Om echter alle halve perioden, dus ook de onderdrukte negatieve, voor de gelijkrichting to gebruiken
worden per fase 2 dioden toegepast :
een diode aan de pluszijde (bij de Bklem) en een diode op de minzijde (bij
de B- klem) .
Bij de zogenaamde brugschakeling
met zes dioden gaat het om een tweezijdige dubbele gelijkrichting . De gelijkrichting vindt plaats omdat de positieve halve perioden door de zogenaamde 'plusdioden' en de negatieve
halve perioden door de 'mindioden'
worden doorgelaten . De tweezijdige
dubbele gelijkrichting geeft ten slotte
nog de sommatie van de positieve en
negatieve toppen van de halve perioden waardooreen gelijkgerichte, licht
pulserende dynamospanning ontstaat (afb . 12) . Ook de gelijkstroom
die de dynamo bij belasting tussen de
klemmen B+ en B- aan de installatie
afgeeft is niet volkomen vlak doch
enigszins rimpelig . Deze rimpels worden door de parallel geschakelde batterij of door condensatoren -- indien
aanwezig verder afgevlakt . De veld-
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Fig . 11 Eenzijdige enkelfasige gelijkrichting . Vobr de diode de wisselstroom
I w„ na de diode een pulserende gelijkstroom Id , waarbij de negatieve halve
periode is onderdrukt.
1 Batterij, 2 rotorwikkeling (R), 3 statorwikkeling . 4 gelilkrichtdiode .

Fig . 12 Driefasenbrugschakeling voor
de volledige gelijkrichting van de wisselstroom
1 Batteril, 2 rotorwikkeling (R) . 3 statorwikkelingen, 4 plusdioden, 5 mindioden
U,. = fasespanning
U d -- dynamo- of generatorspanning
A
De driefasen-wisselspanning
B - Het ontstaan van de dynamospanning, voorgesteld door de
alstand tussen positieve en
negatieve halve perioden (U d)
C -Door de beide curven bij elkaar op to
tellen wordt de gelijkgerichte
dynamospanning verkregen .

stroom die tot taak heeft om de polen
van het magnetisch veld to magnetiseren wordt afgetakt van het wisselstroomcircuit en voor de rotor eveneens tweezijdig dubbelgelijkgericht .
Dit gebeurt met behulp yan de drie
mindioden aan de B aansluiting en
drie andere dioden aan de D+ klem .
de zogenaamde velddioden (afb . 13) .
Het blokkeren van de retourstroom
De gelijkrichtdioden in de dynamo
zorgen niet alleen voor de gf~ lijkrichting van de rotorstroom e'~- de dynamostroom . maar ze verhinderen ook

dat de batterij zich via de statorwikkelingen kan ontladen . Draait de motor
niet of met zo'n laag toerental (bijvoorbeeld tijdens het starten) dat de
dynamo nog niet zelfbekrachtigend
is, dan zou er een batterijstroom door
de statorwikkelingen vloeien wanneer er geen dioden zouden zijn . De
dioden staan ten opzichte van de batterijpolariteit in sperrichting opgesteld . dat wil zeggen de pill van het
diodesymbool staat in de plusrichting . Hierdoor kan de stroom alleen
van de dynamo naar de batterij
vloeien en niet omgekeerd .
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Fig . 14 Aftakking en gelijkrichting van de
veldstroom (rotorstroom)
1 Batterij, 2 rotorwikkelrng (R) . 3 statorwikketmgen, 4 plusdioden, 5 mindioden,
6 velddioden,

De gelijkrichtdioden
De gelijkrichtdioden hebben de eigenschap am . wanneer ze op een
spanningsbron zijn aangesloten, de
stroom slechts in een richting doorte
laten (de pijl van het symbool geeft de
doorlaatrichting wan) . De stroom in
omgekeerde richting (de sperrichting) wordt niet doorgelaten . Een diode kan worden vergeleken met een
terugslagklep die de vloeistof of het
gas slechts in een richting last passeren en zodoende terugstromen voorkomt . Wat betekent nu de uitdrukking
plus- en mindiode?'
De plus- en mindioden komen wat betreft hun werking volkomen overeen
met andere dioden . Ze onderscheiden zich alleen door de wilze waarop
ze in de gelijkrichter zijn gemonteerd .
Het geribbelde metalen huis van de
plusdiode is als kathode in de koel-

plaat geperst, die op zijn beurt via de
B aansluiting met de batterij is verbonden .
Daarentegen is het geribbelde metalen huts van de mindiode als anode
via de koelplaat met de massa verbonden . De draadaansluitingen worden dan met de uiteinden van de statorwikkelingen verbonden (afb . 14) .
De betrekkelijk kleine velddioden in
het rotor- of veldcircuit verbruiken
wegens hun kleinere rotorstroom
slechts 1 watt, terwijl de grotere en
zwaarder belaste vermogensdioden
(uitgevoerd als pull- en mindioden) in
het dynamocircuit altild nog zo'n
25W per diode opnemen .

Fig . 13 Siliciumdioden voor driefasendynamo's . De vermogensdioden zijn als
plus- of mindioden in de koelplaat van de
gel ijkrichtschakeling geperst .
a vermogensdiode
b velddioden_
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c
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07V

rn
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0.

E
0
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Spanning in
sperrichting

0
spanning in
doorlaatrichting

De karakteristiek van de siliciumdiode geeft een indruk van zijn werking
en spanningsbereik . Het werkingsgebied van de halfgeleiderdioden ligt
binnen zekere grenzen . De door
Bosch vervaardigde siliciumdioden
sperren de stroom in de sperrichting
tot zo'n spawning van 400V . Bij het
overschrijden van deze doorslagspanning wordt de diode door de grotere doorslagstroom vernield . In de
doorlaatrichting is een doorlaatspanning of drempelspanning van 0,7V
nodig voordat er een stroom kan
IAW

vloeien . Boven deze spanning neemt
de stroom in doorlaatrichting snel
toe . Dit spanningsbereik is derhalve
uitstekend geschikt voor de in de motorvoertuigtechniek gebruikte age
spanningen . Het span ningsverlies
geeft . afhankelijk van de stroomsterkte, een vermogensverlies dat als
warmte naar buiten moet worden afgevoerd . Voor een betere koeling
worden de vermogensdioden van
driefasendynamo's in een koelblok
geperst (zie ook het hoofdstuk 'koeling ) .

10

Grondbeginselen

2 .3 De stroomkringen van
de driefasendynamo
Bij de driefasendynamo kan men de
volgende drie stroomkringen onderscheiden :
• de
voorbekrachtigingsstroomkring
(uitwendige bekrachtiging door de
batterijstroom)
• de zelfbekrachtigingsstroomkring
(zelfbekrachtiging door de dynamostroom)
• het dynamo- of hoofdstroomcirCuit .

2.3 .1 De voorbekrachtigingsstroomkring
Wan neer we de contactschakelaar (4)
inschakelen dan gaat er door de dynamocontrolelamp (3) en de veldwikkeling (d) van de rotor een batterijstroom vloeien die via de regelaar (2)
naar de massa gaat (afb . 16 boven) .
Bij de dynamo met losse regelaargaat
de stroom eerst door de regelaar en
dan pas naar de veldwikkeling (afb . 16
onder) . Op deze manier wordt de
veldwikkeling door de batterijstroom
voorbekrachtigd .
Waarom is deze voorbekrachtiging
nu noodzakelijk?
De reden is dat het aanwezige remanent magnetisme in de weekijzeren
kern van de rotor bij de gangbare
driefasendynamo's niet voldoende is
om tijdens het starten of bij een zeer
laag toerental een (zelf)bekrachtiging
van het magnetisch veld en daardoor
de gewenste spanning to verwezenlijken . In het bekrachtigingsstroomcircuit van een driefasendynamo zijn per
fase een vermogensdiode (mindiode)
en een velddiode in serie geschakeld .
De zelfbekrachtiging kan echter pas
beginnen wanneer de dynamospanning ten minste het spanningsverlies
over de dioden (drempelspanning
2 x 0,7 V = 1,4 V) heeft overwonnen .
De voorbekrachtigingsstroom zorgt
in dit probleem voor de oplossing . Deze veroorzaakt namelijk bij een toereikend vermogen van de controlelamp
een voldoende sterk magnetisch veld
om de zelfbekrachtiging als het ware
over deze 'drempel' heen to helpen . Al
tijdens het stationair draaien van de
motor is het magnetisch veld zo sterk .
dat de dynamo zich zelf (dus zonder
hulp van de batterij) kan bekrachtigen
en vermogen kan afgeven .

Fig 15 De polen en het krachtlijnenveld van een twaalfpolige klauwenpoolmagneet met
aangebouwde regelaar . Bij een losse regelaar zyn de polen en het krachtlijnenveld
omgekeerd.

Fig . 16 Voorbekrachtigingsstroomkring
boven : met aangebouwde regelaar
onder : met losse regelaar

Fig . 17 Zelfbekrachtigingsstroomkring
boven : met aangebouwde regelaar
onder : met losse regelaar

1 dynamo, a) velddioden, b) plusdioden,
c) mindioden, d) veldwikkeling (rotor)
2 regelaar, 3 dynamo con trolelamp .
4 contactschakelaar, 5 batterij

1 dynamo . a) velddioden . b) plusdioden .
c) mindioden . d) veldwikkeling (rotor) .
2 regelaar . 3 dynamocontrolelamp .
4 contactschakelaar, 5 batterij .
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2.3 .2 De dynamocontrolelamp

w

De dynamocontrolelamp (3) bevindt
zich in het voorbekrachtigingscircuit
en werkt, wanneer de contactschakelaar (4) is ingeschakeld . als een weerstand . Bij voldoende stroomopname
door de lamp veroorzaakt de voorbekrachtigingsstroom tijdens het starten een voldoende sterk magnetisch
veld om de noodzakelijke zelfbekrachtiging mogelijk to maken . Ten
gevolge van het spanningsverschil
tussen dynamo en batterij vloeit de
voorbekrachtigingsstroom van de
pluspool van de batterij via het dynamocontrolelampje naar de D+ aansluiting van de dynamo . Zolang het
lampje brandt levert de dynamo nog
geen stroom . De lamp gaat uit zodra
bij een voldoende hoog toerental de
zelfbekrachtiging begint en de dynamo aan de elektrische installatie
stroom gaat leveren .

/
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15°

30°
hoekverdraaiing van de rotor

boven met aangebouwde regelaar
onder met losse regelaar
onderdelen genummerd van 1 t/m 5 gelilk
aan figuur 16 en 17
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Fig 19 Het span mngsverloop in de
statorwikkeNngen (u . v . w) als functie van
de doorlopen hoek van een rotor met zes
poolparen,

Het gebruikelijke vermogen voor een
dynamocontrolelampje bedraagt :
2 W voor een 12 V installatie :
3 W voor een 24 V installatie,

2 .3 .3 Het zelfbekrachtigingsstroomcircuit
Fig . 18 Het dynamo- of hoofdstroomcircuit

45°

Het zelfbekrachtigingsstroomcircuit
heeft tot task om gedurende het in
bedrijf zijn van de dynamo in de veldwikkeling van de rotor een magnetisch veld op to wekken waardoor in
de fasewikkelingen van de stator de
gewenste spanning kan worden gemduceerd .
Daar het bij de driefasendynamo s om
een zelfbekrachtiging gaat . wordt een
gedeelte van de in de statorwikkelingen opgewekte stroom op de volgende wijze afgetakt (zie afb . 17 met aangebouwde regelaar) .
Een deelstroom van de fasewikkelingen wordt door de drie velddioden
gelijkgericht en als veldstroom via de
koolborstels en sleepringen naar de
veldwikkeling en de regelaar geleid
(aansluiting DF) . De verdere verbinding gaat ten slotte via de D aansluiting en de vermogensdioden (mindioden) terug naar de statorwikkelingen .
Bij het toepassen van een losse regelaar is het stroomcircuit verschillend
van hetgeen eerder is beschreven,
daar de velstroom na het passeren
van de velddioden via de D { aansluiting naar de regelaar gaat en de regelaar weer via de aansluiting DF verlaat . Vanaf DF gaat de stroom door de
veldwikkeling en vermogensdioden
(mindioden) terug naar de statorwikkelingen .
Voor de veldbekrachtiging is bij
draaiende dynamo geen uitwendige
stroombron noodzakelijk : de dynamo
bekrachtigt zichzelf . Om de zelfbekrachtiging in to leiden wordt het remanent magnetisme van de weekijze-

ren kern van de rotorspoel gebruikt .
waardoor bij het op toeren komen van
de dynamo - met ondersteuning van
de voorbekrachtigingsstroom
een
kleine spanning in de statorwikkelingen wordt geinduceerd . Deze spanning veroorzaakt een kleine stroom in
de rotorwikkeling en geeft daardoor
een versterking van het magnetisch
veld . waardoor de opgewekte spanning in de statorwikkelingen wordt
vergroot . Deze wisselwerking herhaalt zich bij oplopend toerental net
zo lang tot de dynamo volledig is bekrachtigd en de gewenste dynamospanning is bereikt .

2 .3 .4 Het dynamo- of
hoof dstroomcjrcuit
De in de drie fasen van de dynamo
geinduceerde wisselspanning wordt
door de vermogensdioden in de brugschakeling gelijkgericht en kan dan
naar de batterij en overige verbruikers
worden geleid, dat wil zeggen de dynamostroom splitst zich in een verbruikers- en een batterijstroom . Het
verloop van deze dynamo- of hoofdstroom wordt in afbeelding 18 weergegeven . Gaan we uit van een rotor
met zes poolparen na 30 hoekverdraaiing, (afb . 19) dan zien we dat op
dit tijdstip de spanning van wikkelingsuiteinde 'v' positief en de spanning aan w negatief is, terwijl u spanningsloos is . Het stroomverloop is
dan overeenkomstig afb . 18 als volgt
Wikkelingsuiteinde v, vermogensdiode v (plusdiode) dynamoaansluiting
batterij respectievelijk verbruiB
kers, massa, dynamoaansluiting B(in de meeste gevallen het dynamohuis) vermogensdiode w (mindiode),
wikkelingsuiteinde w . sterpunt .
Op het tijdstip na 45 hoekverdraaiing
vloeit er een stroom van gelijke groot-
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to door de wikkelingsuiteinden v en w
door de bijbehorende plusdioden
naar de batterij en verbruikers en dan
weer terug naar het sterpunt via de
mindioden en de fase u .
In deze situatie is geen van de fasen
zonder spanning . Voor beide voorbeelden geldt dat het hier momentele
situaties betreft . In werkelijkheid wisselen de fasestromen voortdurend
van grootte en richting, terwijl de gelijkstroom voor de verbruikers en batterij (aansluiting B i en aansluiting
15) zijn polariteit blijft behouden . Dit
is mogelijk omdat in elke denkbare
stand van de rotor de dioden gelijktijdig aan de gelijkrichting deelnemen .
Om er voor to zorgen dat de stroom
van de dynamo naar de batterij gaat
(men kan het met pompen vergelijken) moet de dynamospanning hoger
dan de batterijspanning zijn .

De
principiele
dynamo-opbouw
wordt door de volgende onderdelen
bepaald :
• Een stilstaande stator (6) met de
driefasige statorwikkeling, die de
nuttige dynamostroom (driefasenstroom) aan de eveneens stilstaande gelijkrichter afgeeft . De stator
bestaat uit metalen plaatjes die ten
opzichte van elkaar zijn geisoleerd
en van uitsparingen zijn voorzien
en tot een pakket zijn samengeperst . In deze uitsparingen zijn de
windingen golfsgewijs aangebracht .
• De roterende rotor (7)
Op deze as zitten de poolhelften
met de magneetpolen, de veldwikkeling en bij de meeste dynamouitvoeringen twee sleepringen . De
veldwikkeling bestaat uit een enkele ronde spoel die door de klauwpolen wordt omvat .
Via de koolborstels die tegen de
sleepringen worden gedrukt wordt
een betrekkelijk kleine veldstroom
aangevoerd . Sleepringloze dynamo's werken zelfs zonder borstels
en sleepringen .
• Op de rotoras zijn bovendien de
poelie (9) voor de dynamo-aandrij-•i ng en de ventilator (8) voor de
koeling bevestigd . De rotor van de
driefasendynamo's kan in beide
richtingen worden aangedreven .
De draairichting (links- of rechtsom) wordt echter bepaald door de
stand van de schoepen van de venti lator .
• Tussen het voorste en achterse la-

2.4 Principiele opbouw van
de dynamo
De tot nu toe besproken theoretische
grondbeginselen en verbanden zijn
terug to vinden in de technische realisatie van de dynamo, hoewel de individuele uitvoeringen - afhankelijk van
hun toepassingsgebied-in detail van
elkaar kunnen verschillen . De klauwenpooldynamo is tegenwoordig het
meest toegepaste dynamotype . Bij de
uiteenzetting van de dynamo-opbouw zal dit type dan ook als voorbeeld dienen .
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gerschild ( 10-1) wordt de stator geklemd . In de beide schilden bevinden zich de rotorlagers .
De gelijkrichter ( met koelplaten als
diodedrager) (2) met ten minste zes
vermogensdioden en drie velddioden voor de omvorming van de
driefasenstroom in gelijkstroom .
De borstelhouder ( 5) met de koolborstels, die tegen de sleepringen
van de rotor worden gedrukt en er
voor zorgen dat de veldstroom
naar de roterende rotor kan worden gevoerd .
De losse regelaar (niet afgebeeld)
die, gescheiden van de dynamo . op
een enigszins beschutte plaats tegen de carrosseriewand is bevestigd en die met behulp van een
stekkerverbinding verbonden is
met de borstelhouder.
Terwijl de losse regelaar door middel van elektrische verbindingen
aangesloten is met de borstelhouder, vormt de aangebouwde regelaar een geheel met de borstelhouder (5) . Ze worden steeds meer toegepast .

Fig . 20 (volgende pagina) en onderstaande foto's .
Principiele opbouw van een driefasendynamo, als voorbeeld een klauwenpooldynamo .
1 Achterste lagerschild
2 gelijkrichter
3 vermogensdioden
4 velddioden
5 regelaar, borstelhouder en borstels
6 stator
7 rotor
8 ventilator
9 poelie
10 voorste
lagerschild.
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2 .5 Vergelijking met de
geljjkstroomdynamo

De gel ijkstroomdynamo wordt als een
shuntmachine uitgevoerd . dat wil
zeggen anker- en veldwikkeling zijn
parallel geschakeld . De noodzakelijke stroom voor de bekrachtiging van
het magnetisch veld wordt door de
machine zelf opgewekt en afgetakt
van de ankerstroom (het zelfbekrachtigingsprincipe) . De veldwikkeling is
in het vaste (stilstaande) poolhuis ondergebracht .

Hoewel er vrijwel geen nieuwe auto's
meer met gelijkstroomdynamo's worden ultgerust zal, om een vergelijking
met de driefasedynamo mogelijk to
maken, deze dynamo toch nog in het
kort worden besproken .
Opbouw
Voor het overzicht volgen hier de belangrijkste onderdelen van een gelijkstroomdynamo :
• Poolschoenen (7) vast aan het
poolhuis (1) met de elektrische
aansluiting (3) en veldwikkeling (8) .
• Borstelschild (5) en voorste lagerschild (6) .
• Roterend anker (2) met as, weekijzeren kern (platenpakket), ankerwikkeling en collector (4) .
• Poelie met ventilator (niet afgebeeld)
• Borstelhouder met koolborstels
(9) .
• Regelaar (niet afgebeeld),

Werking
In de uitsparingen van de weekijzeren
kern (platenpakket) van het anker zijn
een aantal koperwindingen aangebracht . Wanneer het anker draait snijden deze windingen de krachtlijnen
van het magnetisch veld dat zich tussen de polen van de dynamo bevindt,
waardoor in de windingen een wisselspanning wordt opgewekt . Bij een gesloten stroomcircuit vloeit er een wisselstroom die door de collector wordt
gelijkgericht . De koolborstels nemen
clan gelijkstroom of die via de aangesloten bedrading naar de batterij en
verbruikers wordt geleid . Dit betekent

ook dat de volledige dynamostroom
via de collector van het draaiende anker wordt afgenomen . Dit is een belangrijk nadeel ten opzichte van de
driefasendynamo die de dynamostroom levert vanuit de stilstaande
stator .
Ook het maximum toelaatbare toerental wordt door de eigenschappen
van de mechanische gelijkrichting
(collector en borstels) begrensd .
Andere nadelen (vooral de slijtage
van de koolborstels door de collector), die geleid hebben tot het niet
meer toepassen van de gelijkstroomdynamo, zijn reeds in het hoofdstuk
'Achtergronden betreffende de invoering van de driefasendynamo's' hesproken . Het toerenbereik van de dynamo moet met behulp van een overbrengverhouding aangepast worden
aan het toerenbereik van de motor .
Bovendien is er nog een regelaar
noodzakelijk (de tack van deze regelaar wordt beschreven in het hoofdstuk 'spanningsregelaars voor driefasensynamo's)' .
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Belangrijke verschillen tussen de gelijkstroom- en de driefasendynamo
Verschil in
de wikkeling waarin de stroom wordt
opgewekt
de veldwikkeling
gelijkrichting

geli)kstroomdynamo's
roterend (het anker)

driefasendyn amo 's _
stilstaand (de stator)

stilstaanc (poolschoenen)
roterend (collector)

de regelaar

spanningsregelaar met automaat (deels)
( deels ook met stroomregelaar)
diameter kleiner
lengte groter

roterend (de rotor)
stilstaand (diodeschakeling), tevens
automatische schakelaar
alleen een span ningsregelaar

vergelijkbare afmetingen

diameter : groter
lengte korter(klauwpolen)

Grondbeginselen
Bij de gelijkstroomdynamo's met be- 21
trekkelijk kleine vermogens wordt
door een contactregelaar (spanningsregelaar) alleen de spanning geregeld . Regelaars voor grotere dynamovermogens bezitten naast de
spanningsregelaar ook nog een
stroomregelaar, die de dynamo tegen
overbelasting dient to beschermen .
Een zelfstandig werkende elektromagnetische schakelaar, de zogenaamde automaat of automatische
schakelaar, moet bovendien de verbinding tussen dynamo en startmotor
kunnen verbreken . Hierdoor kan worden voorkomen dat een stroom van
de batterij door de wikkelingen van de
dynamo gaat stromen, zodat de batterij bij lage toerentallen of stilstaande motor niet wordt ontladen .
Afbeelding 22 toont ons de karakteristiek van een gelijkstroomdynamo .
Bij punt 1 wordt de laadspanning bereikt en de dynamo met behulp van de
automatische schakelaar met de batterij verbonden . De dynamo begint
ongeveer bij het stationair toerental Fig . 21 en onderstaande foto's .
in veel gevallen zelfs boven het statioDe opbouw van een gelijkstroomdynamo
naire toerental vermogen of to ge1 poo/huis
2 anker
ven . Bij het toerental weergegeven
3 aansluitklemmen
door punt 2 wordt de maximale dyna4 collector
mostroom bereikt en door de stroom5 achterste lagerschild
regelaar begrensd . Het maximaal toe6 voorste lagerschild
7 poolschoen
laatbare toerental in punt 3 m ag . i n
8 veldwikkeling
verband met de collectorproblema9 borstelhouder en koolborstel .
tiek (en de daarmee verbonden temperatuurverhoging) en de vergrote
Fig . 22 Stroomkarakteristiek van een
slijtage van de koolborstels . niet worgelijkstroomdynamo met spannings- en
stroomregelaar
den overschreden .
1 het bereiken van de laadspanning (hrer
boven het stationaire toerental)
2 stroombegrenzing door de stroomre9elaar
3 stroom bij het maximaal toelaatbare
dynamotoerental

4
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De in de dynamo opgewekte spanning hangt of van de grootte van het
toerental en de sterkte van de veld- of
rotorstroom . Hoe hoger het toerental
en hoe sterker het magnetisch veld,
des to hoger wordt de opgewekte dynamospanning . Wanneer men de rotor van een dynamo volledig zou bekrachtigen en de dynamo niet zou

aansluiten op de batterij of een andere verbruiker, dan zou de spanning
rechtevenredig met het toerental
oplopen en deze zou bij zo'n
10 .000 t/min ongeveer 140V bedragen . Het principe van de spanningsregeling bestaat dan ook hieruit dat
men de rotorstroom - en daardoor de
sterkte van het magnetisch veld afhankelijk van de in de dynamo opgewekte spanning - gaat regelen . Hierdoor wordt de dynamo klemspanning
Ud (tussen de klemmen B+ en B-) tot
de maximale dynamostroom constant houden . De nominale afgeregelde spanning bij motorvoertuigen uitgerust met een 12V batterij bedraagt
14V ; wanneer er sprake is van een
24V batterijspaning dan bedraagt de
nominale afgeregelde spanning 28V .
Zolang de dynamospanning onder de
afgeregelde spanning blijft werkt de
regelaar niet .
Wordt de dynamospanning binnen
een zeker tolerantiegebied groterdan
de nominaal afgeregelde spanning,
dan is het de taak van de regelaar om,
in relatie tot de belasting, de rotorstroom door middel van onderbreking to verminderen . Het rotorveld
neemt hierdoor of en uiteraard ook de
door de dynamo opgewekte spanning . Zou vervolgens de dynamospanning onder de afgeregelde spanning dalen, dan neemt het rotorveld
weer toe en derhalve ook de dynamospanning, totdat de nominale afgeregelde spanning weer wordt overschreden, waarna het spel opnieuw
kan beginnen .
Dit proces herhaalt zich zo snel (het
gaat hier om milliseconden) dat de
dynamospanning op de gemiddelde
gewenste waarde kan worden afgeregeld . De traploze aanpassing aan de
verschillende toerentallen geschiedt
automatisch . Bij lage toerentallen kan
de rotorstroom relatief lang door de

Fig . 23 Schema van een monocontactregelaar met een element .

Fig . 24 Schema van een dubbele
contactregelaar met een element.

1 regelaar, 2 dynamo, 3 elektromagneet, 4 contactpunten, 5 veldweerstand . 6 rotorwikkeling (R) .

1 regelaar, 2 dynamo, 3 elektromagneet, 4 veldweerstand, 5 contactpunten, 6 rotorwikkelingen (R) .

3 Spanningsregelaar voor
driefasendynamo's

3 Spanningsregelaar voor
driefasendynamo's
3 .1 Waarom is een
spanningsregelaar noodzakelijk?
Bij de beschouwing tot nu toe is een
belangrijk onderdeel van de driefasendynamo nog niet ter sprake gekomen, namelijk de spanningsregelaar .
De taak van de regelaar bestaat uit het
constant houden van de dynamospanning over het gehele toerenbereik van de motor, ongeacht de belasting en het toerental van de dynamo .
Deze spanningsregeling is nodig omdat de variatie in het motortoerental
en de belasting van de dynamo ten
gevolge van het aantal ingeschakelde
verbruikers aanzienlijk is . Ondanks
deze voortdurend veranderende bedrijfsomstandigheden moet men er
zeker van kunnen zijn dat bij hogere
toerentallen en kleine dynamobelasting de spanning tot op een zekere
voorgeschreven waarde wordt begrensd . Hierdoor worden de verbruikers tegen een to hoge spanning beschermd en wordt voorkomen dat de
batterij wordt overladen . Bovendien
moet tijdens het laden van de batterij
nog rekening worden gehouden met
zijn elektro-chemische eigenschappen, waardoor de laadspanning bij lage temperatures wat hoger moet zijn
dan bij hogere temperaturen . Dit alles
geschiedt nu met behulp van spanningsregelaar die bij iedere dynamo
hoort . Afhankelijk van de bevesti-

gingswijze kan men een onderscheid
maken tussen losse regelaars en aangebouwde of ingebouwde regelaars .

3 .2 Het principe van de
spanningsregeling

(+)

3

Spanningsregeling
wikkeling vloeien en wordt slechts
kort onderbroken . zijn gemiddelde
waarde 1,,,, is derhalve hoog . Omgekeerd is bij de hogere toerentallen de
rotorstroom slechts kort ingeschakeld en wordt relatief lang o nderbroken . i n dit geval is de gemiddelde
stroomwaarde l,, i2 laag . De dynamo
wordt dus afgeregeld door het periodiek in- en uitschakelen van de rotorstroom hetgeen in het zaagtandvormige verloop van de rotorstroomcurve tot uitdrukking komt (afbeelding
26) . De verhouding tussen de in- en
uitschakeltijden is maatgevend voor
de grootte van de gem iddelde veld- of
rotorstroom . Hoe kan het clan worden
verklaard dat door het in- en uitschakelproces de rotorstroom niet stootsgewijze groter of kleiner wordt?
Dit wordt veroorzaakt door de rotorwikkeling van de dynamo die een grote zelfinductiecoefficient bezit . Op
het ogenblik van inschakelen neemt
de stroomsterkte, tezamen met de opbouw van het magnetisch veld, geleidelijk gedurende de inschakelduur T
toe . Tijdens het uitschakelen neemt
de rotorstroom, tezamen met het
veld . weer of gedurende de uitschakeltijd T, (het verloop van de afnemende stroom wordt met I„ aangegeven)
Terwijl de regelaar voor de gelijkstroomdynamo nog drie functies to
vervullen had, namelijk het regelen
van spanning en stroom en het voorkomen van een retourstroom, bezit de
veel eenvoudiger uitgevoerde regelaar voor de driefasendynamo's nog
slechts een element en wel voor het
regelen van de spanning . De functie
van de automatische schakelaar
wordt door de dioden overgenomen .
Een stroombegrenzer is ook niet
noodzakelilk, want de ankerreactie
begrenst de tijdens vollast optredende maximaal toelaatbare stroom (de
stroom door de statorwikkeling doet
een magnetisch veld ontstaan, die
zijn invloed uitoefent op het rotorveld : het resulterende veld wordt hier-
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Fig . 25 Dubbele contactregelaar met een element
1 ontstonngselement . 2 her anker . 3 elektromagnvet . 4 regelcontacten voor grote
rotorstromen, 5 regelcontacten voor kleme rotorstromen .
door aanmerkelijk kleiner) . Bij hogere
toerentallen is een zwakker magnetisch veld echter voldoende om de
vereiste klemspanning op to wekken .
De conventionele elektromagnetische contactregelaar (mechanische
spanningsregelaar)
Contactregelaars wetden vooral tezamen met kleine driefasendynamo's
op nieuwe auto's gemonteerd voo-rdat ze door transistorregelaars werden verdrongen . Op het ogenblik
worden ze in hoofdzaak voor vervangingsdoeleinden gebruikt . Contactregelaars regelen de dynamospanning langs elektro-mechanische weg .
Het afwisselend veranderen van de
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rotorstroom geschiedt door het openen en sluiten van het beweegbare
contact dat onder invloed van de
veerspanning tegen een vast contact
wordt geduwd en bil het bereiken van
de afgeregelde spanning door een
elektromagneet hiervan wordt weggetrokken . Het is dus een relais dal
afhankelijk van de dynamospanning
in- en uitschakelt .
Door de afmetingen en eigenschappen van de contactregelaar kan deze niet worden ingebouwd
De voor de dnefasedynamo geschikte
mechanische spanningsregelaar bestaat uit een spanningsregelend element dat op zijn beurt weer uit een
elektromagneet . anker en contactpunten bestaat . Het openen en sluiten
van de contacten komt bij de monocontactregelaar met een element op
de volgende wijze tot stand .
Op het anker van de regelaar werkt
zowel de veerkracht van een afstelbare bladveer als de magneetkracht
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Fig 26 De rotorstroom I als functie van
de rnschakeltijd T, en de Litschakeltgd T,,
Do verhouding tussen do rnschakel- en
uitschakeltijd is bepafend voor de grootte
van do gemiddelde rotorstroom
De
toename van de rotorstroom geschiedt
volgens de kromme a en de al name
volgens kromme b Ter wille van de dumdelijkheid is de schaal aangepasr De werkehlke waarden kloppen net met de
qekozen schaalverdelmq
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(van de kern) . Zodra de dynamospanning de afgeregelde spanning overschrijdt trekt de elektromagneet het
anker aan en worden de contacten
geopend (schakelstand b) . Hierdoor
wordt een weerstand in het rotorstroomcircuit geschakeld waardoor
de rotorstroom vermindert en de dynamospanning daalt . Wordt de dynamospanning nu lager dan de afgeregelde spanning, dan zal ook de magnetische kracht kleiner worden . De
veerspanning is nu groter waardoor
de contacten opnieuw sluiten (schakelstand a) . Dit proces herhaalt zich
voortdurend .
Een dubbele contactregelaar met een
element (afb . 25) werkt met een dubbel stel contactpunten, waarbij drie
schakelstanden mogelijk zijn .
In de schakelstand (a) (afb .24) kan
door het kortsluiten van de veldweerstand een grote rotorstroom vloeien .
In schakelstand (b) is de veldweerstand in serie met de rotorwikkeling
geschakeld, waardoor de rotorstroom gereduceerd wordt . In schakelstand (c) wordt ten slotte de rotorspoel kortgesloten : de rotorstroom is
dan nagenoeg nul . Door het toepassen van compensatieweerstanden
bezit de regelaar bovendien een temperatuurcompensatiesysteem zodat
de afgeregelde spanning bij stijgende
temperaturen gaat afnemen om to
voorkomen dat de batterij wordt overladen . Bij lage temperaturen gaat de
afgeregelde spanning omhoog om
een geladen batterij to garanderen .

toren en een zenerdiode .
De wezenlijke voordelen van de contactloos schakelende elektronische
regelaar zijn :
• Korte schakeltijden maken een
kleine regeltolerantie mogelijk .
• Geen slijtage en daardoor onderhoudsvrij .
• Grote toelaatbare schakelstromen
waardoor het aantal typen kan
worden verminderd .
• Vonkvrij schakelen waardoor geen
radiostoring optreedt .
• Ongevoelig voor stoten . trillingen
en klimaatinvloeden . waardoor
een grotere bedrijfszekerheid en
een kleiner uitvalpercentage optreedt .
• Elektronische
temperatuurcompensatie geeft ook een kleinere regeltolerantie .
• De compacte bouwwijze maakt
ook het inbouwen bij grotere dynamotypen mogelijk . Bedrading kan
hierdoor komen to vervallen .
De toepassing van elektronische re-

gelaars op in serie vervaardigde automobielen heeft dan .ook door bovenstaande voordelen een grote vlucht
genomen .
De reductie van het aantal typen
maakt het in voorraad houden van
elektronische regelaars voor de vakhandelaar eenvoudiger . ook omdat
vele oude contactregelaars door elektronische regelaars kunnen worden
vervangen .
Bosch heeft de typen EE 14V3 voor de
12V installatie en het type EE 28V3
voor de 24V installatie ontwikkeld .
waarbij de borstelhouder en regelaar
een unit vormen . De EE regelaars
worden in grote aantallen vervaardigd en behoren tot de standaarduitrusting van nieuwe personen- en bedrijfswagens . Losse regelaars worden nog slechts toegepast wanneer
het gaat om dynamo's met grote rotorstromen of wanneer speciale eisen
worden gesteld .

3 .4 De ontwikkeling van de
span ningsregelaar

chanische regelaar . Reeds in 1969
kon de in het midden afgebeelde
elektronische regelaar voorzien van
aparte onderdelen en gedeeltelijk
geintegreerde elementen voor de
eerste maal in een dynamo worden
ingebouwd . Ditgingtezamen met een
nieuwe generatie driefasendynamo's .
Het rechter beeld laat de laatste ontwikkeling zien in de zogenaamde hybridetechnologie . Na buitengewoon
zorgvuldige testen onder extreme
omstandigheden worden deze regelaars tegenwoordig in serie vervaardigd en zijn in de jaren 80 tot de standaard uitrusting van de Bosch driefasendynamo's gaan behoren .

3.3 De elektronische
spanningsregelaar
Hogere eisen aan de levensduur, onderhoud en regelnauwkeurigheid
hebben tot de ontwikkeling van de
transistorregelaar geleid . De regelaar
bezit geen contacten noch andere bewegende delen .
Kleine afmetingen . een gering gewicht en de ongevoeligheid voor trillingen maken het mogelijk deze regelaar direct tegen de dynamo to monteren . De voordelen van de elektronische regelaar zijn zo groot dat hij tot
de standaarduitrusting van de driefasendynamo is gaan behoren (af . 27) .
Welke voordelen geven de elektronische regelaars?
De voordelen van de elektronische
regelaar worden verkregen door de
ingebouwde halfgeleiderelementen .
die als afzonderlijke, of gedeeltelijk
geintergreerde onderdelen, op een
printplaatje zijn gemonteerd en zo
een eenvoudige een bedrijfszekere
eenheid vormen . De belangrijkste en
markantse onderdelen zijn de transis-

De onderstaande afbeeldingen laten
de ontwikkeling van de spanningsregelaar bij Bosch zien sinds de invoering op grote schaal van de driefasendynamo in 1963 . Links is de oorspronkelijk gebruikte en gedurende
vele jaren gehandhaafde spanningsregelaar afgebeeld . Deze regelaar
kan op grond van zijn eigenschappen
alleen als losse regelaar worden uitgevoerd . De bijzondere voordelen van
de elektronische regelaar leidden ten
slotte tot het verdwijnen van de me-

f Aanduiding
----Uitvoering

1 Mechanische of
contactregelaar
elektro-mechanisch

Volumeverhouding 100°ia
Gewicht
2409
aan de carrosserie
Bevestiging

2 Elektronische
regelaar (I)
gedeelteliik geintegreerde elementen
ca . 20%
55 g
op de dynamo

3 Elektronische
regelaar (II)
Hybridetechniek
IC stuurtrap
ca . 3%
22 g
op de dynamo

Spanningsregeling
3.5 Belangrijke
halfgeleideronderdelen in de
elektronische spanningsregelaar

In de elektronische spanningsregelaar zijn bijzonder belangrijke halfgeleiderelementen als transistoren en
zenerdioden (Z dioden) ingebouwd .
Transistor
De transistor werkt als een schakelaar
om de rotorstroom snel in en uit to
kunnen schakelen . Ten opzichte van
de mechanische schakelaar heeft de
transistor vele voordelen . Hij kan geruisloos en vrijwel zonder vertraging
grote stromen schakelen terwijl er
geen delen mechanisch worden bewogen . Bovendien is hij onderhoudsvrij, klein van afmetingen en licht in
g ewicht . d e transistor als schakelaar
kent de twee standen 'in' en 'uit' .
Zenerdiode
De zenerdiode, genoemd naar zijn
ontdekker Zener, is een speciale diode . Halfgeleiderdioden laten in sperrichting toch een kleine stroom door .
Bij het overschrijden van de zogenaamde doorslagspanning neemt deze lekstroom plotseling sterk toe .
Wordt deze stroom to groot dan zal de
temperatuur to hoog oplopen en
wordt de diode beschadigd . Wanneer
de toelaatbare warmteontwikkeling
na doorslag niet wordt overschreden .
zal beschadiging van de diode worden voorkomen . In de regelaar worden zenerdioden toegepast om de
transistoren to kunnen sturen . Ze bepalen de nominale waarde van de afgeregelde of gestabiliseerde spanning .
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tussen de schakelstanden 'in' en 'uit'
gebeurt wordt weergegeven in het
vereenvoudigde schema van afbeelding 29 en 30 . De werking wordt duidelijk wanneer we de situatie bij toenemende, respectievelijk afnemende
dynamospanning gaan bekijken .
De werkelijke dynamospanning tussen de klemmen D+ en D wordt door
een spanningsdeler geregistreerd .
die wordt gevormd door de weerstanden R1, R2 en R3 . Parallel aan R3 is
een zenerdiode als 'span ningsaangever' voor de regelaar geschakeld, die
op een deelspanning, evenredig met
de dynamospanning, is aangesloten .
Regelstand 'in'
Zolang de werkelijke spanning onder
de afgeregelde dynamospanning ligt
en de doorslagspanning van de zenerdiode nog niet is bereikt, vloeit er
geen stroom door de zenerdiodetak .
Derhalve kan er ook geen stroom naar
de basis van de transistor T1 gaan zodat T1 zich tezamen met de zenerdiode in spertoestand bevindt . Bij gesperde transistor T1 kan echter een
basisstroom van de velddioden en
klem D + via de weerstand R6 naar de
basis van transistor T1 vloeien, waardoor T2 inschakelt . De ingeschakelde
transistor T2 maakt de verbinding tussen de aansluitklem D, en de basis
van T3, waardoor ook T3 in geleidende toestand overgaat . De rotorstroom
l, vloeit nu door T3 en de rotorwikkeling . Gedurende de inschakeltijd
neemt de rotorstroom toe waardoor
ook de dynamospanning Uo toeneemt . Tegelijkertijd neemt ook de
spanning over de spanningsdeler en
zenerdiode toe .
Regelstand 'uit' (afb . 30)
Overschrijdt de dynamospanning de
nominaal afgeregelde spanning dan
wordt de zenerdiode bij het bereiken
van de doorslagspanning geleidend-

1

Fig 27 Dynamotype K 1 (1) met geintegreerde elektronische regelaar type
EE 14V3 (2) .
Door de invoering van de elektronische
regelaar werd het mogelijk om de regelaar
direct aan de dynamo to monteren .

Nu gaat de stroom van D+ via R1 en
R2 en de zenerdiode naar de basis van
de transistor T1, die daardoor geleidend wordt . Het gevolg daarvan is dat
de spanning over de basis van T2
wegvalt waardoor geen basisstroom
meerzal vloeien, waardoordetransistor T2, maar ook T3 gesperd wordt (T2
en T3 vormen een zogenaamde Darlingtonschakeling) . De rotorstroom
wordt daardoor onderbroken, het
veld valt weg en de dynamospanning
daalt weer . Door het onderbreken van
de rotorstroom ontstaat ten gevolge
van de zelfinductie in de rotorspoel
(opgeslagen magnetische energie)
een spanningspiek, die de transistoren T2 en T3 zou kunnen beschadigen . Om dit to voorkomen wordt de
wegvallende rotorstroom l, via de parallel aan de rotorwikkeling geschakelde vrijloopdiode D3 afgevoerd .
Zodra de dynamospanning weer on-

4

3 .6 De opbouw en werking
van de transistorregelaar
Als voorbeeld voor de opbouw en
werking nemen we de aangebouwde
transistorregelaar type EE 14V3 omdat deze regelaar bij de personen- en
bedrijfswagens het meest wordt toegepast (afb . 28) .
Het belangrijkste onderdeel van de
regelaar wordt gevormd door twee
geintergreerde units, namelijk :
TWZ (transistor T1-weerstand R4 zenerdiode ZD) als stuureenheid :
TWT (transistor T2-weerstand R5 transistor T3) als vermogenseenheid .
Alle andere weerstanden worden met
behulp van een 'opdruk' techniek op
een plaatje keramisch materiaal ondergebracht . Deze opbouw is eenvoudig en bedrijfszeker .
Wat er in de elektronische regelaar

10

9
8
Fig . 28 De elektronische regelaar type EE 14V3 met de borstelhouder als een unit
(zonder beschermkap).
1 koolborstels . 2 borstelhouder . 3 contactveer. 4 print met draaddoorvoer en soldeerpunten, 5 besturingsgedeelte . 6 vermogensgedeelte, 7 dioden . 8 weerstanden op ceramiekplaat . 9 condensator.

1
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der de afgeregelde spanning komt en
de zenerdiode weer spert wordt de
rotorstroom opnieuw ingeschakeld .
Dit regelspel, waarbij de rotorwikkeling afwisselend aangesloten is op de
dynamospanning en wordt kortgesloten via de vrijloopdiode, herhaalt zich
periodiek . De schakelverhouding
hangt of van het dynamotoerental en
de geleverde dynamostroom . De condensator C vlakt de pulserende gelijkspanning van de dynamo af . De weerstand R7 maakt het mogelijk dat de
transistoren T2 en T3 snel en exact
schakelen en dat de schakelverliezen
worden verminderd . Hoewel de verschillende uitvoeringen uiterlijk en in
opbouw van de schakeling kunnen afwijken is hun werkingsprincipe
steeds hetzelfde . Een voorbeeld daarvan zijn de 'losse regelaars in een
speciale behuizing, geschikt voor
grote rotorstromen . en die in verband
met hun warmte-ontwikkeling voorzien zijn van koelribben .
De invloed van de omgevingstemperatuur
De taak van een regelaar is om de
installatiespanning aan de behoefte
van de verbruikers aan to passen en
deze constant to houden . onafhankelijk van het toerental en de belasting .
Aan deze eis kan pas volledig worden
voldaan wanneer we ook de invloed
van de omgevingstemperatuur daarbij betrekken . De laadspanning moet
bijvoorbeeld onder koude weersomstandigheden hoger zijn dan wanneer
het warm is . Daarom is de elektronische regelaar voorzien van elektronische temperatuurcompensatie . Bij
hoge zomertemperaturen is de afgeregelde spanning iets lager, waardoor
het waterverlies van de batterij beperkt kan worden . In de winter daarentegen heeft de batterij een lets hogere laadspanning nodig . waarbij we
echter de spanningsafhankelijke levensduur van de gloeilampen in de
gaten moeten houden . De temperatuurcompensatie wordt bereikt door
de keuze van de zenerdiode, de weerstanden alsmede de in doorlaatrichting geschakelde dioden Dl en D2 .
Afbeelding 32 laat ons een voorbeeld
zien van een karakteristiek met de
spanningstolerantietoelaatbare
band . afhankelijk van de temperatuur
van de aangezogen lucht onder
nauwkeurig gedefinieerde meetomstandigheden .
Regelaar uitgevoerd in hybridetechniek
Onder hybridetechniek verstaat men
de compacte bouwwijze van opgedampte afzonderlijke elementen als
weerstanden en condensatoren met
de actieve elementen als transistoren
en geintergreerde circuits (IC's) op

Fig . 29 Schema van
de aangebouwde
transistorregelaar
Type EE 14 V3 .
De rotorstroom is
door T3 ingeschakeld.
1 Eindtrap
2 stuurstrap
3 spanningsdeler
4 temperatuurcompensatiedioden
C condensator
voor her alv/akken van de
spanning
D3 vrijloopdiode
- -i geintegreerde
L _ J
onderdelen,

Fig. 30 Schema van
de aangebouwde
transistorregelaar
Type EE 14V3 .
De motorstroom is
door T3 uitgeschakeld
uitschakelstroom I r
via de vrijloopdiode
D3
1
Eindtrap
2 stuurtrap
3 spanningsdeler
4 temperatuurcompensatiedioden
C condensaror
voor her alviakken van de
spanning
03 vrijloopdiode
- 1 geintegreerde
` -J onderdelen

Fig . 31 Schema van
een driefasendynamo met
regelaar
Type EL, uitgevoerd
in hybridetechniek.

1,1
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een ceramische plant . Behalve dat
deze schakelingen een compacte
bouwwijze mogelijk maken hebben
ze nog her voordeel dat her aantal verbindingen (bijvoorbeeld soldeerverbindingen) kan worden beperkt . De
dynamoregelaar uitgevoerd in hybridetechniek is her resultant van een
verdere ontwikkeling van de transistorregelaar . Het hart hiervan wordt
gevormd door een geintergreerde
schakeling (IC) waarin alle regelfuncties, zoals de vergelijking tussen de
werkelijke en of to regelen spanning,
de temperatuurcompensatie en de
besturing van de eindtrap . zijn samengevat . Deze schakeltechniek

1 Opdrukplaat met
de IC stuurtrap
2 vermogenstrap
TINT
vrijloopdiode
- , geintegreerde
onde nlelen

maakt her mogelijk, her aantal bouwstenen en de interne verbindingen tot
een minimum terug to brengen . Hieruit ontstaan de volgende karakteristieke eigenschappen :
• compacte bouwwijze met kleine
behuizing,
• weinig onderdelen en verbindingen, derhalve weinig kans op fabricagefouten :
• grote betrouwbaarheid onder extreme bedrijfsomstandigheden .
Afbeelding 31 last her schema zien en
afbeelding 33 de opbouw van de
spanningsregelaar Type EL 14V4 in
hybridetechniek . Alle elementen zijn
gevat in een met beschermgas gevuld
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metalen huisje . De elektrische aansluiting wordt verkregen door de met
glas geisoleerde aansluitpen . De verFig . 33 Regelaar uitgevoerd in hybridetechniek (rechts)
I IC stuurtrap
2 vermogenstrap TWT
3 voorschakelweerstand
4 vrijloopdiode
5 elektrische aansluwUngen .
Fig . 32 Regelkarakteristiek voor een 14 V
dynamospanning .
De toegestane tolerantieband van de
dynamospanning athankelilk van de
temperatuur van de aangezogen lucht btl
een aangebouwde regelaar
Meetwaarden in het voorbeeld : n =
6000 t/mm I 5A . Meettild t
1 min .

0

mogenselementen van de eindtrap
(Darlingtontransistor en vrijloopdiode) worden in verband met de warmteafvoer direct op het staalplaatje gemonteerd . Op een klein ceramisch
plaatje zijn het geintegreerde schakelcircuit en de weerstanden met behulp van de opdruktechniek aangebracht . Zoals bij de regelaar . type EE
het geval is, wordt ook hier de regelaar op een aangepaste borstelhouder gemonteerd en zonder bedrading
direct op de dynamo bevestigd .

EF
ED
losse regelaar

LEA

EK

IEC

T3

U2

5

6

Overzichtstabel van elektronische
regelaars
Hiernaast een overzicht van de verschillende typen elektronische regelaars met de bijbehorende dynamo's

22

Beveiliging tegen to hoge spanning

4 Beveiliging tegen to hoge
spanning

bijvoorbeeld elektronisch gestuurde
inspuitsystemen het gevaar om door
spanningspieken to worden beschadigd . Te hoge spanningen veroorzaken elektrische doorslag in de dunne halfgeleider- en isolatielaagjes,
met als gevolg dat de goede werking
van deze elementen wordt gestoord
of dat ze geheel uitvallen .
Een voldoende bescherming tegen to
hoge spanning maakt de schakeling
zelf duurder of vereist de montage
van extra beschermingselementen .

4 .1 De beveiliging tegen to
hoge spanning in een 12 V
installatie

Bij correct aangesloten batterij en onder gewone rijomstandigheden is
normaliter geen extra bescherming
nodig voor de elektronische eenheden . De zeer kleine inwendige weerstand van de batterij dempt alle spanningspieken die in de installatie kunnen optreden . Onder abnormale bedrijfsomstandigheden of in geval van
storingen kan het aanbevelenswaardig zijn om een bescherming tegen to
hoge spanning aan to brengen .
De achtergrond van to hoge spanning en de gevolgen
Te hoge spanning in de installatie van
een motorvoertuig kan optreden ten
gevolge van het uitvallen van de regelaar, het uitschakelen van verbruikers
met een grote inductieve weerstand
(elektromotoren), slechte contacten
en kabelbreuk . Ook de ontstekingsinstallatie kan to hoge spanningen afgeven . Vaak gaat het hier om spanningspieken, dus kortdurende hoge
spanningen van enkele milliseconden .
De grootste spanningspieken komen
vanaf de ontstekingsinstallatie en
kunnen ongeveer350V bedragen .
Ook ontstaan er spanningpieken
wanneer bij lopende motor de verbinding tussen dynamo en batterij is verbroken (starten met een hulpbatterij
of het verkeerd losnemen van de batterij) en verbruikers worden ingeschakeld .
Om gevaarlijke spanningspieken to
vermiden mag een dynamo onder
normale rijomstandigheden niet zonder batteril werken .

In bepaalde situaties moeten we echter rekening houden met het felt dat
gedurende korte tijd (noodsituaties)
zonder batterij zal worden gereden

zodat een bescherming tegen to hoge
spanning noodzakelijk is .
Het gaat hierbij om de volgende omstandigheden :
• Het wegrijden van nieuwe auto's
op de eindmontageband zonder
batterij naar de afdeling waar de
motoren worden afgesteld .
• Autotransport (de batterij wordt
pas gemonteerd tijdens aflevering
van de auto aan de klant) .
• Bij werkzaamheden aan de auto .
• Ook bij tractoren, bouwmachines .
aggregaten etcetera kan niet altijd
worden vermeden dat incidenteel
ook zonder batterij wordt gewerkt .
Zonder beschermende maatregelen
iopen hoofdzakelijk de halfgeleiderelementen als dioden, transistoren en
thyristors in dynamos, regelaars of

Fig . 34 Voorbeeld van een beschermende schakeling bij een 12 V installatie
1 Dynamo : 2 regelaar ; 3 condensator, die
tegelijkertijd als ontstoringscondensator
dienst doet, 4 zenerdiode . die bil het in
werking treden een doorslagstroom lr
doorlaat .

Een eenvoudige, betrekkelijk goedkope en zeer effectieve bescherming
tegen to hoge spanning voor de dynamo-elektronica wordt gevormd door
een zenerdiode . Overeenkomstig afbeelding 34 wordt deze zenerdiode in
de sperrichting ten opzichte van de
batterijspanning geschakeld en wel
tussen de aansluitklem B+ en de
massa, waardoor de spanning wordt
begrensd . De doorslagspanning van
de zenerdiode ligt bij de 12V installaties tussen de 20 en 24V waardoor de
spanning tot zo'n 30V wordt beperkt .
Een verdere verlaging van de spanning is niet erg zinvol omdat dan de
werking van de regelaar wordt beinvloed . Zolang er to hoge spanning in
de installatie aanwezig is vloeit er een
stroom l, via de geleidende zenerdiode naar de massa . De zenerdioden .
geschikt voor dynamo's tot 35 A . kunnen ook later worden gemonteerd . Ze
wordt dan overeenkomstig afbeelding 35 gemonteerd op de bevestigingsplaats voor de ontstoringscondensator aan de buitenzijde van het
achterste lagerschild . De kathodeaansluiting gaat via de verbindingsdraad naar de aansluiting B - . Deze
bevestigingsplaats ligt gunstig, aangezien de zenerdiode door de aangezogen koellucht kan worden gekoeld .
Een verdere bescherming geven de
montage van halfgeleiderelementen
in dynamo en regelaar die bestand
zijn tegen een hogere spanning (tot
400 V) . Bovendien wordt er nog een
condensator geschakeld tussen B f
en de massa, die tevens als ontstoringscondensator dienst doet (afb .
34) . Dynamo's en regelaars die bestand zijn tegen hoge spanningen bezitten slechts een 'eigen' bescherming : ze bieden derhalve geen bescherming voor andere spanningsgevoelige verbruikers .
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4 .2 De beveiliging tegen to
hoge spanning in een 24V
installatie
In de 24V installatie van bussen . bedrijfswagen etcetera biedt behalve de
beter tegen spanning opgewassen
diode . elektronische beveiligingsapparatuur voldoende bescherming tegen spanningspieken die vanuit de
dynamo ontstaan en die de werking
van de halfgeleiderelementen in dynamo, regelaar en verbruikers nadelig kunnen beinvloeden .
Behalve dioden en transistoren is de
thyristor als ander belangrijk halfgeleiderelement in de beveiligingsapparatuur ingebouwd . In de beveiligingsapparatuur tegen to hoge spanning
wordt de thyristor door een spanningspiek of to hoge spanning ontstoken (geleidend) . De thyristor gaat
alleen dan weer in spertoestand over
wanneer er geen stroom meer door
de thyristor stroomt, dat wil zeggen
bij stilstaande motor en uitgeschakeld contact,

4.3 Beveiligingsapparatuur
Beveiligingsapparatuur, niet automatisch
De beveiligingsapparatuur tegen to
hoge spanning (afb .41) . waarvan het
huis voor de betere warmteafvoer van
koelribben is voorzien . wordt bijvoorbeeld in bussen of vrachtwagens
rechtstreeks aan de klemmen D+ en
D van de dynamoserie T1 aangesloten . Ontstaat er aan deze aansluitklemmen een spanningspiek of een
spanning, die boven de ingestelde
waarde van het apparaat (31 tot 32V)
uitkomt dan wordt de thyristor T, ontstoken met behulp van de zenerdiode
ZD (die ook de ingestelde waarde bepaalt), transistor T en de weerstand

Fig 35 De bevestiging van een zenerdiode (1) bid een dynamo met geintegreerde transistorregelaar .

De thyristor
De thyristor bestaat uit vier achter elkaar geschakelde p- en n- halfgeleiderzones . Hierdoor is behalve de
anode-(A) en kathode (K)-aansluiting
een extra aansluiting mogelijk . Deze
stuuraansluiting noemen we de gate
(G) .
Door deze aansluitingen verkrijgen
we een bestuurbare diode of anders
gezegd, een elektronische schakelaar met gel ijkrichteigenschappen .
Door een korte spanningsimpuls op
de stuuraansluiting wordt de thyristor
geleidend en blijft ook na het wegvallen van deze spanningsimpuls geleidend .
De thyristor spert pas weer wanneer
de stroomkring door bijvoorbeeld een
schakelaar wordt onderbroken .
0
G (+)

(afb .36) . De weerstand R1 . R2 en
de condensator C zorgen voor de
noodzakelijke vertraging voor het bereiken van de gatespanning . Binnen
een tijdsbestek van enkele milliseconden worden daardoor de regelaar
en de dynamo via de klemmen D- en
D- kortgesloten . Door de thyristor
vloeit een grote kortsluitstroom, die
echter geen schade aanricht . In deze
situatie gaat er van de batterij een
stroom vloeien die de dynamocontrolelamp doet branden, en de bestuurder waarschuwt . De thyristor gaat pas
weer over in de spertoestand . wanneer de kortsluitstroom stopt door het
uitzetten van de contactschakelaar
en het stilzetten van de motor .
In het verleden zijn er altijd nog defecten van dynamo's en regelaars opgetreden al of niet tezamen met droog
'gekookte batterijen ondanks de
R1

A

montage van beveiligingsapparatuur .
De oorzaak was veelal to wijten aan
het verwisselen van de aansluitklemmen D+ en D tijdens het inbouwen
van deze apparatuur .
Een op deze wijze omgepoold apparaat geeft geen bescherming tegen to
hoge spanning . Bij de gebruikelijke
aansluiting van de dynamocontrolelamp wordt deze fout niet gesignaleerd . dus ook niet door de bestuurder opgemerkt . Ter vergroting van de
veiligheid is een veiligheidsdiode DS
tussen de klemmen Dr en D geschakeld die of in de beschermingsapparatuur zelf is aangebracht
(afb .36) of in het regelgedeelte overeenkomstig afbeelding 37 Bij het verwisselen van de aansluitdraden staat
deze diode in doorlaatrichting aangesloten . waardoor de lamp blijft branden, of de dynamo nu vermogen atgeeft of niet .

Fig . 36 Schema van de beschermingsschakeling tegen to hoge spanning (niet
automatisch) voor een 24 V installatie .
1 Batteri1 : 2 beschermingsschakeInq . 3 contactschakeiaar, 4 regeiaan 5 dynamo
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Andere mogelijke fouten, zoals het
verwisselen van de batterijkabels, een
verkeerd gepoolde hulpbatterij wanneer de eigen batterij niet is aangesloten etc, die in de praktijk wel eens
voorkomen, kunnen slechts worden
gesignaleerd door middel van afzonderlijke relaisschakelingen . Deze
kunnen er voor zorgen dat de dynamo
alleen dan aangesloten staat op de
batterij wanneer deze correct is gepoold . Dergelijke beveiligingsschakelingen worden niet in serie gemonteerd, maar moeten worden afgestemd op elke individuele situatie .
Beveiligingsapparatuur met inschakelautomaat
Het felt dat de motor . nadat de beveiligingsapparatuur in werking is getreden moet worden afgezet, wordt vaak
als een nadeel ervaren . Bij automatisch werkende beveiligingsapparatuur is het niet meer nodig om de motor stil to zetten teneinde de thyristor
weer to laten sperren (afb . 39) . Het apparaat dat geschikt is voor de dynamotypen G1, K1 en N1 . bevindt zich
tezamen met de elektronische regelaar in een losse behuizing . Afbeelding 37 laat het schema van een dergelijke combinatie zien . Het automatisch werkende beveiligingssysteem
reageert op to hoge spanningen of
spanningspieken zoals reeds eerder
beschreven bij de niet automatische
beveiliging . De inschakelautomaat
die uit het stroomrelais S bestaat
zorgt ervoor dat de thyristor weer snel
spert . Na het overschrijden van de ingestelde spanning en tijd (ongeveer
0,5msec .) wordt de thyristor ontstoken door middel van de zenerdiode
ZD (bepaalt de ingestelde waarde), de
transistor T en de weerstand R1 De
thyristor voert dan de kortsluitstroom
van klem D 4 over de relaiswikkeling
naar de aansluitklem D . Spanningspieken waarvan de duur onder de ingestelde tijd blijft worden door de
condensator C2 opgevangen en zullen de thyristor niet doen ontsteken .
Hierdoor worden de dynamo en regelaar toch goed beschermd tegen to
hoge spanning terwijl de beschermingsapparatuur niet zo vaak behoeft
to schakelen .
Met een kleine vertraging sluiten de
relaiscontacten waardoor de thyristor
wordt kortgesloten en de kortsluitstroom via de punten naar de massa
gaat . De thyristor is nu stroomloos en
keert in zijn spertoestand terug . Het
relais opent pas weer wanneer de dynamostroom in de relaiswikkeling
(dus de dynamokortsluitstroom) tot
op zo'n 3A is teruggevallen . Hierdoor
wordt de kortsluiting van de dynamo
automatisch opgeheven . De dynamo
kan zichzelf weer bekrachtigen . wanneer de belasting althans niet to groot
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Fig . 37 Schema van de beschermingsapparatuur tegen to hoge spanning met inschakelautomaat, gecombineerd met een ED regelaar (losse regelaar) geschikt voor de
dynamotypen G i en K, .
1 Battens . 2 regelaar . 3 beschermmgsapparafuur . 4 contactschakelaar . 5 dynamo

is . De beveiligingsapparatuur is opnieuw gereed voor gebruik .
Een andere automatisch werkende
beschermingsschakeling . die geschikt is voor de dynamotypen T1 en
T2 wordt los van de dynamo en regelaar geschakeld (afb .38) . Hij bezit
twee ingangsaansluitingen D+ en B i
die op verschillende spanningsgrootten en vertragingstijden reageren . De
D + ingang werkt zoals reeds eerder is
beschreven als een snelle bescherming tegen to hoge spanning . De
tweede ingang B : reageert alleen
wanneer de regelaar defect is . De dynamospanning zal dan kunnen oplopen tot de ingestelde spanning van
ongeveer 31 V bereikt is en de be-

schermingsapparatuur in werking
treedt . De dynamo blijft kortgesloten
totdat de motor wordt afgezet . De B +
ingang dient dus om schade ten gevolge van een defecte regelaar to
voorkomen . Met deze beschermingsapparatuur tegen to hoge spanning
kan (binnen bepaalde grenzen) de dynamo ook zonder batterij functioneren . Wanneer de beschermingsschakeling in werking treedt zal echter gedurende korte tijd de spanning in elkaar zakken en bij grote belasting kan
de dynamo zichzelf niet meer bekrachtigen . Spanningspieken die
door het uitschakelen van de belastingsstroom door de dynamo zelf
worden opqewekt, kunnen door het
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Fig . 38 Vereenvoudigde schakeling van een aparte beschermingseenheid tegen to
hoge spanning met inschakelautomaat voor de dynamotypen Ti en T2 .
1 Batterij 2 beschernnngsapparatuur . 3 contactschkelar, 4 regelaar . 5 dynamo

kortsluiten van de dynamo ver van de
andere verbruikers in de installatie
worden gehouden . Bovendien wordt
een uitgebreide bescherming van de
installatie verkregen wanneer de regelaar zou uitvallen (dynamo wordt
kortgesloten . dynamocontrolelampje
gaat branden) .
De vrijloopdiode
De 'vrijloop of 'afvloei'-diode kwam
reeds ter sprake bij de beschrijving
van de werking van de elektronische
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regelaar . Tijdens het schakelen in de
regeltoestand 'uit ontstaat bij het onderbreken van de rotorstroom ten gevolge van de zelfinductie een spanningspiek in de rotorwikkeling . Wanneer we daar geen maatregelen tegen
nemen kunnen de gevoelige halfgeleiderelementen defect taken . Om dit
to voorkomen is in de regelaar, parallel aan de rotorwikkeling, een vrijloopdiode geschakeld die het 'uitlopen' of 'afvloeien' van deze reststroom zonder negatieve gevolgen

Fig . 40 De begrenzing van spanningspieken door toepassing van een vrijloopdiode .
I schakelaar . 2 schakelrelais (inductief),
3 vnlloopdiode .
voor de halfgeleiderelementen mogelijk maakt . Bij autobussen en andere
voertuigen die behalve de dynamo en
regelaar ook met andere inductieve
verbruikers (apparaten met spoelen)
zijn uitgerust, kan een soortgelijk effect optreden . Zo ontstaan bij het uitschakelen van elektro-magnetische
deursluiters .
magneetschakelaars .
magnetische
koppelingen .
relais .
elektromotoren, ventilatoren etc . ten
gevolge van de zelfinductie, in de wikkelingen van deze apparatuur grote
spanningspieken, die gevaarlijk zijn
voor dioden en andere halfgeleiderelementen .
Deze
inductiespanningen kunnen
met behulp van een apart aangebrachte vrijloopdiode onschadelijk
worden gemaakt (afb . 40) .

Fig . 39 Atgebeeld het beschermingsapparaat tegen to hoge spanning met
inschakelautomaat . gecombineerd met
een ED regelaar (losse eenheid) .

Fig, 41 De beschermingsapparatuur
dient op een veilige plaats tegen de
carrosseriewand to worden bevestigd

1
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5 Dynamo-uitvoeringen

5 .1 Inleiding
Waarom zijn er zo veel verschillende
dynamo-typen?
De volgende criteria zijn bepalend
voor de constructie van de dynamo :
• Het type voertuig en de daarmee
verbonden bedrijfsomstandigheden .
• De grootte, bouwwilze en het toerenbereik van de verbrandingsmotor waaraan de dynamo moet worden bevestigd .
• De installatiespanning .
• Het stroomverbruik van de aangesloten verbruikers .
• De invloed van de omgeving op de
dynamo (temperatuur, vuil, vochtigheid . trillingen etc .) .
• De to verwachten levensduur .
• De inbouwomstandigheden .
Afhankelijk van het gebruik kunnen
de eisen die we aan een dynamo stellen aanzienlijk van elkaar verschillen .
Ook de criteria voor het economisch
gebruik veranderen met het gebruiksgebied . Derhalve kan men ook geen
universele dynamo construeren die
aan alle eisen voldoet .
Uit deze overwegingen werden dynamoseries ontwikkeld die door hun
veelvoud aan typen een juiste keuze
voor de betreffende omstandigheden
mogelijk maken .

5.2 Elektrische gegevens en
de dynamo-afmetingen
Voor de keuze van een bepaalde dynamo zijn in de eerste plaats maatgevend :
• De dynamospanning (14V . 28V) .
• De nominale respectievelijk maximale stroomsterkte en
• de vermogensafgifte . die volgt uit
de vermenigvuldiging van stroom
en spanning .
Uit deze elektrische gegevens kan de
grootte van de dynamo worden bepaald .
De grootte (diameter) van de dynamo
wordt weergegeven door middel van
hoofdletters, die door hun alfabetische volgorde de stijgende grootte
van de dynamo weergeven . Behalve
de afmetingen van de dynamo kan als
een ander belangrijk kenmerk het rotorsysteem worden genoemd (klauwenpoolrotor . rotor met uitspringende of zelfstandige polen, sleepringloze rotor) . Dit rotorsysteem wordt door
middel van een cijfer op de dynamo
aangegeven . Afgezien van de belangrijke elektrische eigenschappen is de
dynamo dus bepaald door zijn grootte
en rotorsysteem . tezamen met de
meer specifieke constructieve kenmerken als diameter . lengte etc . Hieruit volgt clan bijvoorbeeld de hoofdletter-cijfercombinatie als G1 . K1, N3 .

T2, U3 enzovoort . Andere variaties
zijn nog aanwezig door de bevestigingswijze, de uitvoering van de ventilator, de poelie, de l agering . d e elektrische aansluitingen van de regelaar
en dergelijke .
Standaarduitvoeringen
Rekening houdend met de gebruiksvoorwaarden en het vermogensbereik van de op het ogenblik aanwezige
motorvoertuigen en hun motoren zijn
er verschillende standaard uitvoeringen van driefasendynamo's ontwikkeld . waarvan de belangrijkste in de
volgende hoofdstukken zullen worden besproken .

5.3 Klauwenpooldynamo's
met sleepringen
Klauwenpooldynamo's met sleepringen ma ken een compacte bouwwijze
tezamen met een Bering gewicht en
een gunstige vermogenskarakteristiek mogelijk . Dienovereenkomstig
bezitten ze ook een groot toepassingsgebied .
Toepassing
Voor personenwagens, bedrijfswagens, tractoren enzovoort zijn klauwpooldynamo's met sleepringen in de
meeste gevallen bijzonder geschikt .
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De dynamo-uitvoering T1 heeft een
groot afgegeven vermogen en is bestemd voor motorvoertuigen met een
hoog stroomverbruik, bijvoorbeeld
bussen .
Kenmerken
Bij een bepaalde verhouding van de
lengte ten opzichte van de diameter
kan met geringe materiaalkosten een
maximaal elektrisch vermogen worden verkregen . Hierdoor is de voor dit
dynamotype karakteristieke (gedrongen) bouwvorm ontstaan met een betrekkelijk grote diameter en korte
lengte . Deze vorm maakt tevens een
goede warmteafvoer mogelijk . De
naam klauwpoolrotor komt voort uit
de vorm van de rotor . Op de rotoras
bevinden zich de klauwhelften die tegengesteld gepoold zijn . De klauwvormige poolvingers grijpen dan afwisselend als noord- en zuidpool in
elkaar . Ze bedekken daarmee de
ringvormige rotorwikkeling die zich
tussen de beide klauwhelften om een
kern bevindt (afb .42) .
Het realiseerbare aantal polen is beperkt, een to laag aantal polen geeft
een laag rendement, terwijl een groot
aantal polen een to groot magnetisch
strooiveld veroorzaakt . Om deze redenen zijn de klauwenpooldynamo's
afhankelijk van hun vermogensbereik uitgevoerd als 12, 14 of 16-polige
machines .
Werking
Afbeelding 44 laat ons een driefasendynamo zien van het type K1, waarvan
de rotor wordt gevormd door 12 polen
(6 noordpolen en 6 zuidpolen = 12
poolparen) .
Het magnetische krachtlijnenveld
gaat door de poolkern, de linker rotorhelft en de poolvingers via de
luchtspleet naar de statorkern en
door de rechter rotorhelft weer terug
naar de poolkern waarmee het magnetisch circuit is gesloten . Dit krachtlijnenveld snijdt bij het ronddraaien
van de rotorde driestatorwikkelingen
waardoor er per omwenteling (360`)
twaalfmaal het krachtlijnenveld wordt
doorsneden . Per doorsnijding ontstaat afwisselend een halve negatieve
en een halve positieve periode . Per
omwenteling van de rotor worden
derhalve 12 x 3 = 36 halve perioden
in de drie fasen van de statorwikkelingen geinduceerd .
Opbouw
Klauwpooldynamo's met sleepringen
worden gedeeld uitgevoerd, dat wil
zeggen dat de stator niet in een cilindrisch huis wordt geschoven, maar
ingeklemd wordt tussen het voorste
en achterste lagerschild . In deze beide schilden bevinden zich ook de rollagers van de rotor . Aan de kant van

Fig . 42 Onderdelen van een klauwpoolrotor met twaalf polen (6 noord- en 6
zuidpolen) . De aangegeven N- en Z polen
gelden voor de dynamo met geintegreerde regelaar.

Fig 43 Pnncipiele opbouw van een
klauwpooldynamo met sleepringen .

het voorste lagerschild zijn de poelie
en ventilator gemonteerd op de rotoras . De rotor- of veldwikkeling krijgt
zijn stroom via de koolborstels die in
het achterste lagerschild zijn ondergebracht en door veren tegen de
sleepringen worden gedrukt . In het
koellichaam van het achterste lagerschild bevinden zich gewoonlijk de
zes vermogensdioden voor het gelijkrichten van de fasestromen . Ook de
drie velddioden voor het gelijkrichten
van de rotorstroom bevinden zich
daar . Bij de meeste uitvoeringen
wordt de transistorregelaar ingebouwd in de borstelhouder . welke
wordt gemonteerd dicht bij het midden van het achterste lagerschild
(afb . 44) . Wordt er een losse regelaar
toegepast dan bevindt zich op deze

plaats de stekkeraansluiting voor de
verbinding met de regelaar .
Constructiebijzonderheden van bedrijfswagendynamo's
De borstelruimte is afgeschermd om
to voorkomen dat water en stof gaan
inwerken op de borstels en de sleepringen . De dynamo's bezitten een vetpotje met een reservehoeveelheid vet
of hebben een andere mogelijkheid
om de lagers to smeren . In verband
met het grotere vermogen zijn extra
dioden noodzakelijk (zie hoofdstuk
'dynamo en installatieschakelingen') .
Het dynamotype T1 is bovendien nog
met een koelluchtaansluitstuk uitgevoerd, zodat de koellucht van buiten
de motorruimte kan worden aangezogen .

Fig . 44 Klauwpooldynamo K1 (gedeelde bouwwijze) in doorsnede .
I Poelie- 2 ventilator,- 3 voorste lagerschild . 4 stator . 5 rotorwikkeling ; 6 achterste lagerschild, 7 sleepringen : 8 bevestigingsarm ; 9 aangebouwde regelaar type EL (hybrideregelaar) .
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5.4 Dynamo's met
zelfstandige polen en
sleepringen
Dynamo's met zelfstandige polen onderscheiden zich door een hoog vermogensbereik to combineren met
een groot specifiek vermogen . Ze zijn
bestemd voor bedrijfswagens met
een grote stroombehoefte .
Toepassing
Dynamo's met zelfstandige polen en
sleepringen worden overwegend
voor voertuigen of aggregaten gebruikt met een stroombehoefte (nominale stroom 100A en meer) en een
installatiespanning van 24 volt . Men
kan ze bijvoorbeeld in grote bussen,
railvoertuigen, schepen en bijzondere voertuigen aantreffen .
Kenmerken
De stator met de driefasenwikkelingen en het stroomverloop hiervan komen overeen met de klauwpooldynamo . Daarentegen wijkt de rotor van dit
dynamotype duidelijk of van de
klauwpoolrotor (afb .45) . Terwiji de
klauwpoolrotor wordt bekrachtigd
door een centrale voor alle polen gemeenschappelijke
veldwikkeling,
heeft de rotor met zelfstandige polen
slechts vier of zes langwerpige polen
waaromheen direct de veldwikkeling
is aangebracht . ledere pool heeft dus

Fig . 46 Opengewerkte tekening van een
dynamo met zelfstandige polen type T2 .
1 Achterste lagerschild ; 2 koolborstels :
3 rotor- of veldwikkeling : 4 huffs : 5 statorwikkeling : 6 voorste lagerschild: 7 keerring : 8 polie : 9 vetnippel : 10 ventilator:
11 vetkanaal : 12 stator : 13 rotor met zellstandige polen ; 14 sleepring beplating :
15 sleepring ; 16 vermogensdiode :
17 koe/plaat : 18 ontstoringscondensator :
19 meerpolige stekkerdoos

;en

een aparte wikkeling . Door de karakteristieke vorm van de rotor ontstaat
ten slotte de slanke langwerpige cilindervorm van de dynamo met zelfstandige polen .
Werking
Het dynamotype T2 overeenkomstig
afbeelding 46 is een vierpolige zelfbekrachtigende dynamo met zelfstandige polen . Bij 66n omwenteling
van de rotor worden de krachtlijnen
vier maal doorsneden, zodat in iedere
fase vier halve perioden worden opgewekt . Voor de drie fasen derhalve
4 x 3 - 12 halve perioden per omwenteling . De gelijkgerichte dynamostroom vloeit via de aparte aansluitingen B+ en B- naar de batterij en verbruikers .
Opbouw
In het cilindrische dynamohuis zijn de
stator met zijn wikkelingen en de
koelplaat met de vermogensdioden
(in draaistroombrugschakeling) aangebracht . Het dynamohuis wordt
door het voorste en achterste lagerschild afgesloten . De hierin gelagerde
rotor met afzonderlijke polen krijgt de
rotorstroom toegevoerd via de borstels en sleepringen . Omdat niet alleen de rotorstroom, maar ook de afmetingen van dynamo en regelaar
groter zijn, moet de regelaar gescheiden van de dynamo worden opgesteld
en wel op een beschermde plaats vrij
van vocht, vuil en hitte . De verbinding
tussen dynamo en regelaar wordt verkregen door een zes-aderige kabel
met aan de beide uiteinden een zespolige stekker die een foutieve aansluiting onmogelijk maakt .
Om eerder genoemde redenen is ook
het dynamobuis goed afgesloten . Op
het achterste lagerschild is een aansluitstuk voor koellucht aangebracht .
Hierdoor kan de koellucht via een

Fig . 45 Pnncipie/e opbouw van een
dynamo met zelfstandige polen en
sleepringen .

aansluitslang van buiten de motorruimte worden aangezogen . Bovendien maakt de afscheiding van de
sleepringen en de extra voorraad vet
de dynamo geschikt om langdurig to
worden ingezet .
Bij de dynamo met zelfstandige polen
van het type U2 voor bijzondere voertuigen met zeer grote stroombehoefte zijn de dioden buiten de dynamo in
een apart watergekoeld gelijkrichthuis ondergebracht . Het omschakelen van ster- naar driehoekschakeling
is mogelijk door het verwisselen van
bruggen in de aansluitkast .
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5 .5 Dynamo's met
sleepringloze rotor
Sleepringloze dynamo's waarvan de
veldwikkeling stilstaat en de polen
draaien, hebben het voordeel dat alleen de rollagers aan slijtage onderhevig zijn . Ze worden dan ook daar
gebruikt waar een lange levensduur
van doorslaggevende betekenis is.
Toepassing
Oorspronkelijk werd de sleepringloze
dynamo alleen toegepast voor de voeding van lichtinstallaties op spoorwegmaterieel . De aandrijving van de
daarvoor geschikte dynamouitvoering type U3 geschiedt door een worm
vanaf de as van het treinstel (afb . 48) .
Worm en rotor bezitten een gemeenschappelijke lagering . Hierdoor is de
dynamo praktisch onderhoudsvrij geworden aangezien eigen lagering,
koolborstels en sleepringen ontbreken en het geheel volkomen is afgesloten voor vocht en vuil .
Tegenwoordig worden sleepringloze
dynamo's met degelijke eigen lagers
meer en meer toegepast op bouwmachines, bedrijfswagens voor lange afstanden en zwaar belaste bijzondere
voertuigen .

Kenmerken
Sleepringloze
dynamo's worden
steeds belangrijker omdat ze ook onder zware bedrijfsomstandigheden
een zeer lange levensduur bezitten .
Door het constructieprincipe behoeven weinig onderdelen to worden toegepast die aan slijtage onderhevig
zijn, waardoor lange onderhoudsvrije
bedrijfsperioden mogelijk worden .
Dit effect is vooral bereikt door het
wegvallen van de koolborstels en
sleepringen .
Werking
De dynamo is met behulp van de stilstaande, om een holle kern gewikkelde veldwikkeling, zelfbekrachtigend .
Omdat het remanent magnetisme voldoende sterk is behoeft het veld van
de N3 dynamo niet to worden voorbekrachtigd . Het elektrisch veld magnetiseert de roterende poolklauwen die
dan afwisselend een noord en een
zuidpool vormen . Het roterende magnetisch veld van deze polen induceert
in de statorwikkelingen weer een
(driefasige) wisselspanning . De magnetische flux gaat dan vanaf de poolkern van de draaiende rotor via de
stilstaande holle kern naar een klauwenhelft met een bepaalde polariteit,
dan via de poolvingers naar de stilstaande statorkern en over de naburige tegengesteld gepoolde klauwenhelft weer terug naar de poolkern van
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Fig . 47 Aanzicht en doorsnede van een
sleepringloze rotor .
1 Rotoras met poolkern ; 2 linker klauwpoolhelft :3 niet magnetiseerbare bevestigingsring ; 4 rechter klauwpoolhelft .

de rotor waardoor het magnetisch circuit is gesloten .
De magnetische flux moet echter
twee luchtspleten meer overbruggen
dan het geval is bij de rotor met sleepringen, namelijk de luchtspleten tussen de rotor en de vaststaande holle
kern met veldwikkeling .
Opbouw
In afbeelding 49 zijn de belangrijkste
onderdelen en constructiekenmerken van de dynamouitvoering N3 to
herkennen . Deze dynamo wordt toegepast op bouwmachines en bedrijfswagens die ingezet worden voor lange afstanden . Het bijzondere is dat
behalve het dynamohuis met de stator, de koelplaat met de vermogensdioden en de aangebouwde transis-

Fig . 48 Een aandrijt-dynamoblok gemonteerd op de as van een treinstel waarvan
de dynamo sleepringloos is uitgevoerd .

torregelaar, ook de holle kern met de
veldwikkeling tot het stilstaande gedeelte van de machine behoort . Daardoor is het niet meer noodzakelijk de
veldstroom via de koolborstels en
sleepringen naar de draaiende rotor
over to brengen . Het draaiende gedeelte bestaat dan alleen nog uit een
kern met poolvingers (afb .47) . Zes
poolvingers met dezelfde polariteit
vormen hetzij als noordpool hetzij als
zuidpool een klauwhelft . De beide
klauwpoolhelften worden door een
niet magnetiseerbare ring, die onder
de in elkaar grijpende poolvingers
ligt, bij elkaar gehouden . Hierdoor
ontstaat een zeer robuuste, twaalfpolige klauwpoolmachine zonder roterende veldwikkeling en zonder sleepringen .

Fig . 49 Dynamo met sleepringloze rotor type N3 in doorsnede (gedeelde bouwwijze) .
1 Dubbele polie ; 2 ventilator ; 3 voorste lagerschild met holle kern : 4 stator; 5 vaste
veldwikkeling ; 6 rotorvoor weekijzer ; 7 achterste lagerschild ; 8 aangebouwde transistorregelaar type EE : 9 vermogensdioden : 10 bevestigingsarm : 11 weekijzer
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5 .6 Koeling
Stralingswarmte en warmtegeleiding
van de motor, uitlaat enzovoort, maar
ook de warmteontwikkeling van de
dynamo-onderdelen zelf beinvloeden
in sterke mate de werking van de dynamo . De inwerking van de warmte
wordt nog groter wanneer de motorruimte extra wordt bekleed in verband met geluiddemping (bijvoorbeeld bussen) . De warmte moet in
verband met de bedrijfszekerheid
worden afgevoerd daar anders het
i solatiemateriaal . d e soldeerverbindingen en de warmtegevoelige halfgeleiders schade kunnen oplopen . De
maximaal toelaatbare omgevingstemperatuur ligt . afhankelijk van de
dynamo-uitvoering, tussen de 70 en
80 C .
Dynamokoeling
De meest gebruikelijke methode voor
het koelen van dynamo's, die onder
normale rijomstandigheden worden
g ebruikt . i s om de koellucht door de
dynamo heen to laten aanzuigen .
Hiervoor worden ventilatoren voor
een of beide draairichtingen gebruikt
overeenkomstig afbeelding 50 en 51 .
De ventilator die tezamen met de rotoras wordt aangedreven zorgt bij stijgende toerentallen ook voor een vergroting van de hoeveelheid koellucht .
Hierdoor is voor iedere belastingstoestand voldoende koeling aanwezig .
Bij verschillende dynamotypen zijn de
luchtschoepen a-symmetrisch over
de omtrek van de ventilator verdeeld .
Op deze manier kan het onaangename fluiten van de dynamo worden vermeden, dat anders bij bepaalde toerentallen kan optreden .
Er zijn diverse uitvoeringen van inwendig gekoelde dynamo's .
Bij de klauwpooldynamo's bestaat de
ventilator uit een krans van luchtschoepen die op de aandrijfzijde van
de dynamoas aan de buitenkant is
aangebracht (als voorbeeld afbeelding 50 met rechtsomdraaiende ventilator) . De lucht wordt aangezogen
aan de sleepring- of diodezijde . strijkt
langs de dynamo en treedt door de
openingen in het voorste lagerschild
weer naar buiten .
De koellucht wordt derhalve door de
dynamo heen aangezogen . Bij een
andere uitvoering is op de plaats van
de ventilatie-openingen een aansluitstuk voor de koellucht gemonteerd,
zodat met behulp van een slang .
schonere en koelere lucht van buiten
de motorruimte kan worden aangezogen .
Dit is bijzonder belangrijk wanneer de
omgevingstemperatuur in de motorruimte hoger wordt dan de toelaatba-

re temperatuur van 70 a 80' C . De ventilator bevindt zich ook hier aan de
buitenzijde en is aangebracht op de
aandrijfzijde van de rotoras (afb .51) .
Minder vaak komt men uitvoeringen
tegen waarbij de ventilator is ingebouwd en gemonteerd aan de sleepringkant van de rotoras . In dit geval
wordt de lucht door de openingen van
het voorste lagerschild aangezogen
en weer uitgeblazen door de sleuven
van het achterste lagerschild .
Uitwendig gekoelde dynamo's
Dynamos . die veelvuldig in stofrijke
omgeving moeten werken of blootgesteld ziln aan vocht en vuil (bijvoor-

beeld bij tractoren en bouwmachines)
bezitten een geheel gesloten huis en
kunnen derhalve alleen vanaf de buitenzijde worden gekoeld . Het huis is
dan uitgevoerd met koelribben, waartussen de koellucht kan doorstromen .
De luchtstroom wordt verkregen door
een aangepaste ventilator . waarbij de
koellucht wordt aangezogen door het
ventilatordeksel (afb . 52) .
Een uitzondering vormt de koeling
van het dynamotype U3 . Deze uitvoering zonder ventilator is bestemd om
alleen door de rijwind to worden gekoeld, hiertoe heeft men het dynamohuis en het aparte diodehuis van koelribben voorzien .
Fig . 50 Klauwpooldynamo type G 1,
inwendig gekoeld
door de aangezogen
lucht .
Uitgevoerd met een
ventilator die slechts
voor een draairichting geschikt is .

Fig . 51 Dynamo met
zeltstandige polen
type T2 . inwend g
gekoeld door de
aangezogenlucht .
Luchttoevoer
geschiedt via het
aansluitstuk voor
koellucht .
Ventilator geschikt
voor beide draairichtingen .

Atb .52 Klauwpooldynamo type G 1,
geheel gesloten .
uitwendig gekoeld
met aangepaste
ventilator

Dynamouitvoeringen
Gesloten dynamos zijn dus minder
geschikt voor het afgeven van grote
vermogens .
Het koelen van de dioden
De toelaatbare warmte van halfgeleiderdioden is begrensd . hierdoor zal
men de in de diode opgewekte verlieswarmte moeten afvoeren . Dit
geldt zowel voor de vermogensdioden als voor de velddioden . Om deze
reden worden de dioden gemonteerd
in koelplaten . die door hun grote oppervlakte en goede warmtegeleidingseigenschappen in staat zijn om
de opgewekte warmte aan de koelluchtstroom at to staan . De kleinere
driefasendynamo's (typen G1 . K1, N1,
maar ook T1) bezitten over het algemeen een tweekoelplatensysteem
voor de vermogensdioden . Telkens
drie dioden (of meer) zijn met de kathodeaansluiting in een koelplaat geperst die met de batterijaansluiting
B • is verbonden . De andere dioden
bevinden zich met de anode-aansluiting in een koelplaat die met de B
aansluiting is verbonden .
Beide koelplaten bevinden zich op
het gelijkstroomgedeelte van de driefasen-brugschakeling . terwijl de uitkomende diodedraden paarsgewijs
zijn aangesloten op de drie fasen van
de stator (afb . 53) . De velddioden . die
tussen de fasen en D+ zijn geschakeld zijn apart of in een derde velddiodenkoelplaat (bijvoorbeeld bij bedrijfswagens) aangebracht .
De grotere driefasendynamo's (typen
T2 . U3) bezitten in de regel een driekoelplaten systeem . Per koelplaat zijn
een vermogensdiode met de kathode-aansluiting, tezamen met een vermogensdiode en een velddiode met
de anode-aansluiting, in het blok geperst . Bij dit systeem is elk van de drie
koelblokken of -platen aanqesloten
op een fase van de stator, de diode-
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Fig . 53 Het principe van het twee-koelplatensysteem voor de halfgeleiderdioden .

Fig . 54 Het principe van het drie-koelplatensysteem voor halfgeleiderdioden .
1 Vermogensdioden ; 2 velddioden
3 koelplaten

1 Vermogensdioden . 2 velddioden ;
3 koelplaten .

draden van de vermogensdioden zijn
afhankelijk van hun poling met de B
of de B aansluiting en de velddioden
met de D l aansluiting verbonden
(afb .54) . Daar de ontwikkelde verlieswarmte in verband met de grote
stromen snel moet worden afgevoerd,
E

zijn de koelplaten van koelribben
voorzien (vergroting van de oppervlakte) . Bij dynamo's met zeer grote
vermogens (boven de 300A) zijn de
gelijkrichtdioden in een apart met
vloeistof gekoeld gelijkrichterhuis
ondergebracht .
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Programmaoverzicht
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sleepringloze
rotor
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poien
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sleepnngloze
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U3
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4
6
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beugel-

bijzondere voer-

bevestiging
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spoorwegen
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T2

met aanslu,tstuk voo'
koellucht

U2
r

i .t,u +u 'an,

dyn,in!o

Dynamo's met zelfstandige

polen

(T2, U2) met sleepringen
Standaard met klembeugelbevestiging
Regelaar los van de dynamo

Klauwpooldynamo's (G1, K1, N1, T1)
met sleepringen
Gedeelde bouwwijze met draaiarmbevestiging . Gelijkrichter ingebouwd .
Regelaar aangebouwd .
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De aandrijving van het dynamotype
U3 geschiedt met behulp van een
worm en een wormwiel door de as van
het treinstel . De sleepringloze rotor is
op de wormas b evestigd . d e dynamo
bezit hierdoor geen eigen rotorlagering .

Klauwpooldynamo's (N3, T3 . U3) met
sleepringloze rotor

11
U3

Flensbevestiging
losse regelaar
zonder ventilator

T3
aeugelbevestiging losse regelaar met
aansluitstuk voor de koellucht

T1

N3
Draaiarmbevestiging . aangebouwde
regelaar

G1
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5 .8 Karakteristieken van
driefasendynamo's

brengverhouding tussen motor en dynamo . Bij dit toerental moet de dynamo minimaal in staat zijn om de
stroom to leveren voor de langdurig
ingeschakelde verbruikers . In het algemeen wordt de dynamo zo bemeten, dat I S afhankelijk van het voertuigtype en gebruik 1,1 . . . 1,4 maal deze vereiste stroomsterkte is,

Karakteristieken geven het specifieke
dynamogedrag aan bij verschillende
toerentallen . Autodynamo's werken
door de constante overbrengverhouding met sterk verschillende toerentallen . Wanneer een dynamo, door de
motor aangedreven, het gehele toerenbereik van nut tot het maximum
toelaatbare doorloopt, dan treden er
een aantal dingen op die een speciale
betekenis hebben en belangrijk zijn
om tot een beter inzicht in de werking
van de dynamo to komen .
Het is gebruikelijk om de karakteristieken van het aandrijfvermogen en
de dynamostroom uit to zetten als
functie van het dynamotoerental
(afb . 55) .
Bij de dynamokarakteristieken wordt
de spanning constant gehouden en
worden de meettemperaturen nauwkeurig gedefinieerd .
Stroomkarakteristiek (I)
no minimum toerental .
Het minimum toerental n o (ongeveer
100 t/min) is het zogenaamde '0 Ampere toerental' waarbij de dynamo de
nominale spanning bereikt . Pas bij
hogere toerentallen is de dynamo in
staat om stroom of to geven .
ns toerental tijdens het stationair
draaien van de motor .
I s stroomafgifte tijdens het stationair
draaien van de motor .
Bij een toenemend toerental wordt bij
het stationair draaien van de motor
het dynamotoerental n s bereikt . Dit
wordt in de karakteristiek weergegeven als een gebied, aangezien de exacte waarde afhangt van de over-

Zo is het begonnen
De invoering van de elektrische verlichting op het motorvoertuig in
plaats van de koetsverlichting aan het
begin van deze eeuw hing of van de
beschikbaarheid van een geschikte
stroombron . De batterij alleen kwam
daarvoor niet in aanmerking omdat
deze na ontlading pas weer kon worden gebruikt nadat het laden buiten
het voertuig had plaatsgevonden .
Ongeveer in 1906 werd bij Robert
Bosch de afgebeelde experimentele
uitvoering van een dynamo met aangebouwde onderbreker voor de ontsteking ontwikkeld . Deze dynamo be-

Het toerental n 2, 3 wordt in de typecodering in honderdtallen weergegeven
(bijvoorbeeld 25- 2500t/min) . Bij dit
toerental wordt 2/3 van de nominale
stroomsterkte I N bereikt . Dit punt in
de karakteristiek heeft uitsluitend als
functie om het verloop van de kromme weer to geven (een stijler of een
vlakker verloop) .
Bij diverse dynamotypen valt bij een
bepaalde overbrengverhouding het
toerental n s met n 213 samen waardoor
uiteraard ook I, en 1 2 , 3 gelijk worden .
Het volgende markante punt wordt
gevormd door het dynamotoerental
n N , waarbij de dynamo de nominate
stroom I N kan afgeven look vermeld
op het typeplaatje) . Deze waarde
moet in elk geval groter zijn dan het
totale verbruik van de elektrische verbruikers .

dynamotoerental n
Fig . 55 Karakteristiek van de driefasendynamo type N1

n2,3 Het toerental waarbij 2/3 van de
nominale strom wordt geleverd .
n N het toerental waarbij de nominale
stroom wordt b ereikt .
I N Nominale stroom .

Imax is de maximum stroom die wordt

verkregen bij het maximum toelaatbaar dynamotoerental nmax . Het maximum dynamotoerental wordt bepaald
door de rollagers, de koolborstels en
de ventilator . Dit toerental bevindt
zich tussen de 10 .000en 15 .000t/min .
Voor bijzondere uitvoeringen kan dit
echter hoger zijn .
Karakteristiek van het benodigde
aandrijfvermogen (P)
De karakteristiek van het benodigde

stond uit een U-vormige permanente
magneet . een anker met collector en
een onderbreker op het einde van de
ankeras . De moeilijkheid bestond
hierin dat het dynamotoerental, en
dus ook de opgewekte spanning, afhankelijk was van het sterk varierende motortoerental .
De verdere inspanningen concentreerden zich dan ook hoofdzakelijk
op het ontwikkelen van een 'gelijkstroomdynamo' met spanningsregeling . Men probeerde ook de dynamo
met een constant toerental aan to drijven (bijvoorbeeld met behulp van een
slipkoppeling) . Maar pas de elektro-

n,,,,, x maximum toelaatbaar toerental .
l,,, ax maximale stroom .

aandrijfvermogen is bepalend voor de
berekening van de ventilatorriem en
geeft aan hoeveel motorvermogen
maximaal voor de aandrijving van een
dynamo noodzakelijk is bij een bepaald toerental . Het voorbeeld op afbeelding 55 laat zien dat de kromme
na een redelijk vlak verloop in het ge-

magnetische besturing van de veldweerstand, afhankelijk van de machinespanning, leidde naar de juiste
weg . Met deze in 1909 verworven kennis kon een volledige licht- en startinstallatie voor motorvoertuigen worden gerealiseerd . Deze installatie
kwam in 1913 op de markt en omvatte
een dynamo (spat-waterdichte gelijkstroomdynamo met parallel-shuntregeling en 10O W nominaal vermogen),
regelaar en schakelkast, schijnwerper en zijlampen, achterlichten en
spatbordlichten . een vrijloopstarter
met voetschakelaar, een handlamp
en een batterij .
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middelde toerenbereik bij hogere toerentallen weer aanzienlijk stijgt .

Voorbeeld van een typecodering
N 1 ( )

28V 55A 25

toerental (t/min in honderdtallen) bij
2/3 van de nominale stroom

BOSCH
made in Germany

0120 469 518 0
28V 55A 25
N1

-- -i nominale dynamostroom (ampere)
--- nominale dynamospanning (volt')
draairichring
(gezien vanaf de aandrijfzijde)
(-•) of R rechtsom
(in de richting van de wijzers van
de klok)
(-) of L linksom
(tegen de richting van de wijzers
van de klok in)
(-) of RL
rechts- of linksom

Verklaring van de dynamocodering
ledere driefasendynamo heeft een
typeplaatje waarop behalve het tiennummerige bestelnummer . beginnend met 012 . . ., ook de belangrijkste
technische gegevens in code vermeld
staan .

1) klauwenpooldynamo
2) dynamo met zelfstandige polen
3) dynamo met sleepringloze collector
buitend iameter- ."
G : 100 . . . 109 mm
K : 120 . . . 129 mm
N : 130 . . . 129 mm
T : 170 . . . 199 mm
U : groter dan 200 mm

' De nominale aynamospanning (14
respectievelijk 28V) is een gemiddelde waarde van het tolerantiegebied
van de dynamospanning . Onafhankelijk van het toerental en de belasting,
echter rekening houdend met de temperatuur van de aangezogen lucht,
wordt de dynamospanning als laad-

spanning voor de batterij door de regelaar constant gehouden . De laadspanning mag niet met de lagere nominale spanning van de batterij (12 of
24V) voor de elektrische verbruikers
(bijvoorbeeld startmotor, elektromotoren enzovoort) worden verwisseld .
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6 Dynamoschakelingen
Soms worden er aan de driefasendynamo en installatie eisen gesteld
waaraan de gebruikelijke in serie vervaardigde uitvoeringen niet geheel
voldoen . Dit geldt in het bijzonder wanneer er sprake is van bijzondere
gebruiksgebieden en speciale eisen .
Voor deze gevallen zijn er speciale schakelmogelijkheden, die apart of in
gecombineerde vorm kunnen voorkomen .
Parallel geschakelde vermogensdioden
Zoals reeds eerder is beschreven over
de halfgeleider elementen, kunnen
dioden - zonder te worden beschadigd - slechts met een bepaalde hoeveelheid stroom worden belast . Dit
gegeven speelt vooral bij de vermogensdioden in de gelijkricht-brugschakeling een rol, omdat hierdoorde
totale dynamostroom vloeit . Met de
maximale dynamostroom is tevens de
maximale vermogensafgifte van de
dynamo begrensd . Bij dynamo's met
een hoger vermogen vloeit een grotere dynamostroom waartegen de zes
vermogensdioden in de normale
brugschakeling niet zijn opgewassen .
Derhalve vindt men bij deze dynamo's
per fase twee of meer plus- en mindioden parallel-geschakeld . De dynamostroom kan zich dan verdelen over
het aantal parallel geschakelde vermogensdioden, zodat de individuele
dioden niet worden overbelast . In afbeelding 56 is een schakeling volgens
dit principe van het dynamotype T1
afgebeeld . Hier wordt de gelijkrichtbrug gevormd door twaalf in plaats
van zes dioden .

Extra sterpuntdioden
Bij het principe van de opwekking van
de driefasenwisselspanning worden
bij de sterschakeling de uiteinden van
de fasewikkelingen samengebracht .

Daar, tenminste t heoretisch . d e som
van de driefasenstromen respectievelijk spanningen ten alle tijden gelijk
aan nul is, kan een nulleider komen to
vervallen . Door kleine verschillen in
de geometrie van het klauwpoolsysteem, de w ikkelingen . d e bedrading, de aansluitingen enzovoort . kan
het echter in de praktijk voorkomen
dat het sterpunt een potentiaal aanneemt .
Dit potentiaal dat periodiek van +
naar - wisselt kan weergegeven worden door een spanningsverloopkromme van het sterpunt (afb .62) .
Deze vertoont een drievoudige frequentie en 'overlapt' de fasespanning . De potentieel aanwezige energie wordt normaal gesproken als verloren beschouwd . Door het toepassen van twee extra dioden die als + en
- dioden aangesloten zijn op het sterpunt (afb .56) kan deze stroom worden gelijkgericht en vanaf ongeveer
2000 t/min als extra dynamostroom
(toename tot 15%) nuttig worden gemaakt .
Aansluitklem 'W`
Voor bepaalde toepassingsgebieden
kan de aansluitklem 'W' als een extra
aansluiting aan een van de drie fasen
worden aangesloten (afb . 56 en 57) .
Deze aansluitklem levert een pulserende gelijkstroom (eenzijdig gelijkgerichte wisselstroom) die gebruikt
kan worden voor een indirecte meting

Fig . 56 Schema van het dynamotype T1 met speciale schakelingen .
1 De velddioden ; 2 de parallel geschakelde vermogensdioden : 3 de sterpuntdioden ;
4 ontstoringscondensator ; 5 aansluitklem 'W' .
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van het motortoerental bij dieselmotoren . De hoeveelheid persecondeafgegeven impulsen hangt of van het
aantal poolparen en het toerental van
de dynamo . In formule :
f- pn
60
f = frequentie (impulsen per seconde)
p = het aantal poolparen
(zes bij de typen GI, KI, en NI, acht
bij het type TI)
n = toerental (t/min) .

6.1 Ontstoringsmaatregelen
Van de elektrische installatie in een
motorvoertuig is het vooral de ontstekingsinstallatie bij mengselmotoren
die (radio)storing veroorzaakt . In geringe mate - naast diverse andere
elektrische verbruikers - doet dit ook
de dynamo met regelaar .
Het ontstoren van de dynamo kan
noodzakelijk zijn wanneer in de onmiddellijke nabijheid of in het voertuig een radiozendinstallatie, een mobilofoon, of een autoradio aanwezig
is . Voor dit doel kunnen dynamo's
met een
ontstoringscondensator
worden uitgerust (in zoverre de dynamo reeds niet van fabriekswege met
een condensator is uitgevoerd), die
aan de buitenzijde van het achterste
lagerschild
wordt
aangebracht
(afb . 61) .
Contactregelaars worden gecombineerd met een ontstoringsfilterof vervangen door een ontstoorde uitvoering (afb .59) .
Transistorregelaars
(bijvoorbeeld
type EE . EL) behoeven niet extra to
worden ontstoord . Bovendien zijn er

Fig . 57 De klem 'W' levert een pulserende
gelijkstroom waardoor bij dieselmotoren
indirect het toerental kan worden
gemeten .
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voor de dynamo en regelaars ook nog
afgeschermde kabels in de handel . In
zoverre een 'W' aansluiting aanwezig
is kan deze door een weerstand worden ontstoord . Deze moet in serie
worden geschakeld overeenkomstig
afbeelding 56 .

6 .2 Het parallel schakelen
van driefasendynamo's

Fig . 58 Twee parallel geschakelde dynamo's van het type T 1 in een touringcar

Driefasendynamo's met dezelfde
spanning kunnen zonder meer parallel worden geschakeld . Bijzondere
maatregelen voor het synchroon lopen zijn niet noodzakelijk . Door de
werking van de gelijkrichter kan er
geen vereffeningsstroom tussen de
beide parallel geschakelde dynamo's
vloeien . en een ongelijke dynamobelasting heeft door het ontbreken van
een collector geen ongelijke slijtage
ten gevolge .

59

1 Fig . 59 Het ontstoren van een bestaande
contactregelaar door montage van een
ontstoringsfilter of door montage van een
fabrieks-ontstoorde regelaar .
Fig. 62 Fasespanningen tezamen met de
spanningsvariatie aan het sterpunt .
Toename van het dynamovermogen door
gebruik to maken van de zogenaamde
sterpuntdioden .
U, fasespanning, U, ? sterpuntspanning .
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Fig . 60 Driefasendynamo met de elektrische aansluitingen, ingebouwd in een
bedrijfsauto .

Fig . 61 Condensator voor de radio-ontstoring bij een driefasendynamo . De
condensator is aan de buitenzijde van het
achterste lagerschild gemonteerd .
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7 De driefasendynamo in bedrijf
De motor, dynamo, batterij en de elektrische verbruikers van een
motorvoertuig vormen een samenwerkend geheel en moeten ook als zodanig
worden beschouwd . Vandaar dat we in dit hoofdstuk aandacht besteden aan
het in bedrijf zijn van de driefasendynamo op het motorvoertuig .

7.1 De energieverdeling in
het motorvoertuig
Bij het bepalen respectievelijk controleren van de dynamocapaciteit
moeten we rekening houden met :
• de capaciteit van de batterij :
• de verbruikers in de installatie :
• de rijomstandigheden .
De automobielfabrikant bepaalt de
capaciteit van de dynamo en batterij
aan de hand van de seriematig ingebouwde verbruikers en gemiddelde
rijomstandigheden . De individuele
omstandigheden kunnen hier echter
van afwijken omdat de eigenaar bijvoorbeeld meerdere verbruikers laat
inbouwen of omdat de werkelijke rijomstandigheden veel zwaarder zijn
dan het aangenomen gemiddelde .
Hiermede willen we aantonen dat de
som van de verbruikswaarden en de
individuele rijomstandigheden doorslaggevend voor de belasting van de
batterij en dynamo zijn . Een voldoende opgeladen batterij is het belangrijkste . Deze bepaalt namelijk of na
stilstand van het voertuig nog voldoende energie voor het starten van
de motor aanwezig is . De batterij kan
als een reservoir worden voorgesteld
dat een aantal verbruikers to verzorgen heeft en derhalve door de dynamo als energiebron steeds weer moet
worden bijgevuld . Zou de afname to
groot zijn, dan zal zelfs een batterij
met grote capaciteit langzaam 'leeg'
raken . Ideaal is derhalve een uitgebalanceerde aan- en afvoer van energie
(afb . 63) .
Voor een voldoende leverantie van
energie is een juiste gedimensioneerde dynamo van het grootste belang,
zo niet doorslaggevend . Een overbelaste respectievelijk een to krap bemeten dynamo is niet in staat de batterij volledig op to laden waardoor de
batterijcapaciteit niet volledig kan
worden benut .
Bij een grotere energiebehoefte, bijvoorbeeld door het inbouwen van extra verbruikers, kan het aanbeveling
verdienen om de als standaard aangebrachte dynamo door een krachtiger dynamo to vervangen . Een beIangrijk gegeven voor het controleren
van de elektrische installatie is de registratie van alle elektrische verbruikers (inclusief de later ingebouwde)
met hun vermogens- respectievelijk
stroomopname en hun gemiddelde

inschakelduur (kortstondige of continuverbruikers) .
Hierbij moet de verkeerssituatie worden ingeschat (bijvoorbeeld een gering dynamotoerental bij stadsritten
met veel oponthoud en het in file rijden op de grote weg . of een gemiddeld tot hoog dynamotoerental bij
lange ritten zonder oponthoud), maar
ook of er overwegend overdag of
's nachts wordt gereden en in welk
jaargetijde het voertuig het meeste
wordt gebruikt (bijvoorbeeld in de
winter met slecht weer en lage temperaturen enzovoort) .
De volgende voorbeelden geven de
belasting van de energiehuishouding
weer bij uiteenlopende rijomstandigheden .
1 Het in gebruik zijn van extra verstralers
Verstralers worden overwegend gedurende lange ritten gebruikt bij een
hoog motortoerental en een geringe
verkeersdichtheid . Bij tegenliggers
wordt dimlicht gevoerd . In het stadsverkeer bij geringe motortoerentallen, grote verkeersdichtheid en korte
afstanden zullen deze extra verstralers niet worden gebruikt . Dit snort
verbruikers vormen geen probleem,
omdat ze meestal gebruikt worden in
een dynamotoerentalbereik waarbij
alle verbruikers in voldoende mate
van stroom kunnen worden voorzien
en ook de batterij kan worden opgeladen .
De factoren vallen hier gunstig samen .

3 Een ander voorbeeld : achterruitverwarming
Hoewel de achterruitverwarming relatief veel stroom vraagt kan ze normaal gesproken niet als een continuverbruiker worden beschouwd . De
verwarming blijft slechts ingeschakeld gedurende de tijd die nodig is om
de ruit to ontdooien . Vergeet men
echter deze verwarming op tijd uit to
zetten dan zal een aanzienlijke hoeveelheid energie van dynamo en batterij worden opgeeist .
De claxon . controle-instrumenten en
dergelijke zijn daarentegen verbruikers die slechts een geringe hoeveelheid energie vragen .
Samenvattend kan men vaststellen :
De dynamocapaciteit moet zo worden
bemeten, dat ook onder moeilijke
omstandigheden naast de stroomleverantie aan de gebruikers ook de
batterij nog geladen kan worden, zodat het voertuig steeds gebruiksklaar
blijft .
Voor de definitieve bepaling van de
juiste dynamo- en batterijcapaciteit
zal echter een vakman moeten worden geraadpleegd .

Fig . 63 Stroomloop tussen dynamo .
batterij en verbruikers bij een gegeven
stroomverbruik en wisselende bedrijfsomstandigheden van de dynamo .
Algemeen geldt :
Dynamostroom h = verbruikersstroom h, batterij stroom l,,
F

De batterijstroom kan positief of
negatief zijn, afhankelijk of de batterij
geladen of ontladen wordt .
Ongunstige situatie : Iaag dynamotoerental
dynamo

batterij
2 Het in gebruik zijn van de mistlampen
Niet zo gunstig is het daarentegen
met de mistlampen gesteld . Ze worden in het algemeen in het onderste
dynamotoerental, wanneer de dynamo dus nog niet zijn volledige energie
kan afgeven, ingeschakeld . Dit wordt
veroorzaakt omdat de bestuurder in
de mist genoopt wordt, zowel in de
stad als op de grote weg, langzaam to
rijden .
Zelfs bij tegenliggers blijven de mistlampen ingeschakeld . De inschakeltijd is dus lang . Bij dit voorbeeld vallen
de belangrijkste factoren ongunstig
samen . In vele gevallen hangt het ook
van de oplettendheid van de bestuurder of in welke mate de energiehuishouding van het motorvoertuig wordt
belast .

de batterij wordt ontladen
verbruikers
gunstige situatie : gemiddeld of houg
dynamotoerental
dynamo

IG

batterij
batterij wordt geladen
verbruikers
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Hierna is het mogelijk om met behulp van een vergelijkingstabel de
nominale
minimum
vereiste
stroom I, - 55A vast to stellen Onthen de juiste dynamo is ingebouwd is deze waarde of een hogere terug to vinden op het typeplaatje in het voorbeeld 55A) .
4 Een andere controlemogelijkheid
geeft het vaststellen van de dynamostroom I s bij stationair draaiende motor . I, kan worden afgelezen
uit de karakteristiek van de to controleren dynamo, wanneer het dynamotoerental n s bij het stationair
draaien van de motor bekend is (in
het voorbeeld n 5 - 2000t/min . Dit
valt samen met het op het typeplaatje vermelde toerental waarbij
2/3 van de nominale stroomsterkte
wordt bereikt, zodat !s - 2/3 IN ) .

Op de volgende wijze kan worden
gecontroleerd of de ingebouwde dynamo voldoende capaciteit bezit
voor de energieverzorging van de
elektrische installatie :
1 Het vaststellen van het benodigde
vermogen van alle continu of langdurig ingeschakelde verbruikers
(bij 14 V) .
De som hiervan geeft het benodigde verbruikersvermogen P., 350 W.
2 Het vaststellen van het benodigde
vermogen van alle kortstondig ingeschakelde verbruikers (bij
De som hiervan geeft het benodigde verbruikersvermogen P, 160 W (afgerond) .
3 Door het optellen van P, en P v , verkrijgt men het totale benodigde
510W
verbruikersvermogen P,
14V) .

De praktische ervaring heeft geleerd, dat de dynamostroom (I S ) bij
het stationair draaien van de motor
voor personenwagens ten minste
de factor 1,3 (voor korte afstanden)
boven het vermogen van de verbruikers P,,, . resulterend in een
stroom l f,
liggen, zodat ook in
het stationaire bereik een voldoende laadstroom van de batterij is gewaarborgd . In het voorbeeld : de dynamo kan tijdens het stationair
draaien van de motor een stroom
afgeven van I S - 36A . Uit het vermogen van de verbruikers P,,, kan
een stroom van lv , - 25A1 worden
afgeleid waaruit de benodigde
stroombehoefte van 33A volgtOmdat 1 5 = 36A kan win de stroombehoefte worden voldimn

Fig . 64 Controle op het dynamovermogen . Voorbeeld . driefasendynamo K 1- 14V 55A 20

1 Het benodigde vermogen (bij 14 V)
van alle continu of gedurende lange
tijd ingeschakelde verbruikers .
. . 4~y
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7 .2 Inbouw en aandrijving
De bestuurder van een motorvoertuig
kan normaal gesproken geen invloed
uitoefenen op het inbouwen van de
dynamo en de regelaar . De plaats van
de dynamo wordt door de constructeur bepaald en hangt onder meer of
van de bouwwijze van de motor en de
motorruimte . We moeten echter bij
het inbouwen rekening houden met
een aantal fundamentele factoren .
• Goede toegankelijkheid in verband
met het spannen van de ventilatorriem en het eventuele onderhoud
van de dynamo .
• Voldoende koelmogelijkheden, zowel voor het afvoeren van de in de
dynamo ontwikkelde warmte als de
door de motor overgebrachte
warmte ten gevolge van geleiding
en straling .
• bescherming tegen de inwerking
van vuil, vocht, stof, steenslag .
benzine en vet (wanneer de dynamo in aanraking komt met benzine
ontstaat explosiegevaar : motorolie
en dieselbrandstof tasten de koolborstels en sleepringen aan) .
De kleine dynamotypen (G . K, N, maar
ook de T1 en T2) bezitten meestal een
draaiarmbevestiging (afb .65) . Behalve een solide bevestiging biedt de
draaiarm tevens de mogelijkheid om
de ventilatorriem to spannen . De grotere dynamotypen (T2, T3), U2) bezitten een beugelbevestiging, waarbij
het dynamohuis door spanbeugels
wordt omsloten en tegen het opspanstuk wordt aangedrukt . Wanneer de
dynamo wordt aangedreven door een
V-snaar dan kan de montage ook
plaats vinden op een verstelbaar opspanstuk (afb .66) .
Alleen de uitvoering U3 wordt gemonteerd tegen het wormhuis van het
treinstel . Ongeacht de bevestigingswijze moeten alle dynamo's een goede elektrische verbinding met het motorblok hebben . Verder moet natuurlijk ook tussen motor en carrosserie
respectievelijk chassis een goede
massaverbinding
van voldoende
doorsnede aanwezig zijn, aangezien
de retourstroom in de meeste gevallen via de massa geschiedt . Slechts
bij autobussen en bijzondere voertuigen worden soms retourleidingen gebruikt, om het spanningsverlies tot
een minimum to reduceren . Een driefasendynamo moet worden gebruikt
tezamen met de voor het dynamotype
geschikte regelaar zodat het samenspel tussen dynamo en regelaar correct kan plaatsvinden, waardoor het
defect raken van elektronische onderdelen kan worden voorkomen .
Natuurlijk moeten losse regelaars met
hun aansluitingen en bedrading

Fig . 65 Dynamo met draaiarmbevestiging
en spanrichting voor de ventilatorriem .

Fig . 66 Dynamo met klembandbevestiging .

eveneens op een plaats worden gemonteerd waar ze beschermd zijn tegen vuil, vocht, olie en warmte . Elektrische leidingen geven alleen dan
een goede verbinding, wanneer zij
zijn uitgevoerd met correct aangebrachte stekker- of kabelschoen-aansluitingen (afb . 67) .

mende oorzaak van 'pech onderweg'
defecten aan de ventilatorriem betreffen (afb . 68) . Het is dus belangrijk om
V-snaren to gebruiken, die voldoen
aan zware eisen en waar men een lange levensduur van mag verwachten .
De laatste ontwikkeling op het gebied
van V-snaren zijn de zogenaamde
'open flank'-typen die in vergelijking
met de uitvoeringen met rubberommanteling beter bestand zijn tegen
torsiekrachten, beter buigen en belangrijk minder slijtage vertonen
(afb . 70) .

Aandrijving
Dynamo's worden direct door de verbrandingsmotor aangedreven . De
aandrijving geschiedt in het algemeen door een ventilatorriem of
V-snaar, in enkele gevallen door middel van een flexibele koppeling . Aan
de V-snaar als belangrijkste element
voor het overbrengen van de aandrijfkracht worden hoge eisen gesteld :
• het materiaal dient een bijzonder
grote buigvastheid to bezitten ;
• de blijvende rek van de V-snaar
dient zo gering mogelijk to zijn zodat slip en de daarmee verbonden
warmte- en flankslijtage zo veel
mogelijk kan worden beperkt .
Een onderzoek van de ADAC* heeft
aangetoond dat de meest voorko-

De kleine dynamo's worden over het
algemeen aangedreven door een enkele ventilatorriem . Bij grotere dynamo's die door hun grotere vermogens
grotere aandrijfkrachten vereisen,
geschiedt de aandrijving overwegend
door een dubbele V-snaar . Voor de
diverse toepassingen zijn er poelies
en ventilators gemaakt van plaatstaal,
maar ook kunnen ze worden gedraaid
uit een stuk materiaal . Ook combinaties worden toegepast (afb . 71) .
*

ANWB

Fig . 67 Gebruikelijke aansluitingen : 1 gesoldeerde kabelschoenverbinding ; 2 klem- of
soldeervrije verbinding ; 3 kabelschoentang voor het maken van klemverbindingen .
Stekkerverbindingen tussen de dynamo en regelaar (losse regelaar) : 4 stekkerverbinding
voor de regelaar: 5 stekkerverbinding voor de dynamo .
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Fig . 68 Een (p hruken of een versleten Vsnaar is de oorzaak van veel 'pech
onderweg gevallen .

Fig . 69 De levensduur van de V-snaar en
de dynamolagers hangen sterk at van de
riemspanning

Fig . 70 De opbouw van een V-snaar
(open-flank urtvoenng) . 1 met vezels
versterkte rubberen body: 2 tussenliggende rubberlaag voor de aanhechting
van de koorden : 3 koorden, speciaal
geprepareerd : 4 versterkingsweefsel :
5 afgesneden flankzijden .

Dynamo's in het voertuig
Ventilatoren uit aluminium gegoten
kunnen met een enkele of dubbele
poelie worden uitgerust . De juiste diameter van een poelie hangt of van de
vereiste overbrengverhouding tussen
dynamo en verb randingsmotor . Daar
het toerenbereik van de diverse motoren verschillend is zijn er dynamopoelies met verschillende diameters verkrijgbaar . De overbrengverhouding
moet zo worden gekozen dat het
maximale dynamotoerental bij het
maximum motortoerental niet wordt
overschreden . In formule

elementenn betrouwbaar en storingsvrij . In noodsituaties, wanneer zonder
batterij wordt gereden, ontstaan grote spanningspieken, zodat defecten
aan gelijkrichter en regelaar kunnen
ontstaan . Om in deze situaties toch
storingsvrij to kunnen rijden zijn extra
schakelingen nodig waarbij drie alternatieven mogelijk zijn (zie ook het
hoofdstuk 'bescherming tegen to hoge spanning') :
• bescherming door middel van een
zenerdiode (alleen voor 14 V dynamo's tot 35A nominale stroom) ;
dynamo en regelaar in een speciale
uitvoering met ingebouwde bescherming tegen to hoge spanning ;
• beschermingsapparatuur tegen to
hoge spanning, eventueel gecombineerd met beveiliging tegen de
gevolgen hiervan .
Wordt de batterij bij stilstaande of
draaiende motor verkeerd aangeslo-

ten dan raken de dioden onmiddellijk
defect . Ook de regelaar raakt beschadigd . Dezelfde defecten zijn to verwachten wanneer een tweede batterij
als starthulp verkeerd wordt aangesloten . Om dit to voorkomen kunnen
schakelingen worden aangebracht
die de dynamo en regelaar beschermen en die het onmogelijk maken om
de auto to starten zolang de batterij
verkeerd is aangesloten . Zoals reeds
in het hoofdstuk 'het dynamocircuit'
is besproken, werkt de dynamocontrolelamp als een weerstand, want bij
voldoende stroomopname door de
lamp zal de rotorstroom tijdens het
starten een voldoende sterk magnetisch veld produceren om de zelfbekrachtiging in to leiden .
Het branden van de lamp betekent
voor de bestuurder dat de contactschakelaar staat ingeschakeld, maar
dat de dynamo nog geen stroom afgeeft . De lamp gaat uit zodra bij een

nG max
11M max

Aanwijzingen voor het gebruik
De driefasendynamo mag alleen met
aangesloten regelaar en batterij worden gebruikt . In deze normale situatie
werken de ingebouwde halfgeleider-

Fig . 71 Montage van poelie met ventilator .
Poelie 1 : 1 uitvoering van p/aatstaal. 2 gedraaide uitvoering, enkelvoudig ; 3 gedraaide
uitvoering . tweevoudig : ventilator . 4 uitvoering van plaatstaal . 5 gegoten uit aluminium

Fig. 72 Schakeling met weerstand voor
hat aantonen van defecten in het rotorcircuit .
I Dynamo . 2 dynamocontrolelamp,
3 weerstand R . 4 contactschakelaar,
5 batterij .
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voldoende hoog toerental de zelfbekrachtiging in werking treedt en de
dynamo aan de installatie stroom kan
gaan afgeven . Het is dus een controle-instrument dat laat zien of de dynamo functioneert en stroom afgeeft
aan de verbruikers . Of de batterij respectievelijk vanaf welk toerental de
batterij wordt geladen laat de dynamo-controlelamp echter niet zien . Bij
grote belasting kan de situatie zich
voordoen dat de batterij niet meer
wordt geladen, ja zelfs ontladen
wordt terwijl het dynamolampje niet
gaat branden . Het controlelampje
vertelt dus niets over het laden van de
batterij . hoewel dit lampje vaak 'laadstroomcontrolelampje' wordt genoemd . Wanneer het lampje defect
raakt treedt er geen voorbekrachtiging meer op, de zelfbekrachtiging
geschiedt dan pas bij een hoger motortoerental . Dit defect kan bij stilstand van de motor worden waargenomen, aangezien het lampje dan
niet meer brandt . Wanneer er tijdens
het bedrijf een onderbreking in het
rotorcircuit, in de massakabel (bij
elastische dynamo-ophanging) of in
het voorbekrachtigingscircuit optreedt, waardoor de dynamostroom
uitvalt . zal de bestuurder zelfs bij een
goed werkend controlelampje niet
worden gewaarschuwd . Pas na het
inbouwen van een extra weerstand
zal worden bereikt dat het controlelampje gaat branden en de bestuurder over een defect in het rotorcircuit
wordt ingelicht (afb . 72) .
Gaat daarentegen het dynamocontrolelampje ook bij de hogere toerentallen niet uit dan zal de bedrading, de
dynamo, de regelaar of de ventilatorriem defect zijn .

De dynamo in het motorvoertuig
7 .3 Het aantal gereden kilometers en het onderhoudsinterval
Volgens de statistiek kunnen voor de
verschillende
voertuigcategorieen
(personenwagens,
bedrijfswagens
voor korte en lange afstanden, stadsbussen, touringcars . bouwmachines)
met hun typische bedrijfsomstandigheden gemiddelde bedrijfstijden of
aantallen gereden kilometers worden
berekend .
Met de verschillende gebruiksomstandigheden van deze voertuigen
wisselen ook de eisen en de criteria
voor een economisch onderhoud .
Hierdoor zijn er ook dynamo's voor de
diverse rijtrajecten en onderhoudsintervallen . Kleine dynamo's zonder
vetsmeernippels kunnen afhankelijk
van hun uitvoering en gebruikswijze
tussen de 100 .000 en 200 .000 km gemonteerd zijn zonder dat extra smering van de lagers noodzakelijk is .
Gaat men er van uit . dat de gebruiksduur van de motor tot zijn vervanging
of revisie overeen moet stemmen met
de levensduur van de dynamo, dan
zijn er geen speciale onderhoudswerkzaamheden aan de dynamo
noodzakelijk . De hoeveelheid vet die
in de lagers aanwezig is, is hiervoor
ruimschoots voldoende . Bij grotere
voertuigen (bijvoorbeeld vrachtwagens en bussen) is het gemiddelde
aantal gereden kilometers beduidend
hoger en de dynamo's worden hierop
aangepast door gebruik to maken van
bijzonder slijtvaste onderdelen .
Voorwaarde is, dat de dynamolagers
met zekere intervallen en met behulp

van de aangebrachte vetnippels en
vetkanalen worden gesmeerd terwijl
hiervoor ook speciale lagers moeten
worden gemonteerd .
Voor motoren waarvan de eerste dynamorevisie pas mag plaatsvinden na
de buitengewone lange afstand van
meer dan 300 .000 km worden sleepringloze dynamo's met speciale rollagers (lange levensduur) toegepast .
Uit deze gegevens valt onder meer to
concluderen dat de slijtage van de
koolborstels (vooropgesteld dat de
borstels schoon en vetvrij zijn gemonteerd) ten gevolge van de kleine rotorstroom gering is . Regelaars hebben
geen onderhoud nodig, ze worden
vervangen wanneer ze defect raken .
Controle- en testapparatuur
Driefasendynamo's kunnen alleen
met de juiste testapparatuur doelmatig worden gecontroleerd . Afbeelding
73 en 74 tonen een aantal testgereedschappen van Bosch die voor een efficiente serviceverlening in een goede
werkplaats aanwezig moeten zijn . Deze apparatuur bevat meetinrichtingen
die een vakkundige controle en een
onberispelijke foutanalyse van wikkelingen, dioden en regelaars mogelijk
maakt . Voor alle Bosch driefasendynamo's zijn er bovendien reparatieen controlehandleidingen, alsmede
testgegevens verkrijgbaar die op de
testapparaten zijn afgestemd en alle
noodzakel ijke informatie voor reparatie en onderhoud bevatten .
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Bosch werkplaatsuitrusting : snel en
zeker testen
Als een van de belangrijkste producenten van voertuigonderdelen produceert Bosch in het bijzonder voor
de service-organisaties, ook werkplaatstestapparatuur . Reeds in 1928
werd met de produktie hiervan begonnen . Tegenwoordig omvat het
buitengewone brede verkoopprogramma zowel een motortester in
pocketuitvoering als een grote vermogenstestbank . De redenen dat
Bosch zich ook op deze markt begeven heeft liggen voor de hand . De onderneming vervaardigt een groot aantal van de to testen onderdelen zelf .
De kennis omtrent datgene wat moet
worden getest en gecontroleerd is
derhalve in grote mate aanwezig . Deze 'know how' is in de ontwikkeling
van de werkplaatstestapparatuur verwerkt . Daarbij komt de grote mate van
betrouwbaarheid en de geschiktheid
van deze apparatuur om alle belangrijke onderdelen in het motorvoertuig
en in de aggregaten snel en zeker to
controleren .

0
A Fig . 73 Testbanken en testgereedschappen voor driefasendynamo's .
1 Combinatietestbank voor dynamo's,
diodes, startmotoren, verdelers en
bobines : 2 dynamo- testhank : 3 en 4 combinatie van diverse testgereedschappen
(bijvoorbeeld motortester, oscilloscoop,
uitlaatgastester enzovoort) .

V Fig . 74 Testgereedschappen voor driefasendynamo's.
5 Volt-anpere meter met belastingweerstand ; 6 driefasendynamo-testapparaat
voor het controleren van dioden . gelijkrichters, stator en rotorwikkelingen,

J
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Storingslijst

7 .4 Storingen herkennen en
verhelpen

behoeft de oorzaak niet altijd bij de
dynamo of regelaar to liggen . Als andere mogelijke storingsbronnen kunnen we noemen : de batterij, de b edrading . d e dynamocontrolelamp, de Vsnaren enzovoort . De onderstaande

Wanneer er in het stroomopwekkingscircuit storingen optreden clan

tabel biedt de mogelijkheid de oorzaak van de storing op to sporen en
maatregelen to treffen om deze to verhelpen .

Storing

Oorzaak

Te verhelpen door

De batterij wordt niet of niet voldoende
geladen

1 Een onderbreking of overgangsweerstand in het laadstroomcircuit

1 onderbreking repareren of overweerstand verhelpen

2 batterij defect

2 batterij vervangen

3 dynamo defect

3 dynamo laten repareren

4 regelaar defect

4 regelaar vervangen

5 ventilatorriem to slap

5 ventilatorriem spannen

1 dynamocontrolelamp doorgebrand
2 batterij leeg

1 nieuw lampje monteren

Dynamocontrolelamp brandt niet bij
stilstaande motor en ingeschakelde
contactschakelaar

Dynamocontrolelamp biijft ook op
hogere toerentallen even fel branden

Bij stilstaande motor brandt het
dynamocontrolelampje fel, wordt
echter minder fel bij draaiende motorof
gloeit enigszins

2 batterij met behulp van een
batterijlader opladen

3 batterij defect

3 batterij vervangen

4 losse of defecte bedrading

4 bedrading vastzetten of vervangen

5 regelaar defect

5 regelaar vervangen

6 plusdiode van de dynamo
kortgesloten

6 dynamo laten repareren

7 koolborstels versleten

7 koolborstels vervangen

8 oxidelaag op sleepringen, onderbreking van de veldwikkeling

8 dynamo laten repareren

1 D+/61 draad heeft massasluiting

1 draad vervangen of massasluiting
verhelpen

2 regelaar defect

2 regelaar vervangen

3 beschermingsapparatuurtegente
hoge spanning defect of aansluitingen verwisseld

3 beschermingsapparaten vervangen of bedrading correct aansluiten

4 gelijkrichter defect, sleepringen
vervuild . kortsluiting in de rotorwikkeling van aansluitdraad DF

4 dynamo laten repareren

5 ventilatorriem slipt of is gebroken

5 ventilatorriem spannen of vervangen

1 overgangsweerstand in het laadstroomcircuit of in de draad naar
het controlelampje
2 regelaar defect
3 dynamo defect

1 overgangsweerstand(en) verhelhelpen
2 regelaar vervangen
3 dynamo laten repareren

Vaktermen

8 Vaktermen
Ampere
De eenheid van de elektrische
stroomsterkte volgens het SI-stelsel
(afgekort : A) .
Ampere-windingen
Het produkt van het aantal windingen
van een - spoel en de -. stroom die
door de windingen vloeit .
Anker
a Deel van een gelijkstroom- of synchroonmachine waarin een
spanning wordt opgewekt en de
(anker)stroom
vloeit .
Meestal
wordt de aanduiding gebruikt voor
het roterende deel van de machine
gelijkstroommachines)
(meestal
maar ook de -• stator kan als anker
worden voorgesteld .
b Het weekijzeren gedeelte dat door
het spoeltje van een elektromagnetisch -- relais wordt aangetrokken
en meestal een zekere hoeveelheid
mechanische arbeid verricht .
Ankerreactie
De door de - stroom in de an kerwikkeling uitgeoefende magnetomotorische kracht of in breder verband de
vervorming van de magnetische flux
in de luchtspleet . Ze werkt in de
meeste gevallen het door de veldwikkeling opgewekte magnetische veld
tegen en verzwakt deze .
Anode
a Bij -> halfgeleiderdioden : aansluiting van waaruit de stroom de diode
binnentreedt (+ aansluiting)
b Bij- thyristoren : hoofdaansluiting
waarbij de stroom de thyristor binnentreedt (+) .
Basis (transistor)
Middelste zone van een transistor . De
basis verbindt de - emittor en de collector met elkaar en heeft de taak
om de collectorstroom to sturen .

Condensator
Een onderdeel dat in staat is elektrische lading op to slaan . De condensator bestaat uit ten minste twee geleidende voeringen of platen die door
isolatieplaatjes van elkaar zijn gescheiden . De belangrijkste grootheid
van de condensator is zijn capaciteit .

Darlington transistor (= transistor
cascadeschakeling)
Twee ~ transistoren in een gemeenschappelijke behuizing die zodanig
met elkaar zijn verbonden, sat de collectorstroom van de eerste, de basisstroom voor de tweede wordt . Hierdoor wordt een grotere totale stroomversterking bereikt .
Doorslagspanning (halfgeleiders)
Spanning . waarbij de sperstroom
in een pn-overgang een zekere waarde overschrijdt .
Drempelspanning (halfgeleiders)
a Bij
halfgeleiderdioden : de in de
doorlaatrichting tussen de aansluitpunten optredende -> spanning .
b Bij
thyristoren : de in doorlaatrichting tussen de hoofdaansluitingen van de -. thyristor optredende
spanning .
Driefasige
wisselstroom
(draaistroom)
De in de drie fasen, ten gevolge van
het ronddraaiende
magnetisch
veld, geinduceerde -. spanningen die
120`' ten opzichte van elkaar zijn verschoven . De wisselspanningen staan
door middel van een-. ster- of een--.
driehoekschakeling met elkaar in verbinding .
Driehoekschakeling
De bij een driefasensysteem gebruikelijke schakeling, waarbij de drie
wikkelingen van een elektrische machine in serie worden geschakeld en
zodoende een gesloten -- stroomkring vormen .

Collector (transistor)
Een van de drie transistoraansluitingen en de bij deze aansluiting behorende zone . Hierdoor gaat de door de
-- basis gestuurde collectorstroom .

Dynamostaal
Gewalst staalplaat dat gekenmerkt
wordt door een grote magnetiseerbaarheid in een wisselend magnetisch veld en bestemd is voor de vervaardiging van magnetische circuits .

Commutator (collector)
Constructievorm uit geleidende onderdelen die radiaal of axiaal ten opzichte van elkaar zijn geisoleerd en
waarop zich de koolborstels bevinden
om de stroomovergang van de ene
stroomkring naar een andere door
middel van een glijcontact mogelijk to
maken . De commutator of collector
dient in de gelijkstroommachines tevens voor het gelijkrichten van de ankerstroom .

Elektrisch potentiaal
De op de eenheid van lading betrekking hebbende potentiele energie van
een elektrisch veld met de bijbehorende veldsterkte . Het potentiaalverschil tussen twee punten van een veld
is de elektrische
spanning . Ze geeft
de potentiele arbeid weer wanneer de
lading zich van een punt van het veld
naar een ander punt verplaatst .
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Elektromagneet
Spoel, die bij stroomdoorgang een
magnetisch veld opwekt . Een weekijzeren kern in het midden van de
spoel concentreert de magnetische
krachtlijnen waardoor de magnetische eigenschappen vele malen worden vergroot .
Elektromagnetisch veld
Een elektrisch en een magnetisch
veld vormen samen een elektromagnetisch veld . Bij verandering van het
aantal magnetische
veldlijnen
wordt een elektrische veldsterkte opgewekt en bij verandering van het
aantal elektrische veldlijnen een magnetische .
Elektromotorische kracht (Emk)
De oorzaak of het proces dat een
elektrisch potentiaalverschil veroorzaakt tussen twee punten van een
open
stroomkring of sat in een gesloten stroomkring een elektrische
stroom doet vloeien . De Emk heeft de
dimensie van--a spanning .
Emittor (transistor)
Een van de drie transistoraansluitingen en de bij deze aansluiting behorende zone in de -• transistor . De belastingsstroom vloeit tussen de emittor en - collector en een kleine stuurstroom (basisstroom) tussen de emittor en de-. basis .
Fase
Een enkele fase van een meerfasenwisselstroomsysteem .
Frequentie
Reciproke (omgekeerde) waarde van
de tijd van een periode . De eenheid
van de frequentie is de-. hertz (afgekort Hz) .
Gate
Stuuraansluiting
respectievelijk
stuurelektrode van zekere halfgeleiderelementen, bijvoorbeeld de -• thyristor, waardoor de stuurstroom
vloeit .
Gelijkrichter-brugschakelingen
Een schakeling van onderdelen (dioden) voor het omzetten van
wisselstroom in -• gelijkstroom die slechts
in een richting stroom doorlaat (keerklepwerking), en waardoor de beide
halve perioden van de draai- of wisselstroom worden gelijkgericht .

Gelijkspanning
Een
spanning met een gelijkblijvende richting .
Gelijkstroom
Een , stroom met een gelijkblijvende
richting .
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Vaktermen

Halfgeleider
Een materiaal waarvan de elektrische
geleidbaarheid ligt tussen die van de
metalen en de isolatoren en waarvan
het stroomtransport plaatsvindt door
zowel positieve als negatieve ladingsdragers .

Lamellenpakket van weekwijzer
De in de -.stator of - rotor aanwezige weekijzeren plaatjes die geisoleerd ten opzichte van elkaar zijn opgesteld . De plaatjes worden tegen elkaar geperst en van klinknagels voorzien (lamellen zijn gemaakt van -• dynamostaal) .

Halfgeleiderdiode
Halfgeleiderelement met twee aansluitingen ( • anode en --- kathode)
en een a-symmetrische stroom-spanningskarakteristiek .
Hertz
SI-eenheid voor - frequentie . 1 hertz
is de frequentie van een wisselspanning waarvan de periode 1 sec . duurt
(afgekort Hz : 1 Hz = 1/s) .
Hybrideschakeling
Samengestelde microschakeling . die
uit meerdere bouwelementen of
geintergreerde schakelingen bestaat,
die apart van elkaar worden gefabriceerd en die voor het samenvoegen
ook apart kunnen worden gecontroleerd .
Inductie
a magnetische inductie - fluxdichtheid (dichtheid van het magnetische veld) :
b het opwekken van een - ~ spanning
in een geleider door verandering
van het magnetische veld waarin
de geleider zich bevindt .
Kathode
a bij - halfgeleiderdioden : aansluiting waarbij de stroom uit de diode
komt en verder vloeit door het
stroomcircuit ( ) :
b bij -• thyristoren : hoofdaansluiting
waarbij de stroom uit de thyristor
treedt ( ) .
Klauwpoolrotor
Een -a rotor met veldpolen die klauwvormig in elkaar grijpen .
Koelplaat
Onderdeel (van plaatstaal of gegoten
met koelribben) waarin de halfgeleiderelementen zijn ingebouwd en
waardoor de warmte kan worden afgevoerd .
Koolborstels (borstels)
Het vastzittende geleidende onderdeel, dat de elektrische verbinding
door middel van een glijcontact
(sleepring) met een bewegend deel
tot stand brengt .
Laadstroom
St room waarmee het laden van de
batterij plaatsvindt . De laadstroom
begint zodra de - spanning van de
dynamo hoger is clan de batterijspanning .

Magnetisch veld
Een ruimte waarin zich het magnetisme bevindt . Het magnetisme wordt
door krachten voorgesteld .
Ontstoringscondensator
Een --. condensator . die parallel aan
de aansluitklemmen van een radiostorend elektrisch apparaat wordt geschakeld met als doel stoorspanningen kort to sluiten .
Ontstoringsfilter
Een ten minste uit drie ontstoringselementen bestaand ontstoringsapparaat .
Permanente magneet
Materiaal (magneetijzersteen of magnetische staalsoorten) dat voortdurend magnetisch is, zonder dat dit
veld door een elektrische stroom in
stand wordt gehouden .

Rege/en, regeling
Het proces waarbij een grootheid (regelgrootheid) voortdurend met een
bepaalde (nominale) waarde wordt
vergeleken en afhankelijk van het resultaat van deze vergelijking de regelgrootheid wordt aangepast aan de
nominale waarde . Het daarbij noodzakelijke regelproces vindt plaats in
een gesloten regelcircuit .
Relais
a algemeen : inrichting die het mogelijk maakt met een elektrisch vermogen meestal een grocer elektrisch vermogen to beinvloeden ;
b in het bijzonder : elektromagnetisch bekrachtigde • schakelaar
met den of meerdere contacten .
Remanent magnetisme (achterblijvend magnetisme)
Het magnetisch veld, dat in een ferromagnetisch lichaam blijft bestaan nadat de magnetische kracht is weggenomen .
Rotor
Het roterende gedeelte van de machine .
Rotor met zelfstandige polen
Een -• rotor met de polen op de as en
in de richting van de luchtspleet .

Pool
a deel van een magneet waardoor
het magnetische veld voornamelijk
in - of uittreedt (veldpolen) :
b aansluitingen voor de afname of
toevoer van elektrische energie .

Schakelaar
Apparaat dat het mogelijk maakt om
een stroomcircuit meerdere malen tot
stand to brengen of to onderbreken .

Poolkern
Het deel van een (magnetische)
pool dat door de wikkeling wordt omgeven .

Sinusvormige oscillatie
De sinuslijn is de basisvorm van alle
voorkomende periodieke trillingen of
golven . Elektrische - wisselstromen
en spanningen hebben meestal een
sinusvormig verloop .

Poolrad
. rotor
Als veldmagneet gebruikte van een elektrische machine, in zoverre deze rotor radiaal geplaatste --~
polen bezit .
Poolschoen
Het brede gedeelte . zijnde de pooleinden van de meestal niet roterende
magneten van een elektrische machine .
Poolverdeling
De aan de omtrek gemeten afstand
tussen overeenkomstige punten van
twee opeenvolgende . polen . dit kan
ook worden uitgedrukt door de afstand tussen twee groeven .

Regelaar
Apparaat dat een grootheid, bijvoorbeeld - - stroom . -- spanning, toerental of -. vermogen constant kan houden of kan veranderen overeenkomstig een bepaald programma .

Sleepring
Een ring van geleidend materiaal
waarover de - . koolborstels lopen om
de stroomdoorgang van de ene -->
stroomkring naar de andere door
middel van sleep- of glijcontacten
mogelijk to maken .
Spanning (elektrisch)
Een elektrisch potentiaalverschil .
Tussen twee punten heerst een elektrische spanning wanneer tussen deze punten een ladingsverschil aanwezig is (Eenheid 1 volt : afgekort : V) .
Spanningsver/ies
De vermindering van de spanning in
een stroomvoerende geleider of een
elektrisch apparaat ten gevolge van
de • weerstand .
Stator
Dat deel van de machine dat het 'stilstaande' magnetische circuit met de
(stator) wikkelingen omvat .

Vaktermen
Sterpunt
Het middelpunt van de meerfasige
wisselstroomsystemen .
Sterschakeling
Een van de in de driefasensystemen
gebruikelijke schakeling waarbij de
wikkelingsuiteinden van de elektrische machine aan een zijde met elkaar zijn verbonden .
Stroom (elektrisch)
Gelijke beweging van elektrische ladingen of ladingsdragers . De eenheid
van elektrische stroomsterkte is de i
ampere (afgekort : A) .
Stroomkring
Elektrische verbinding tussen de ene
pool van een stroombron via een of
meer elektrische verbruikers naar de
andere pool . Is de stroomkring ergens
onderbroken, dan spreekt men van
een open stroomkring, zoniet, dan is
de stroomkring gesloten .
Thyristor
Een halfgeleiderelement met minstens drie zone-overgangen . Het element kan in doorlaat en/of spertoestand worden geschakeld .
Tweezijdige gelijkrichting
Twee gelijkrichters die afwisselend
worden (in)geschakeld waardoor uit
de beide halve perioden van de wisselstroom een gelijkstroom ontstaat .
Veldlijnen
Lijnen die de richting van de magnetische krachten voorstellen . Het totale
aantal krachtlijnen vormt het krachtlijnenveld of het magnetische veld .
Veldstroom
. gelijkstroom die bij de gelijkEen stroom- en wisselstroommachines
door de veldwikkeling vloeit en het
magnetische veld opwekt .
Vermogen
De hoeveelheid energie die gedurende een bepaalde tijd wordt overgedragen, gedeeld door deze tijd (afgekort W : 1 W J/s) .
Volt
SI-eenheid voor de elektrische
spanning (afgekort : V) .
Watt
SI-eenheid voor -. vermogen van
energie- en warmtestromen (afgekort : W : 1 W= 1 J/s) .
Weerstand ( elektrisch)
a Weerstand, die de beweging van de
ladingsdragers tegenwerkt,
b Een elektrotechnisch element (ook
bedrading) dat een elektrische
weerstand vertegenwoordigt .

Wisseispanning
Een van grootte wisselende elektrische - spanning, die na een bepaalde, meestal periodieke tijdsperiode,
in beide richtingen van de stroomkring werkt .
Wisselstroom
Een elektrische
stroom, waarvan
de grootte en richting volgens een bepaalde wetmatigheid, periodiek wisselt . In het ideate geval verloopt dit
sinusvormig .
Zelfbekrachtiging
Een dynamoschakeling waarbij de veldstroom voor de opwekking van
het -. magnetische veld van de dynamostroom wordt afgetakt .
Zelfinductie
Wanneer de stroom door een geleider
van grootte verandert, verandert ook
het magnetisch veld rond deze geleider . In de geleider zelf wordt door deze stroomverandering een hiermee
. spanning geinduproportionele ceerd die de stroomverandering tegenwerkt .
Zenerdiode
Een halfgeleiderdiode . die bij de sperrichting bij toenemende spanning
vanaf een zekere spanning een sterke
stijging van de stroomsterkte laat zien
(een en ander ten gevolge van het zener- respectievelijk lawine-effect) en
die geschikt is gemaakt om in dit gebied to kunnen werken .
Zenerspanning
De spanning waarbij de (zener)doorslag wordt bereikt .
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Testvragen

9 Testvragen
Na het lezen van dit boekje zult u ongetwijfeld in staat zijn om het goede
antwoord to geven op de volgende testvragen .
Kruist u de-near uw mening -juiste antwoorden aan en vergelijk deze met de
aan het einde gegeven antwoorden .
1 De driefasendynamo geeft vermogen of
a ~7 pas wanneer het stationair toerental van de motor wordt versneld
b C reeds bij het stationair draaien
van de motor .
2 Welke wikkeling is in de driefasendynamo vast gemonteerd?
a Ll de rotorwikkeling
b O de statorwikkeling .
veldstroom (rotorstroom)
3 De
wordt bij draaiende motor geleverd
via
a C de contactschakelaar
b n de velddioden in de dynamo
c C de plusdioden in de dynamo .
4 De rotorwikkeling in de driefasen
dynamo krijgt toegevoerd
a O wisselstroom
b O gelijkstroom .
5 Een driefasendynamo heeft in
verhouding tot zijn afgegeven vermogen kleine koolborstels, omdat :
a O de koorborstels slechts de veldstroom doorlaten
b C het materiaal werd verbeterd
c O het toerental lager is .
6 De driefasendynamo heeft een
voorbekrachtigingsstroom nodig
a C om de veldstroom to kunnen verhogen tijdens het in gebruik zijn
van de dynamo
b O om to voorkomen dat de laadspanning niet to hoog oploopt .
c El zodat de drempelspanning van
de dioden reeds bij lage toerentallen wordt bereikt .
7 Bij defecte dynamocontrolelamp
a O geeft de dynamo geen vermogen
of
b Ll geeft de dynamo pas bij een hoger toerental vermogen of
c G wordt de dynamo niet meer afgeregeld .

8 Welke invloed heeft het remanent
magnetisme van een elektromagneet op de zelfbekrachtiging van een
Bosch dynamo?
a O Het remanent magnetisme verhindert dat een spanning kan
worden opgewekt .
b Li Het remanent magnetisme wekt
in de statorwikkelingen een geringe spanning op .

9 De geinduceerde driefasenwisseistroom (draaistroom) wordt gelijkgericht door :
a C sleepringen
b C de collector
c L, dioden die in een zogenaamde
bruggelijkrichtschakeling
zijn
geschakeld .
10 Een siliciumdiode wordt pas dan
geleidend wanneer in de doorlaatrichting een zekere spanning aanwezig is . Hoe groot moet deze spanning tenminste zijn?
aLJ 100V
b O 0,7 V
cO
7V.

16 De driefasendynamo kan beschermd worden tegen to hoge
spanningen wanneer :
a C een grotere batterij wordt gemonteerd
b C beschermingsapparatuur tegen
to hoge spanning wordt gemonteerd
c O een condensator aan de B + aansluiting wordt gemonteerd .
17 Het belangrijkste onderdeel van
de beschermingsapparatuur tegen
to hoge spanningen wordt gevormd
door
a Ll een zenerdiode
b O een transistor
c El een thyristor .

11 De driefasendynamo heeft geen
automatische schakelaar (terugstroomrelais) nodig, omdat
a C de dynamospanning altijd hoger
is dan de batterijspanning, waardoor geen retourstroom zal
plaatsvinden
b C omdat er geen retourstroom
door de dioden mogelijk is
c O de spanningsregelaar tevens de
functie van automatische schakelaar vervu It .
12 Een driefasendynamo kan (wanneer we geen rekening houden met
speciale ventilator uitvoeringen)
aangedreven worden
a O linksom
b I] rechtsom
c O links-en rechtsom .
13 De driefasendynamo moet altijd
werken tezamen met een regelaar
omdat
a Li de spanning in alle toerenbereiken to hoog is
b O de spanning in alle toerenbereiken zo constant mogelijk gehouden moet worden
c El de doorkomende wisselspanning er moet worden uitgehaald .

14 De regelaar van een driefasendynamo heeft tot taak :
a O slechts de spanning to regelen
b O stroom en spanning to regelen
c C batterij en dynamo to verbinden
respectievelijk to verbreken .
15 De transistor in de transistorregelaar dient als
a Li versterker
b O gelijkrichter
c C, schakelaar .

Oplossingen :
1 b, 2b, 3b, 4b, 5a, 6c, 7b, 8b, 9c, 1 Ob,
11 b, 12c, 13b, 14a, 15c, 16b, 17c .

