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Børsteløs magnetisering
gir bedre nettstabilitet

AV JONAS NØLAND
PhD-student ved Ångstrøm-
laboratoriet på Uppsala 
Universitet og høgskolelektor 
ved Høgskolen i Sørøst-
Norge. Leverte sin licensia-
tavhandling 13. juni 2016, 
«Fast-response rotating 
brushless exciters for impro-
ved stability of synchronous 
generators». Prosjektet er 
direktefinansiert av Statkraft i 
en samarbeidsavtale mellom 
UU og HSN. 

Børsteløse magnetiseringsut-
rustninger kom på 1950-tal-
let etter utviklingen av 

kompakte høyeffekts silisium-
dioder. I prinsippet bygde man 
en forvrengt synkronmaskin og 

puttet den på samme akslingen 
som synkrongeneratoren. Felt-
viklingen på denne maskinen 
lå i stator, mens den trefasede 
armaturviklingen ble satt i 
rotor. En roterende diodebro 
på akslingen knyttet magneti-
seringsmaskinen sammen med 
generatorens feltvikling. 

Den trege responsen til den 
børsteløse magnetiseringsut-
rustningen er hovedårsaken til 
at den ikke slo igjennom tross 
redusert vedlikehold av magne-
tiseringssystemet. På 1980-tal-
let forsøkte man å bygge en 
magnetiseringsmaskin med lave 
induktanser for å gjøre respon-
sen like rask som statiske mag-
netiseringsutrustninger. 

Aktiv likeretting
Likevel hadde man en annen 
uløst utfordring. Den roterende 
diodebroen kunne ikke produ-
sere negativ feltspenning, noe 
som er veldig kritisk for rask 
avmagnetisering av genera-
toren. Ideen om å bruke aktiv 
likeretting i rotor ble allerede 
foreslått på denne tiden, men 

man hadde ikke et trådløst kom-
munikasjonsgrensesnitt tilgjen-
gelig slik vi har i dag. 

En pilot-versjon av en bør-
steløs magnetiseringutrustning 
med roterende thyristorbro for 
aktiv kontroll av feltstrøm ble 
installert på et kraftverk (45 
MVA, 115 rpm) i 2011. Senere 
har utrustningen blitt installert 
på andre kraftverk også. Thyris-
torbroen blir styrt via bluetooth. 
Felstrømsresponsen er tilsva-
rende et statisk system. 

Den nye forbedrede børste-
løse magnetiseringsutrustningen 
har andre åpenbare fordeler i 
tillegg til redusert vedlikehold. 
Under en «fault ride-through» 
i nærheten av generator vil 
dagens statiske magnetiserings-
utrustninger umiddelbart miste 
feltspenning. Den børsteløse 
utrustningen vil bli lite påvirket 
i løpet av et tidsrom på en fault 
ride-through profil. Dette er 
grunnet den store feltviklings-
induktansen til den børsteløse 
magnetiseringsmaskinen. 

Permanente magneter
På Ångstrømlaboratoriet er 
dette tatt et steg videre, med 

permanente magneter i stato-
ren på magnetiseringsmaskinen. 
Magnetiseringsutrustningen 
blir da totalt uavhengig av net-
tets spenning. Muligheten til 
å kjøre feltstrømsforsterkning 
under spenningdipper vil gjøre 
at generatoren kan kjøres på 
høyere aktiv effekt uten å gå 
på kompromiss med risiko for å 
falle ut av synkronisme. 

Figurene Rotor angle og 
Field voltage viser feltspenning 
og polhjulsvinkel for et kraftverk 
(52 MVA, 166.6 rpm) som funk-
sjon av tiden under en fault 
ride-through profil på nettspen-
ningen i tilknytningspunktet for 
220 kV og oppover. Det børste-
løse systemet opprettholder 
synkronisme på grunn av dens 
tilgjengelige takspenning. Den-
ne fordelen har ikke det statiske 
systemet, selv om takspennings-
faktor er 2. 

Kan forbedres
Med moderne kraftelektronikk 
kan man forbedre børsteløse 
magnetiseringsutrustninger yt-
terligere. Man vil oppnå høy ef-
fektfaktor og dermed god utnyt-
telse av maskinen. En roterende 

Børsteløse roterende 

magnetiseringsutrust-

ninger gir forbedret 

nettstabilitet.

Logging av eksperimentelle data.
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tokvadrant chopper gir enda 
bedre kontroll av feltstrøm, 
med færre aktive komponenter. 
Muligheten for bang-bang kon-
troll eliminerer oversving i felt-
strøm uten å dempe den raske 
responsen. 

I fremtiden vil det børsteløse 
magnetiseringssystemet oppnå 
bedre egenskaper enn det sta-
tiske system, med mindre kom-
ponenter og vedlikehold.  Spørs-
målet er når endringen skjer.

Roterende kraftelektronikkboks.

Sammenligning av tilgjengelig påført feltspenning og polhjulsvinkelstabilitet 
ved fault ride-through. 

Konvensjonelt roterende grensesnitt 
(til venstre) og forenklet roterende 
grensesnitt.


