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I. Aile paragrafen zijn eendoor de redacteur bewerkte en ingekorte versie van het hoofdstuk 
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(1986). 
Een alinea is overgenomen uit Elektrische aandrijftechniek, D. Hamels, Stenfert Kroese 
(1992). 
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Synchrone ( driefasige) draaistroommachines C 1500-3 

1. Soorten 

De synchrone machine wordt zowel met constante luchtspleet als met zo
genaamde uitgebouwde of lichamelijke polen uitgevoerd. De gelijk
stroombekrachtiging wordt zowel op de stator (buitenpoolmachine) als 
op de rotor (binnenpoolmachine) aangetroffen. Zijn er lichamelijke pol en, 
dan voeren deze de gelijkstroombekrachtiging. Het bekrachtigingsvermo
gen bedraagt doorgaans slechts enkele procenten van het nominale draai
stroomvermogen. 

Daarom brengt men bij machines voor groot vermogen, zoals die in elek
trische centrales worden aangetroffen, de gelijkstroombekrachtiging 
steeds op de rotor aan. De complicaties in verband met de overdracht 
van elektrische energie van de stilstaande omgeving naar de draaiende ro
tor blijven dan beperkt. 
Bi j sneldraaiende (3000 omw I min) machines die vermogens tot circa 1500 
MW kunnen opwekken, kunnengeen lichamelijke pol en worden toegepast 
omdat de materiaalspanningen niet meer te beheersen zijn. De rotor wordt 
dan ookcilindrisch uitgevoerd en momenteelligt de grens bij een diameter 
van 1 ,3 meter en een lengte van 8 a 9 meter. De afmetingen houden ook 
verband met de kritische toerentallen. Daarentegen 1 hebben de relatief 
langzaam draaiende waterkrachtgeneratoren altijd rotoren met lichame
lijke polen. Synchrone motoren voor industriele toepassingen, met vermo
gens tot circa 20 MW, kunnen van beide typen zijn. 

Bij de synchrone machine is de synchrone hoeksnelheid w5 /p de be1ang
rijkste grootheid. Deze hoeksnelheid wordt uits1uitend bepaald door de 
(cirkel)frequentie van het draaispanningssysteem en het poolpaartal van 
de statorwikkelingen 

Ws 27rf, 
p p 

(rad/ s) (1) 

of 

60f, 
ns=--

p 
(omw/min) (2) 

Bij een netfrequentiefs =50 Hzzijn de respectievelijke synchrone hoeksne1-
heden 

I. De tekst tot het einde van de alinea is overgenomen uit Elektrische aandrijftechniek van 
D. Hamels (1992). 
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C 1500-4 Synchrone ( driefasige) draaistroommachines 

p 
ns (omw/min) 

1 
3000 

2 
1500 

3 
1000 

4 
750 

5 
600 

6 
500 

Bij een constante luchtspleetinductie B wordt de vereiste flux¢ verkregen 
door het manteloppervlak A van de rotor a ante passen: sneldraaiende ma
chines met gladde rotor hebben een kleine rotordiameter en een grote ro
torlengte, traagdraaiende machines met een rotor met lichamelijke pol en 
een grote rotordiameter en een kleine rotorlengte. 

2. Wiskundig model 

Om de navolgende afleidingen niet nodeloos ingewikkeld te maken beper
ken we ons, zoals bij de asynchrone machine, tot de semi-vierfasige oftwee
fasige binnenpool synchrone machine met constante luchtspleet (gladde 
rotor). 

We maken de volgende onderstellingen en afspraken (fig. I) 

- + 

LJ
b 

Figuur I. 

.b 
l,\' 

Het materiaal in de magnetische circuits is lineair-magnetisch. 
De machine wordt aileen onderzocht in quasi-stationaire toestand. Aile 
overgangstoestanden (inschakelverschijnselen, kortsluitingen, enz.) wor
den buiten beschouwing gelaten. 
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Synchrone (driefasige) draaistroommachines C1500-5 

De luchtspleet is constant zodat Ls en L, constant zijn. Tussen de statorfa
sen onderling is geen wederzijdse inductiviteit. 

Lab= 0 ss 

Lba = 0 ss 

(3) 

(4) 

De wederzijdse inductiviteiten van stator- en rotorwikkelingen zijn har
monische functies van e: 

L~, = lsr sinpe 

b ' Lsr = - Lsr cos pe 

De netspanning is constant in amplitude en frequentie. 
De hoeksnelheid Wm is constant zodat 

e = Wmt +eo 

3. Synchroniseren, parallelschakelen en belasten 

(5) 

(6) 

(7) 

De netspanning wordt voorlopig nog niet aangesloten. De fasestromen 
zijn nul en de rotor met gelijkstroombekrachtiging wordt met de hoeksnel
heid Wm aangedreven. In de beide statorfasen worden nu rotatiespannin
gen gei"nduceerd. 

a d ¢~ d (I t . e) 
Us'"' = dt = dt r rs Slllp 

= l,pwmlrs cos(pwmt + peo) 

d¢~ d ' 
u~,0 , = dt = dt ( -l,L,s cos pe) 

= l,pwmlrs sin(pwmt + peo) 

Indien we eo = 0 kiezen worden de gei"nduceerde spanningen 

U
5
a = l,pwmlrs cospwmt 
'0' 

(8) 

(9) 

(10) 

( 11) 

We sluiten nude statorfasen aan op een tweefasig netspanningssysteem 
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C 1500-6 Synchrone ( driefasige) draaistroommachines 

b A o 

Us = Us Slll Wsf 

We zorgen er bovendien voor dat ten eerste 
ws 

Wm=-
p 

is, dat wi1 zeggen we vo1doen aan de hoeksnelheidsvoorwaarde 
Ws Wr 
-=-+wm 
p p 

met 

Wr = O 
p 

en ten tweede 

is, door instelling van de rotorbekrachtigingsstroom Ir. 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

Dan is er spanningsevenwicht in elk van de statorfasen zodat de stromen 
nul blijven. 

Men noemt dit proces het ideaal synchroniseren met en parallelschakelen 
op het net. 
Resumerend is hiervoor nodig dat van de rotatiespanningenen de netspan
nmgen 

de amplitude, 
de frequentie, 
de fase en 
de fasevolgorde 

overeenstemmen, met andere woorden, dat over langere tijd voor elk stel 
met elkaar te verbinden net- en machinefasen de spanningen van het net en 
de machine aan elkaar gelijk blijven. 

u" 
-Srot 

r------~ 

I 

: lj_~ 
I 
I 
I 
I 
I 
I h t lj_, 

Figuur2. 
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Synchrone ( driefasige) draaistroommachines C 1500-7 

Uitgaande van deze ideale toestand, waarvan in het complexe vlak in fi
guur 2 een afbeelding wordt gegeven en met het gegeven dat de nets panning 
constant blijft, kunnen we de grootte, de fase, of de grootte en de fase van de 
rotatiespanning belnvloeden door respectievelijk de bekrachtigings
stroom /"de hoek ()0 ofbeide te veranderen. 
In figuur 3 wordt de bekrachtigingsstroom /, groter, in figuur 4 verandert 
de hoek ()0 en in figuur 5 worden de bekrachtigingsstroom /,en de hoek Bo 
veranderd. 

---------------~ 

Figuur3. 

u" /\ _sro~// fa Z 
,../ _s _ s 

/// p6o 

u" _s 

Figuur4. 

Het voorheen bestaande spanningsevenwicht wordt hierdoor verbroken 
en in elk der fasen gaat een stroom lopen waarvan de grootte bepaald wordt 
door het vectorieel verschil van netspanning en rotatiespanning enerzijds 
en de impedantie 

(18) 

van de statorfasewikkeling anderzijds: 
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C 1500-8 Synchrone ( driefasige) draaistroommachines 

u'' _s 

/ 
/ 

/ 

\ 
\ 

\ 

p8o \ 
\ 

\ 
\ 

u" _.1' 

' u'' ',-srot 
\ 

~ 
Figuur5. 

(19) 

Uit de vectordiagrammen van de figuren 3, 4 en 5 is te zien dat alles wat zich 
in de a-fase afspeelt in de b-fase een kwart periode later ook plaatsvindt. 
We kunnen daarom bij de beschrijving van het gedrag van de machine vol
staan met slechts een fase te beschouwen. De spanningsevenwichtsbetrek
king luidt op deze basis 

Genoteerd in de vorm (motorconventie) 

u u [ == -=-s _ -=-srot 

=.,s b b 

(20) 

(21) 

verschaft deze relatie ons informatie over het verloop van de statorwissel
stroom Is onder verschillende omstandigheden. 

4. Stationair gedrag 

4.1. Gedrag bij constante bekrachtiging en variabel koppel 

Indien uitsluitend de hoek Bo wordt veranderd en Ir constant blijft, zodat 

(22) 

ook constant blijft, dan beweegt bet eindpunt van de vector£, 
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Synchrone ( driefasige) draaistroommachines C 1500-9 

u u 
Is - -=-s- '"'' (23) 

b z, 

zich in het complexe vlak langs een cirkel met straal r 1 

Y] = ~~~"I (24) 

rond het middelpunt M 1, aangegeven door de vaste vector JL/b,. 
In figuur 6 geeft 'Ps de fasehoek aan tussen nets panning en stroom. Als 

is, dan is per definitie 

u' is in figuur 6langs de reele as liggend gedacht. 

I 
I 

/ 
/ 

I 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

---

' ' ' ' / _,< 
/ ' 

/ ' 
/ ' 

/ ' 
/ ' 

/ ' 
/ ' 

/ ' ' I \ 

lm 

. ' 
' ', 

Figuur6. 

De zogenaamde verlieshoek 85 

Rs 
8s = arc tg 

WsLs 

I Hb. Aandrijf- en besturingstechniek juli 1996 

' ' 

' ' ' ' ' ' 

' 

\ 

' ' 

\ 
\ 

\ 
\ 

' ' ' \ 
\ 

(25) 
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C1500-10 Synchrone (driefasige) draaistroommachines 

is voor grote machines erg klein (aanzienlijk minder dan I 0 ). 

Bij ideale synchronisatie, waarbij JL,
0

, = U, is, komen we in de oorsprong 
van het complexe vlak terecht zodat L = 0 is, zoals we a! wisten. W ordt 
hiervan uitgaande pe0 veranderd, dan wordt een cirkel door de oorsprong 
beschreven. Voor niet a! te grote peo en bij kleine Ds verandert dan bijna 
uitsluitend de wattcomponent van de stroom; de wattcomponent van de 
stroom is de component langs de reele as Us cos 'Ps) waarlangs ook de net
spanning is uitgezet. 

De pe0-verandering komt onder deze omstandigheden tot stand door het 
ingaand asvermogen te regelen. Bijvoorbeeld bij centrales zal, als de 
stoomkraan van de turbine verder wordt opengezet, de machine niet har
der kunnen gaan draaien want de frequentie moet vast blijven. Het meer
dere toegevoerde mechanisch vermogen moet dan in elektrische energie 
worden omgezet: pe0 wordt positief en de machine werkt als generator. 

Indien Ds = 0 (Rs = 0) is, zijn er geen statorkoperverliezen. De omzetting is 
bij verwaarlozing van de overige verliezen, onder andere ijzerverliezen en 
wrijvingsverliezen, ideaal, dat wil zeggen het mechanisch vermogen 

wordt helemaal omgezet in elektrisch vermogen 

Pe = 2 Usfs COS 'Ps 

(28) 

(29) 

Bij vermogens van 500 tot 1500 MW is het rendement TJ in de praktijk gelijk 
aan 99 a 99,5%. 

Omdat het asvermogen en daarmee het koppel in nauw verband staat met 
de hoek peo wordt deze laatste grootheid in de literatuur vaak aangeduid 
met koppelhoek oflasthoek (Duits: Lastwinkel, Engels: load angle, Frans: 
!'angle de charge). 

Om de precieze relatie tussen het koppel en de lasthoek te vinden ( ook als 
Rs -I- 0 is) vermenigvuldigen we de beide !eden van vergelijking (20) scalair 
met2L 

Volgens de regel 

g_ · Q = a1 b1 + azbz = lg_lll.l.l cos(g_, 1.2) 

wordt vergelijking (30) 

2 U.Js COS 'Ps = 2Rsf: + 2JL,
01 

• L 
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Synchrone ( driefasige) draaistroommachines C 1500-11 

In het linkerlid van deze vergelijking staat het elektrisch vermogen 

2 Usfs COS 'Ps = Pe 

en in het rechterlid kan worden geschreven 

2R/'j = Pd, 

zodat vergelijking (32) overgaat in 

Pe = Pd, + 2JL'"' ·ls 

(33) 

(34) 

(35) 

Omdat in stationair bedrijfhet toegevoerd elektrisch vermogen na aftrek 
van de verliezen dient om mechanisch vermogen te ontwikkelen, geldt 
eveneens 

(36) 

zodat 

(37) 

en 

u 
Te = 2-----s'o'. (38) 

Wm 

Als een synchrone generator, die de spanning [),,
0

, genereert, op de 
machineklemmen wordt kortgesloten, zal er na afloop van een ingrijpend 
overgangsverschijnsel een stationaire kortsluitstroom Isk gaan lopen, 
waarvan de grootte afhangt van Us'"' en van de inwendige statorimpedan
tie Zs. Deze nieuwe grootheid 

(39) 

voeren we in vergelijking (38) in. Voorts noteren we voor b de volgende 
vorm 

b = Rs + }wsLs = ZseiG-o,) 

Bedenken we verder dat 

dan vinden we voor het koppel 

Ws 
Wm=-

p 

u [u ., ., J Te = 2 -----s'"' . Zss e-J?.+Ju, 
u 

_ 2..:::::.......Srot. 

Wm Wm 
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C 1500-12 Synchrone ( driefasige) draaistroommachines 

2 Us'"' Us ( n ) 2 u·L (n , ) Te =----cos pBo +-- 8s ----cos --us 
Wm Zs 2 Wm Zs 2 

(42) 

p 

In figuur 7 is het elektromagnetisch koppel Te uitgezet in functie van de 
lasthoek pBo voor U.,'"' > [),. 

motor 

_t-_n_+~o,~. ----,~~------~rr------~I~+_o_, ______ n_,+,o~s.-~P8o 
I -~ +0 ______ 2_,_:._ ____ _ 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I I ________ , _______ _ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

:-Stabiel bedrijf ----

Figuur7. 

2R,l,~ 
ws 
p 

Wanneer een constant lastkoppel Ttast wordt aangebracht, waarvan de 
grootte ligt tussen Temax en Te"''" dan kunnen twee evenwichtspunten wor
den aangewezen waarvan het ene stabiel en het andere labiel is. 

Stabiel bedrijf is slechts mogelijk voor 

7r 7r - - + 8 < pBo < - + 8 2 S- -2 S 
( 43) 

De grootte van Temax en Te"''" wordt voor een bepaalde machine bij gegeven 
netfrequentie bepaald door de grootte van de netspanning en de grootte 
van de bekrachtigingsstroom. 
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Synchrone ( driefasige) draaistroommachines C 1500-13 

In bet voorgaande is nagegaan hoe de statorstroom verandert als bij een 
constante bekrachtiging de hoek pOo verandert. De cirkelbaan van bet 
eindpunt van Is heeft bet middelpunt M 1 en de straal r 1 is afbankelijk 
van de bekrachtiging. 

4.2. Gedrag bij constant koppel en variabele bekrachtiging 

We gaan nu na wat de gevolgen zijn voor Is als Ir wordt gevarieerd en Te 
constant wordt gehouden. 
We nemen opnieuw de vermogensrelatie, waarin bet ingaand vermogen 
evenwicht moet maken met de dissipatie in de statorweerstand en het as
vermogen 

(44) 

Willen we van[, een afbeelding in bet complexe vlak, dan ligt bet voor de 
hand dat geprobeerd wordt voor [, een x-waarde en een y-waarde te vin
den. Deze waarden worden daarna uitgezet langs de reele as, respectieve
lijk de imaginaire as van het complexe vlak. 
Zowordt 

en 

X= Is COSi.ps 

Dit ingevuld in vergelijking (44) geeft 

2UsX = 2Rs(x2 + /) + Pm 

2 2 Pm Us x +y +---x=O 
2Rs Rs 

en dit is de vergelijking van een cirkel (fig. 8) met middelpunt M 2 

M2 = (2~_,o) 

en straal r2 
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C 1500-14 Synchrone ( driefasige) draaistroommachines 

lm 

/ 
/ 

_../....- ··· .. T(!=O 

· .. Te = constant < 0 

/ 
/ 

u,. 

T, = constant > 0 

Figuur8. 

Re 

Bij varia tie van de bekrachtigingsstroom en constant houden van P m 

( = Tewm) volgt het eindpunt van de vector Is dus weer een cirkelbaan. 

Bij de koppel-Iasthoekkromme is aangetoond dathet stabiel bedrijfbij een 
constant Iastkoppel ( onafhankelijk van p00 ) slechts mogelijk is voor 

7r 7r 
--+8 <peo <-+8 2 s_ -2 s (52) 

Gaan we deze grenswaarden na in figuur 8 dan blijkt het stabiele gebied te 
Iiggen boven de verbindingslijn van de twee middelpunten M 1 en M 2• Er 
kan worden bewezen dat de hoek OM2M 1 van de gelijkbenige driehoek 
OM2M 1 gelijk is aan 28s. 

V oor het synchroniseren was een bepaalde bekrachtigingsstroom nodig zo
da t (}_,.'"' = Us werd. Bij zogenaamde overbekrachtiging wordt lr grater en bij 
onderbekrachtiging wordt lr kleiner gemaakt dan de synchroniseerwaarde. 

Stel nu dater geen vermogensuitwisseling plaatsvindt, dus Te = 0, dan zal 
bij overbekrachtiging de statorstroom Is gaan voorijlen op de spanningQ, 
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Synchrone ( driefasige) draaistroommachines C 1500-15 

en gedraagt de machine zich capacitief, terwijl bij onderbekrachtiging de 
stroom op de spanning naijlt en de machine een inductief karakter krijgt 
(fig. 9). 

Capacitieve 
stroom 

Inductieve 
stroom 

Im 

Overbekrachtiging 

Re 

Figuur9. 

Het capacitieve gedrag wordt vaak benut bij bedrijven waar merendeels 
inductieve toestellen op het net zijn aangesloten teneinde te bewerkstelli
gen datde totalewattlozecomponentvan de stroom (/ssincp8 ) klein wordt. 
In bijzondere gevallen is deze functie hoofdzaak voor de synchrone machi
ne: men spreekt dan van een zogenaamde synchrone condensator. Deze is 
dan eventueel uitgevoerd zonder aseinde. 

De belasting van het energievoorzieningsnet is overwegend inductief. De 
centrale moet daarom capacitieve stroom produceren. De machines in de 
centrale werken dan ook vrijwel steeds in het tweede kwadrant van het 
complexe vlak. In uitzonderlijke toestanden, 's nachts en bij een uitgebreid 
kabelnet wat veel capaciteit bezit, kan het voorkomen dat de machine laag 
in het derde kwadrant moet werken. Dan moet worden gewaakt voor te 
dicht naderen tot de stabiliteitsgrens. 

5. Aanloop en snelheidssturing 

Als motor heeft de synchrone machine het grote voordeel dat zijn hoeksnel
heid onafhankelijk is van de belasting. Vooral in de papierindustrie en in 
spinnerijen waar een goede gelijkloop van walsen, klossen, enzovoort ge
waarborgd moet zijn, maakt men dankbaar gebruik van dit machinetype. 
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C 1500-16 Synchrone ( driefasige) draaistroommachines 

Het nadeel van de synchrone motor is dat hij bij aansluiting op een net van 
constante frequentie zonder hulpmiddelen niet kan aanlopen. Om dit pro
bleem te ondervangen kan men bijvoorbeeld gebruik maken van een hulp
motor die de synchrone motor ( onbelast) aandrijft tot hetjuiste toerental is 
bereikt, waarna de netspanning wordt aangesloten. 

Een andere oplossing bestaat erin dat de rotor voorzien wordt van kortge
sloten windingen, de zogenaamde aanloopkooi. De motor kan (zoals bij de 
asynchrone machine) aanlopen tot bijna het synchrone toe rental. Daarna 
wordt de- voorheen kortgesloten- bekrachtigingswikkeling van gelijk
stroom voorzien, waardoor voldoende koppel ontwikkeld wordt om de 
rotor het synchrone toerental te Iaten aannemen. Men noemt dit proces 
het in de pas trekken met het statordraaiveld. 

Is deze situatie eenmaal bereikt dan heeft de kortgesloten wikkeling geen 
invloed meer. De kooi draait synchroon met het draaiveld, er is geen flux
verandering meer, dus geen inductiespanning en bijgevolg geen stroom. 

De kooi heeft het bijkomende voordeel dat hij stabiliserend werkt op de 
rotorbeweging bij een stootbelasting. Stel dat in de motorfunctie het be
lastingskoppel in de tijd stapsgewijs watkleinerwordt. Oat betekent datde 
hoekpe0 moet toenemen. De machine krijgt de neiging om harder te I open, 
verzamelt kinetische energie en passeert daardoor de nieuwe instelhoek 
pe0 , keert daarna op zijn schreden terug, enzovoort. Hij bereikt de nieuwe 
positie dus al slingerend. Heeft de rotor nu een aanloopkooi dan wordt 
deze slingering gedempt omdat elke relatieve beweging van de kooi ten 
opzichte van het statorveld, in de kooi strom en doet ontstaan die remmend 
werken op de beweging. Men spreekt van de dempkooi of dempwikkeling 
als de dempende functie de hoofdzaak vormt. 

Een toerentalregeling kan worden verkregen door frequentieregeling. Met 
behulp van de vermogenselektronica zijn frequentie-omzetters te realise
reo die de mogelijkheid bezitten om de 50 Hz van het draaistroomnet om te 
vormen tot de gewenste frequentie (fig. I 0). De frequentie is verder van I age 
waarden afte regelen zodat er ook geen aanloopproblemen meer zijn. 

50"'"" II J--t------1 I l;:<::l~e 
Figuur 10. 
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6. Gelijkstroombekrachtiging 

De gelijkstroomvoorziening van een synchrone generator in de centrales 
kwam vroeger tot stand door twee zogenaamde opwekkers (fig. 11 ). 

Stoomturbine Synchrone generator Hulpopwekker 

Figuur II. 

De beide opwekkers zijn gelijkstroommachines en produceren bij draaiing 
gelijkspanningen. De ankerspanning van de hulpopwekker wordt ge
bruikt voor de bekrachtiging van de hoofdopwekker. De ankerspanning 
van de hoofdopwekker doet in de bekrachtigingswikkeling van de syn
chrone generator de gewenste gelijkstroom vloeien (fig. 12). 

J 
I ! ______________ J 

Hulpopwekker Hoofdopwekker Sleepringen 

Figuur I2. 

Bij moderne uitvoeringen van de generator heeft men, be halve de normale 
bewikkeling, op een apart gedeelte van de stator en de rotor een gelijk
stroomwikkeling, respectievelijk een draaistroomwikkeling aangebracht. 
Het voordeel hiervan is onder andere dater geen sleepringen en borstels 
meer nodig zijn voor de gelijkstroombekrachtiging van de synchrone ge
nerator (fig. 13). 
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1 IF 
Synchrone generator-:- Opwekker 

a) 

Stilstaande 
statorwikkeling 
van de opwekker 

Veldwikkeling van 
de hoofdmachine 

\ I, 

Figuur 13. 

7. Machine met lichamelijke polen 

i 

J 

b) 

Draaiende rotor
wikkeling van 
de opwekker 

Bij hoogpolige, langzaam lopende synchrone machines past men voor de 
gelijkstroombekrachtiging doorgaans lichamelijke pol en toe. Een vierpo
lige binnenpoolmachine (p = 2) ziet erdan uit als aangegeven in figuur 14a. 
Deze lichamelijke polen hebben een gunstig effect op de koppel-last
hoekkromme. Reeds bij gelijkstroombekrachtiging nul kan de machine 
namelijk een zogenaamd reluctantiekoppel leveren. Met de gelijk
stroombekrachtiging wordt de machine ,stijver" en het totale koppel 
groter dan bij de uitvoering met constante luchtspleet (fig. 14b). 
De uitdrukking van het koppel voor de equivalent tweefasige machine met 
verwaarlozing van de statorweerstand (Rs = 0 en 8s = 0) is 

2 [ Us,0 , • () Xd- Xq 2 . 2 ] Te = -w- -- U5 smp o + 
2 

U5 sm p()o 
___!_ Xd XdXq 

(53) 

p 

met Xd = wsLd en Xq = wsLq de synchrone reactantie in de langsas (rich
ting van de lichamelijke pool) en in de dwarsas (richting elektrisch lood
recht op de lichamelijke pool). Bij een machine met uitgebouwde polen is 
Xq = 0, 5Xd · · · 0, 7XJ. 
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Figuur 14. 
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