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De elektronica in dienst van de elektromechanica 

door J.G. Niesten •). 

SUIIII&ry: 

Modern research in electromechanics has been stimulated to a great 

extent by new possibilities of solid state electronica, among other 

things in the fields of instrumentation and static switching. 

In the field of instrumentationthe electronic simulators ask for our 

special attention as these make it possible to solve the complicated 

- often nonlinear - relations which dèscribe the dynamic behaviour 

of electromechanical components. 
As an illustration the transient phenomena recorded by experimenta 

with an electromagnet are compared with the results obtained trom 

an analog computer. The elect~omagnet was built for educational 

purposes as a counterpart of the well-known generalleed electric 

machine. 

The rapid development of controlled rectifiers opens wide 

perspectives for their application as switching elements for 

electromechanical purposes. Two examples: the thyristorised machine 

commutator and the ditto pulse generator with continuously variable 

pulse width are more closely reviewed. The electronic commutator is 

used as a replacement of the mechanical one, the pulse generator 

supplies a generalised electric machine connected as a d-e series 

motor. 

•) Technische Rijkshogeschool te Eindhoven. 
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In de loop Yan het jaar 1963 bereikte mij het verzoek oa •oor een in 

Eindhoven te houden Tergadering Yan Uw Genootschap een voordracht te 

houden over nieuwe ontwikkelingen binnen mijn Yakgebied, hetwelk 

zich aet de omzetting van elektrische in mechanische energie en vice 

Yeraa bezighoudt; de elektromechanica. 

Aangezien naar mijn stellige overtuiging een aanzienlijk deel 

van de vruchten Yan deze ontwikkelingen te danken is aan "bestuiving" 

vanuit de elektronica heb ik gemeend, de voordracht onder boven

staande titel te moeten houden. 

Gaarne zou ik in het volgende meer in het bijzonder Uw aandacht 

willen vragen voor enkele facetten van het elektronisch instrumenteren 
. --------------en het elektronisch schakelen in de elektroaechanica. 

----------

1. Het elektronisch instrumenteren in de elektromechanica; de 

elektronische rekenmachine. 

Wanneer aen in 66n of andere tak van de techniek over dienstbetoon van 

de elektronica spreekt is de kans bijzonder groot, dat aen daarbij 

in de eerste plaats aan elektronische instrumentatie denkt. Het be

hoeft uiteraard geen betoog, dat de alom bekende elektronische meet

instrumenten als buiavoltmeters, golfanal1aatoren en oscilloscopen 

(al dan niet aet geheugen) ook binnen de elektromechanica een bijzonder 

belangrijke rol spelen. Wel zou ik in dit verband Uw speciale aandacht 

willen Tragen voor de elektronische rekenmachines. Mij in het volgende 

kortheidshalve beperkende tot het analogon-type wil ik hier na~ruk

kelijk stellen, dat de. gecompliceerde - veelal niet-lineaire -
--~---... ------

~!!!!~!~~!!~!!!~§!!!~~~~!~ welke het voor regeling en automatie zo be-
langrij~d1naaische gedrag van elektromechanische componenten be

schrijven, dank zij deze machine tot oplossing gebracht ltu.nnen worden. 

Ter toelichting moge het thans volgende, eenvoudige voorbeeld 

dienen; het heeft betrekking op de werking van een elektromagnetische 

schakelaar of dito koppeling, waarvan het magneetsysteea - schematisch 

voorgesteld in fig. 1.1 - uit een bron van constante gelijkspanning 
wordt gevoed. 
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Het spanningsevenwicht in bet elektrische circuit wordt vertolkt 

door de tweede wet van Maxwell, welke onder inachtneming van de 

eleaentaire wet van Obm als volgt kan worden genoteerd 

(1.1) 

Hierin stelt 

en 

•u de opgedrukte klemspanning 

~ de met het elektrische circuit gekoppelde magnetische 

flux 

R de weerstand van bet elektrische circuit 

i de sterkte van de stroom in het elektrische circuit 

t de tijd voor. 

het "spannings"-evenwicht in bet magnetische circuit, weergegeven 

door de eerste wet van Maxwell, kan in de veronderstelling, dat de 

permeabiliteit van het ferromagnetische deel van het circuit on

eindig groot is en - als gevolg daarvan - alle N windingen van de 

bekrachtigingawikkeling met dezelfde magnetische flux zijn ge

koppeld, na enige herleiding worden gegoten in de vorm 

of 

2x I 
Ni -TI i. 0 

0 

~ . i 
2i 

(1.2) ; 

hierin stelt A bet oppervlak van de middenpoot van de E-kern voor 

en bepaalt de grootbeid x de plaats van het bewegende deel (anker) 

ten opzichte van bet vaste deel (kern) van het magneetsysteem. 

Aan de mechanische zijde van de omzetter zal de som van de "opge

drukte" kracht (de uitwendige kracht fu) en de "inwendige" kracht 

van elektromagnetische oorsprong (de kracht fe) te allen tijde in 

evenwicht moeten zijn met de som van versnellingskracht, wrijvings

kracht en veerkracht. 

V De uitdrukking voor 
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Kiezen we de positieve richtingen van r en x zoals aangegeven in 

fig. 1.1, dan kan dit evenwicht in de veronderstelling, dat de 

wrijvingskracht rechtevenredig met de snelheid van de beweging ver

loopt en de veer niet boven de proportionaliteitsgrens wordt be

last, worden beschreven met behulp van de ondervolgende betrekking, 

waaraan de naam d'Alembert is verbonden: 

{M !!! + a. _ddxt + k( x - g ) } = 0 
dt2 ' 0 

hierin stelt 

M de massa van het bewegende deel van de omzetter, 

a. de absolute waarde van de wrijvingskracht per eenheid 

van snelheid (de viseeuze wrijvingscoëfficiënt), 

k de absolute waarde van de veerkracht per eenheid van 

verplaatsing (de veerconetante) 

en kg
0 

de waarde van de veerkracht bij de positie x = 0 

voor. 

Voor een nadere interpretatie van het door (1.3) beschreven krachten

evenwicht is het uiteraard noodzakelijk om het verloop van de in

wendige kracht van elektromagnetische oorsprong naar stroom en plaats 

te leren kennen. Onderwerpen we het betreffende elektromechanische 

systeem thans aan een energiebeschouwing, dan kan á.an de energie

balans van bet systeem als geheel worden ontleend, dat 

t =f-/~(i) di e vX x = const. 
(1.4) 

moet zijn. 1
) 

Eliminatie van de grootheden f en ~ uit het viertal, in het voore 
gaande genoemde evenwichtsbetrekkingen doet het aantal basis-

relaties tot twee reduceren, te weten 

e - t ll AN 2 .!!._ (!) - Ri • 0 u 0 dt x 

1. 2 (.!)2 
f u - r llo Alf x - M Ü _a...!!! - k(x - g ) • 0 

dt2 dt 0 
(1.6) 
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In deze twee basisrelaties - in de vakliteratuur veelal met de naam 

"bé~egingsvergelijldngen" ("equations of motion") aangeduid - komen 

vijf variabelen, te weten de elektrische grootheden •u en i, de 

mechanische grootheden fu en x, alsmede de tijd t voor. Er ont

breekt dus aan ons verhaal nog een tweetal voorwaarden, alvorens 

elk der zojuist genoemde grootheden in 6én van de anderen kan 

worden uitgedrukt. 

Zo kunnen we de elektromechanische omzetter overeenkomstig fig. 1.1 

ter bepaling van zijn gedragingen bijvoorbeeld steeds 66n bepaalde 

mechanische grootheid (fu of x, c.q. i, c.q. i) èn één bepaalde 

elektrische srootheid (eu of i) opdrukken. 

Zijn fu en •u• respectievelijk i gegeven, dan kan de wijze waarop de 

grootheden x en i, respectievelijk •u van elkaar en van de andere 

yariabelen - fu en t - afhangen met behqlp van de relaties (1.5) en 

(1.6) worden vastgesteld. 

Evenzo kan, indien de grootheden x en •u• respectievelijk i gegeven 

zijn, de wijze waarop de grootheden f en 
u i, respectievelijk e van u 

elkaar en van de andere variabelen - x en t - afhangen, aan de hand 

van de relaties (1.5) en (1.6) worden onderzocht. 

We nemen thans de vrije beweging van het anker van een magneetsysteem 

conform fig. 1.1 in studie voor het geval, dat de magneetspoel ten 

tijde t • 0 op een gelijkspanningsbron (spanning U) wordt aangesloten: 

f = 0 u 

•u = U.1(t) 

Beperken we ons voorts tot de situatie, waarbij de ankerbeweging geen 

wrijving ondervindt en ook niet onderhevig is aan de werking van een 

veer, maar bij een luchtapleetwaarde, overeenkomende met één tiende 

gedeelte van die in "open" toestand van het systeem (X ) door een 
0 

aanslag (wrijvingscoëfficiënt u, veerconstante k) wordt gestuit: 

a. = 0 en k = 0 voor 

a.+ 0 en k + 0 voor 0,1 X >x (>O) 
o: • 

dan nemen de bewegingsvergelijkingen (1.5) en (1.6) voor dit geval na 

enige herleiding de thans volgende, dimensieloze gedaante aan: 



i 

I 

i 
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• d - 1 (t) + .. 
dt 

• • • • <i> 2 
d2:x • dx t & +-.- + Cl ·- + 
dt 2 -· x 

hierin is 

• i 
i=Ï 

• :x 
:x = r 

0 

at 

met 

en 

• t 
t =- met 

"o 

• t L 1 2 
0 

& = x 
t M(_g) 2 

'to 

• "o 
Cl. = -Cl 

M 

• 't 2 

k = ....2. k M 

• 
<i> 

:x 

• k 

• 
(~) • 

+ :x 
:x 

• • (:x - g ) 
0 

u 
I = R 

• go 
go ·-x 

0 

L 
't 0 = if" 0 

= 0 

= 0 

= o, 1 

waarin L t 0 

}10 
AN2 

= 2X 
0 
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(1.7) 

(1.8) ; 

Bij het oplossen van de beide niet-lineaire differentiaalvergelijkingen 

(1.7) en (1.8) werd dankbaar gebruik gemaakt van de analogon-rékenmachine; 

de elementen zijn in dit geval geschakeld overeenkomstig fig. 1.2. Fig. 

1.3 toont U het verloop van de dimensieloze stroom als functie van de 

dimensieloze tijd waarbij de waarde van de dimensieloze luchtspleet op 
• • het tijdstip t = 0 als parameter fungeert; c = 0,08128 , a= 51,10 

. . 
en k • 1460 •. 

Het aldus berekende stroomTerloop kan enigermate worden doorzien, indien 

we de betrekking (1.7) als volgt noteren: 

• di • 
.. =x 
dt 

• • 1 dx • 
(1 ( t) - ( 1 - ~ .. ) i ) 

:x dt 



technische hogeschool eindhoven 

afdeling der elektrotechniek • groep elektromechanica 

blz 7 v•21 blz. 

rapport nr .;D464-3 

Direct na inschakeling, wanneer het beschouwde elektromagnetische 

systeem nog juist stroom- en bewegingsloos is, geldt 

• 
(~) 
dt • 

t 

• = (x) 
• = +0 t • +0 

de eerste fluxie •an de àimensieloze bekrachtigingsstroom wordt op dit 

tijdstip uitsluitend bepaald door de - in ons geval als parameter 

fungerende - waarde van de dimensieloze luchtspleet in "open" toe

stand van het systeem. Dat de stroomfluxie bij toenemende stroom 

kleiner wordt kan in het onderhavige geval niet slechts aan het 
• dimensieloze ohmse spanningsverlies (i) worden geweten, maar moet 

mede worden toegeschreven aan de dimensieloze translatiespanning 

• • 
- ~ ~ , welke met name verantwoordelijk is voor het optreden van 

x2 dt 
de duidelijk waarneembare deuk in het stroomverloop • 

• Direct na beëindiging der bewe~ing {voor x~ 0.1) zal de bekrachtiginga-

stroom wederom gaan aangroeien overeenkomstib 

• di 
"""T 

• 0.1 (1 - i) ; 
dt 

men bedenke, dat deze waarde steeds kleiner zal zijn dan de grootte 
• van de stroomfluxie ten tijde t = +0 I 

Het behoeft natuurlijk geen betoog, dat de analogon-rekenmachine in de 

schakeling volgens fig. 1.2 tevens antwoord kan ge•en op de veelal 

bijzonder belangrijke vraag, hoe de ankerbeweging direct na in

schakeling van de bekrachtiging zal verlopen; fig. 1.4 toont U het 
• • • berekende verband tussen x en t met (x)t = 0 als parameter. 

Bij de experimentele verificatie van de berekeningsresultaten bleek 

een goede kwalitatieve overeenstemming tuss.en het berekende en het 

met behulp van een starage-scope geoscillografeerde stroom-, resp. 

wegverloop (fig. 1.5, resp. 1.6) te bestaan; het experiment werd uit

gevoerd aan een speciaal voor onderwijsdoeleinden binnen de groep 

elektromechanica der T.H.E. ontwikkelde, "universele" elektromagneet 

met schuifanker (fig. 1.7). 
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2. Het elektronisch schakelen in de elektromechanica; het gestuurde 

halfgeleider-schakelelement 

2.1. Een elektronische frequentie-omzetter met interne sturing Toor 

elektrische machines 

Aan een elektrische machine onderscheiden we als regel een stator 

en een rotor, welke laatste bestemd is voor de uitvoering van een 

- veelal door de praktijk nader te specificeren - mechanische 

beweging. 

In de veronderstelling, dat stator en rotor beide •-fasig sym

metrisch, 2p-polig bewikkeld zijn en bekrachtigd ~orden aet a-fasig 

symmetrische stroomstelsels van de frequentie v
8

, respectieTslijk 

"'r• zal 
de hoeksnelheid Tan het statordraaiveld ten opzichte Tan het etator-

lichaam (w
8

) gelijk zijn aan 

2 nv
8 

p 
e11 

de hoeksnelheid van het rotordraaiveld ten opzichte van het 

rotorlichaam (w ) gelijk zijn aan 
r 

+ -
Indien het rotorlichaam zich met een hoeksnelheid ter grootte 

w• ten'opzichte van het statorlichaam beweegt, zal 

de hoeksnelheid van het rotordraaiveld ten opzichte Tan het 

statorlichaam gelijk zijn aan 

+ -
2 K\1 

r ---+w • p • 

Denken wij de beide magnetische draaivelden ter bepaling van de 

gedachten eTen opgewekt door middel van twee in de ruimte draai

baar opgestelde permanente (of elektro-) magneten, dan is het 

zonder meer duidelijk dat het door de ene magneet op de andere 

uitgeoefende !2EE!! bij gegeTen Teldconfiguratie ~!!2~!!-!!-

~!~~!!!~!.!!!_:!~~-!!~-~!-2~~!~!!~§!-~2!!!!!-!!~-~!-~!!~! 
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Is nu de positieverandering tengevolge van een constant verschil 

in rotatiesnelheid van delbeide magneten een lineaire functie van 

de tijd, dan zal het eerdergenoemde koppel periodiek met de tijd 

variëren en wel - bij een verschuivinga-symmetrische conceptie -

rond een gemiddelde waarde nul l 

!~.!~!-1~!~!-!~~-~~-~~~-!~~-~~~-~=~!~~!=-=~=~i!!:~!!~~~~~~!.!~~ 
2~-!2!.!!-~!!!-~!-!~~=~=-~~=~-!~~!!!-~!J~i-~~1!!_!~-~!!!~~~~2 
!!!~~!!_!~i!!!~!~-!~2!!~-~!-2!!!~!~~=~-!!2-2!.2!!2=-~~~~!!!!2!~ 
volkomen synchroon ( ontleend aan het griekse ouvxpovoo = gelijk-

tijdig; in de techniek met de betekenis: met gelijke snélheid 

voortschrijdend ) !!~!2E!~· 

Worden de draaivelden thans opgewekt op de wijze zoals in de aan

hef van deze inleiding vooropgesteld, dan kan deze synchronisatie

voorwaarde als volgt worden genoteerd: 

of 

dus 

of 

~.-~ +Cit r • 

21tv 21tv 
+ --•-. • + ___ r + tu 

- p - p • 

v • I v + pv I s r- a 

v. •lv+pv I r s m 

1 
=~ 

Deze voorwaarde voor continue overdracht van elektromagnetische 

in mechanische energie en vice versa zal in het volgende kortheids

halve worden aangeduid als !~!~~!~!!!!~2~!!!~2!· 

Beschouwen wij thans de werking van enkele machine-typen tegen 

de achtergrond van de frequentievoorwaarde. 

Bij de induktie-machine ligt de zaak al bijzonder eenvoudig: aan de 
_.---------------frequentievoorwaarde wordt steeds "automatisch" voldaan op grond van 

het feit, dat de equivalente hoeksnelheidsToorwaarde 
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overeenkomt met de relatie, welke de voor het induktieverschijnsel 

maatgevende relatieve beweging van het rotorlichaam ten opzichte 

van het statordraaiveld beschrijft. 

In een Genootschap als het Uwe blijve voorts niet onvermeld, dat de 

induktieaachine zijn energiebalans gedurende zijn gehele, thans reeds 

?5-jarige bestaan geconformeerd heeft aan de in 1956 door Manley 

en Rowe voor parametrische versterkers afgeleide "Frequency Power 

Formulas"l 2 ) 

Gaan wij vervolgens over naar de categorie ~~~~~'!!!~!!~!~!" !!2~!~!!.• 
dan wordt het aan de hand van de frequentievoorwaarde onmiddellijk 

duidelijk, dat bij rechtstreekse voeding van stator- en rotor--..................... .. 
wikkelingen uit bronnen van vaste frequentie slechts bij 66n 

. ---------~-----~ - eveneens vaste - mechanische frequentie of hoeksnelheid een 

continue energieoverdracht mogelijk kan zijn; we spreken in dat 

geval van een synchrone machine. 

Dat deze naam niet kan worden teruggevoerd op de synchrone 

loop van stator- en rotordraaiveld behoeft met verwijzing naar 

het voorafgaande geen nader betoog. Hij kan echter worden 

verstaan in het speciale, praktisch echter veelvuldig voorkomende 

geval, waarbij de rotorfrequentie v = 0 is; dan immers zal de r 
asbeweging van de machine synchroon met die van de beide draai-

velden moeten verlopen om tot een continue omzetting van 

elektrische in mechanische energie en vice versa te geraken. 

Voeden wij de stator- en rotorwikkelingen rechtstreeks uit 

bronnen van§!!!~!!.!~!~~!~!!! (c.q. uit 6én en dezelfde bron), 

dan leert ons de frequentievoorwaarde, dat slechts ~!J.!.!!!!.!!!~ 
van de as een van nul verschillend elektromagnetisch koppel op --------.. 
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!2!~1!!-!2~2!2-2!§!!!!• Hiertoe zou de as moeten draaien, maar , 
dan is weer niet aan de frequentievoorwaarde voldaan, tenzij we 

gebruik maken van een afzonderlijke !~!~~!~!!!2~!!!!!~ (- mutator; 
mutare • veranderen) welke in zijn werking aan de frequentie

voorwaarde voldoet en ~ussen de gemeenschappeli~ke voedingsbron 

en stator- of rotorwikkelingen ie aangebracht. 

Indien de as van de dubbelgevoede machine, welke in stator en 

rotor uit bronnen van gelijke frequentie wordt bekrachtigd, een 

continu variabele mechanische hoeksnelheid moet kunnen leveren, 

dan zal deze omzetter conform de frequentievoorwaarde een 

continu variabele "overzetverhoud.ing" moeten bezitten. 

De sturing van de mutator kan een extern, dan wel een intern 

karakter bezitten. 

Bij !~!!~~!.!!~!~§ zal de mechanische hoeksnelheid zich steeds 
dienen aan te passen aan de veranderingen in het verschil van ~ 

8 

en ~' bij !~!!~2!.~!~~!~§ daarentegen wordt door een terug-
koppeling van de asbeweging naar de frequentiemutator het verschil 

van ~ en ~ automatisch aangepast aan de mechanische hoeksnelheid. a r 
Wij zullen ons in het volgende beperken tot een beschouwing be-

~treffende de frequentieomzetter met interne 

~de mechanische versie reeds meer dan 
--------------------

sturing, waarTan 

een eeuw in gebruik is: 

de magneto- elektrische co .. utatormachine van de Franse natuur

kundige Pixii dateert uit het jaar, volgende op dat van de ontdekking 

van de ind.uk.tiewet door Faraday ( 1831). Bij deze en soortgelijke uit

voeringen wordt de frequentie met behulp van een commutator 

(comm.utare =verwisselen) en een.stel borstels van een vaste waarde 
. 2 

(aanvankelijk 0 Hz, later ook 16} , 50 en 60 Hz) in een continu 

variabele waarde en-vice versa omgezet. De terugkoppeling van de 

mechanische asbeweging naar de frequentieomzetter wordt in het onder

havige geval op bijzonder eenvoudige wijze gerealiseerd door 

plaatsing van de bewegende contacten van de mechanische mutator (i.c. 

de commutatorlamellen) op de as zelve ën bevestiging van de vaste 

contacten aan het machinehuis. 
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De bezwaren van fabricatorische en onderhoudatechnische aard, welke 

tegen deze betrekkelijk primitieve mechanische schakelaar met be

perkt afschakelvermogen kunnen worden aangevoerd, zullen zonder 

enige twijfel hebben geleid tot bezinning op de mogel~jkheden 

-en beperkingen- van.een elektronische versie van de frequentie-
--------------------omzetter met interne sturing. 

Wat de beperking betreft verlieze men vooral niet uit het oog, 

dat het elektronische schakelelement (ventiel 1) slechts voor 
----------------------------!!2_!~!~6!!~!~2~!~1 geschikt is, terwijl de !!~2!~!!~~!-!~2~!!~~~ 

zonder enig bezwaar in ~!!~!-~!~~~!!§~! stroom kan voeren. 

Na de succesvolle ontwikkeling van de roostergestuurde kwikdamp

mutator tot elektronische schakelaar van groot vermogen kreeg 

de elektronische versie van de frequentieomzetter zijn kans en 

zo kon het dan ook gebeuren, dat reeds in de dertiger jaren van 

deze eeuw de eerste machines met kwikdamp-frequentiemutatoren 

werden geconstrueerd; zij kregen de naam "mutator11 _machine. 

(D.: Stromrichtermaschine). 

Dat bij de toepassingsmogelijkheden primair gedacht werd aan de 

(50 Hz-) tractiemotor, 

onderwerp blijken.3) 

Gramisch laat zich in 

moge uit de eerste publicaties over dit 

zijn duitse bewerking van het boek Mercury 

Are Rectifiers van O.K. Marti en H. Winograd anno 1933 in 

optimistische bewoordingen over de "Kollektorlose Stromrichter

motor" uit: 

" Bei diesem Motortyp ist das gittergesteuerte Dampfentladungs

gefäss gewissermassen ein Bestandteil des Motors, indem es 

an die Stelle des mechanischen Kommutators tritt. Mit dem 

Wegfall des letzteren verachwinden auch die Kommutierungs

schwierigkeiten, die bei den Einphasenbahnen zur Herabsetzung 
2 

der Periodenzatl auf 16;bzw. 25Hz gefÜhrt haben, und es 

tritt der unmittelbare Anschluss der Einphasen-Bahnnetze an 

die 50periodigen Drehstromnetze der allgemeinen Licht- und 

Kraftversorgung in den Bereich der Möglichkeit. Da die vor-

erwähnte Verwendung des kollektorlosen Stramrichtermotors 

gegenwärtig das grösste Interesse beansprucht, soll die 

Wirkungsweise kollektorloser Motoren an dem Beispiel eines 
Einphasenlokomotivmotors beschrieven werden, der von Kern 

(BBC) vo~geschlagen wurde." 
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ofschoon hij zich aan het eind·van zijn beschouwing wel afvraagt, "ob 

sicb die gesteuerten Dampfentladungsgefäase im Lokomotivbetrieb be

wäbren werden". 

Thans, ruim 30 jaar later, k:uunen wij stellen dat zijn voorbehoud niet 

geheel misplaatst is gebleken, maar wel hebben wij inmiddels kunnen 

constateren, dat de ontwikkeling van de autator-aotor na de ontdekking 

van de halfgeleider-scbakelelementen als transistoren en thyristoren 

•tot ongekende bloei lijkt te komen. 

De opstellingi welke ik U thans zou willen tonen is als college

demonstratie ontworpen en dateert reeds uit het jaar 1959. Zij betreft 

een in eigen atelier vervaardigde tweefasige universele elektrische 

machine voor onderwijsdoeleinden, welke in de rotorwikkelingen recht• 

streeks met gelijkstroom wordt gevoed; de statorwikkelingen zijn via 

een uit thyristoren opgebouwde halfgeleider-frequentieomzetter op 

dezelfde gelijkstroombron aangesloten. 

Voor de sturing van de thyristoren maken we gebruik van een eveneens 

in eigen huis ver.aardigde foto-elektrische positie-indicator. Deze 

omvat een vast gedeelte, beataande uit een schijf met 4 gaten, be

nevens een viertal lampjes met bijbehorende foto-transistoren. Een op 

de as van de machine gemonteerde, geprofileerde schijf laat het licht 

van de lampjee op weg naar de bijbehorende foto-transistoren ge

durende bijna een halve asomwenteling door een creëert zodoende bij 

draaiing van de as een serie lichtpulsen van de frequentie v , welke 
• • 

door de foto:i-tt'ansiàtoren· in elektrische stuurpulsen van dezelfde 
·~ 

frequentie worden omgezet. Het vaste gedeelte van de positie-indicator 

kan ter verkrijging van een instelbaar "ontsteeklloaent" van de 

thyristoren gelijk een borstelbrug van een conventionele commutator

machine worden verdraaid. Voor het doven van de thyristoren wordt van 

de klassieke comautatie-condensatoren gebruik gemaakt. 

Inschakeling van.de lampjes doet de machine aanlopen, terwijl het 

sturen en eventueel ook het reverseren op eenvoudige wijze door aiddel 

van "elektronische borstelverschuiYing" kan plaatsviaden. 

De figuren 2.1.1 en 2.1.2 geven de opstelling ~cbe .. tisch weer, ter

wijl fig. 2.1.3 de coaplete apparatuur in beeld brengt. 
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De schakeling is doelbewust slechts voor één energierichting ontworpen, 

teneinde het oorspronkelijke doel (een eerste, liefst geslaagde kennis

making van studenten met een elektronische commutator) niet voorbij te 

schieten; zij kan uiteraard na verdubbeling van het aantal ventielen 

door anti-parallelschakeling voor beide energierichtingen (motor- en 

generatorbedrijf) worden geschikt gemaakt. 

De ontwikkeling van de elektronische cosmutator lijkt met naae van be

lang voor toepassing in machines, welke het na hun . inbedrijfstelling 

verder zonder onderhoud zullen moeten stellen ofwel draaien moeten 

onder atmosferische condities, welke de goede werking van de klassieke 

mechanische commutator illusoir maken. 

2.2.Een elektronische pulsbreedtesturing voor gelijkstroom-seriemachines 

Zoals U bekend is, vindt het sturen van roterende elektrische machines 
------ --~------ ~--~----------------plaats door !~~!~!!! van daartoe geëigende !~~2!~!- of ~!!E~!!!l!~· 

Ten aanzien van de ~!!E~~!!!l!~! beperkt men zich als regel tot een 

beinvloeding van de weerstanden van stator- en rotorketens. Verandering 
----------~ van de induktiviteiten is in dit verband slechts zinvol bij wissel- en 

---------------draaistrooamachines, terwijl de ~~EE!!!~I tussen stator- en rotor

wikkelingen bij de gangbare constructievormen niet kan worden ge

variëerd; een soortgelijke opmerking geldt ten aanzien van het E~~!!~! 

van een machine, de poolomschakelbare draaistroommachines uitgezonderd. 

Indien de machine op een spanningsbron is aangesloten, vormen de ~2~!!! 

en de !~!S~!~l!!_!~~-~!-!~!~!~~!.!E~!!!~I de ~!!E~~~!l!~!· 

Beperken wij ons in het volgende ~ot de sturing van 1!!!~~!~22~2~~!!• 

dan vervalt uiteraard de frequentie ale netparameter en blijft slechts 

de grootte van de netspanning als zodanig over; bij de machine

parameters komen slechts de weerstanden van stator- en rotorwikkelingen 

voor beinvloeding in aanmerking. 
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Beperken we ons vervolgens binnen de rubriek der gelijkstroom

machines tot de gelijkstroom-seriemaehtne, dan betekent dit opnieuw 

een reductie Tan het aantal sturingsmogelijkheden: de weerstanden 

Tan stator- en rotorwikkelingen zijn ten gevolge Tan de serie

schakeling Tan beide ketens niet langer afzonderlijk te beinvloeden 

(tenzij men z'n toeviucht zoekt tot parallelschakeling Tan weer

standen aan Teld- of ankerwikkelingen). 

Resuaerende komen we tot de conclusie, dat we bij een gelijkstroom

seriemotor de keuze hebben tussen ~f~~~!~§!!~~~!~§ of !!!~!~~~!!

!~~~!~!• ofwel een combinatie van beide. 

Het behoeft natuurlijk geen betoog, dat spanningssturing - mits een

voudig uitvoerbaar - bij grotere motorvermogens sterk de voorkeur 

zal hebben boTen weerstandsaturing, waar extra-weerstand in de hoofd

stroomketen het rendement Tan de aandrijTing in ongunstige zin zal 

beinvloeden. Zulks klemt te meer indien de capacitiet Tan de energie

bron beperkt is, zoals bij accumulatorvoeding. Een onder meer voor 

dit doel door A.E.G. ontworpen, gethyristoriseerde spanningssturing4) 
werd in ons laboratorium uitToerig onderzocht; de resultaten van dit 

onderzoek welke ik in het volgende kort zou willen samenvatten, zijn 

in het tijdschrift Elektro-Techniek gepubliceerdS>. 

Fig. 2.2.1 toont U de principe-schakeling, waarmee de vaste gelijk

spanning omgezet kan worden in een reeks spanningspulsen van bij

voorbeeld continu-variabele breedte en vaste frequentie, met andere 

woorden in een spanning met een continu-variabele gemiddelde waarde. 

De diode D biedt de motorstroom bij geopende schakelaar S een passende 

"vrijloop"-mogelijkheid en voorkomt daardoor het optreden Tan on

toelaatbare grote stroomfluxies - met de hiermede corresponderende 

overspanningen! - onmiddellijk na het openen van de schakelaar. 

In de veronderstelling, dat het magnetisch circuit van de motor geen 

hysteresis- en verzadigingsverschijnselen vertoont en het ventiel D 

ideaal is, wordt de waarde Tan het glektromagnetiache motor-

koppel, gemiddeld over één pulsperiode en betrokken op het elektro

magnetische koppel bij continue voeding gegeven door de uitdrukking 
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hierin ia P de relatieYe pulsbreedte 

en A de navolgende, lineaire functie van de mechanische 

hoeksnelheid Q : 

met 

R + li:,Q 
A • vL 

R • totale weerstand van de seriemachine, 

L = totale induktiviteit van de seriemachine, 

k = gelijkgerichte rotatiespanning per eenheid van 

mechanische hoeksnelheid en per eenheid van 

(bekrachtiginsa) stroomsterkte, 

en v • pulsfrequentie. 

Fig. 2.2.2 geeft U het Yerloop yan het gemiddelde relatieve elektro

magnetische koppel bij veranderlijke A - dus ook bij veranderlijke 

hoeksnelheid - en verschillende waarden van de relatieve pulsbreedte. 

Met behulp van relatie (2.2.1) kan gemakkelijk worden aangetoond, dat 
... 
M Yoor zeer grote waarden van A nadert tot de waarde p, voor zeer • 
kleine waarden van A tot de waarde p2 • 

Bij de praktische realisering van het principeecheaa overeenkomstig 

fig. 2.2.1 dienen we rekening te houden met het feit, dat voor een 

soepele wijze Yan pulsbreedtesturing enkele honderden pulsen per 

secunde geproduceerd moeten kunnen worden. Zulks sluit het gebruik van 

een mechanische schakelaar bij grotere motorvermogens zonder meer uit; 

het doet ons terechtkomen bij de stuurbare elektronische schakel

elementen. 

Valt de keuze op een thyristor als schakelelement, dan mag niet uit het 

oog worden verloren, dat deze "ontsteekt" door middel van een stroom

puls van passende vorm en grootte in de stuurelektrode, maar slechts 
------------

weest. 
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Daarom vraagt het afschakelen van gelijkstromen met behulp van 

thyristors'chakelaars oa een speciale voorziening in de vorm van een 

doofcondensator C, welke in de schakeling volgens fig. 2.2.3 door 

ontsteking van thyristor T2 tot een spanning U wordt opgeladen met 

klem 2 positief ten Qpzichte van klea 1. Thyristor T2 zal doven, 

nadat de laadstroom kleiner is geworden dan de houdstroom. Wordt 

vervolgens tbyristor T1 ontstoken, dan zal deze behalve de netstroom 

tevens de ontlaadstroom van de condensator C gaan voeren. Aangezien 

deze condensatorstroom in een trillingskring 1 - C - 2 - T1 - 3 -
D2 - L -. 1 met "éénrichtingierkeeru verloopt, zal bij na een halve 

periode door diode D2 w'orden onderbroken, juist op bet ogenblik 

dat de condensator C weer geheel is opgeladen, ditmaal evenwel met 

klem 1 positief ten opzichte Yan klem 2. Wordt tenslotte thyristor 

T2 weer ontstoken dan ontlaadt de condensator C zich over de net

stroomvoerende thyristor T1; indien de netstroom voldoende lang door 

de ontlaadstroom wordt gecompenseerd, zal doving van T1 volgen. De 

condensator C wordt vervolgens weer opgeladen tot een spanning ter 

grootte U met klem 2 positief ten opzichte van klem 1, waarna bet 

bovenomschreven spel zich herhaalt. 

Voor de ontsteking van de thyristoren T1 en T2 werd een eenvoudig 

stuurapparaat ontwikkeld; het beyat een tiental goedkope transistoren 

en kan zeer compact worden gebouwd. 

De opstelling welke ik U tot besluit van deze voordracht zou willen 

demonstreren, betreft opnieuw de tweefasige universele elektrische 

machine voor onderwijsdoeleinden, ditmaal als serie-commutator

machine geschakeld en met pulsen van variabele breedte en constante 

frequentie ( v •· 108 Hz) gevoed. 

Met behulp van een Hall-generator, in de luchtspleet van de machine 

aangebracht, kan het koppel van elektromagnetische oorsproDgrecbt

streeks worden bepaald indien deze Hall-generator wordt gevoed met 

een stroom, welke rechtevenredig met de motorstroom verloopt. De 

aldus verkregen Hall_spanning is da~ immers rechtevenredig met het 

product van motorstroom en veld, dus ook met het elektromagnetische 

koppel. 
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Wanneer we ook het toerental van de machine met behulp van een tacho

generator in een hiermede evenredige spanning hebben omgezet zijn we 

in staat, de koppel-toerenkrommen van de gelijkstroom-seriemotor 

met behulp van een elektrisch meetinstrument, te weten een coÖrdinaten• 

schrijver vast te leggen, teneinde de pulsbreedtesturing op sijn 

·bruikbaarheid te kunnen toetsen en de resultaten van de metingen met 

die van de berekeningen te kunnen vergelijken. 

Fig. 2.2.4 toont U het verloop van de gemeten koppel-toerenkromaen; 

de resultaten van de omrekening van de kromme voor~ • 1 naar die 

voor P= .8, .6, .4 en .2 (zulks met behulp van fig. 2.2.2) zijn met 

stippellijnen aangegeven. 

Dat de gemetenkoppelavooral in het gebied van hogere toerentallen 

(kleinere stromen) groter uitvallen dan de berekende waarden is met aan 

zekerheid gren~ende waarschijnlijkh~id terug te voeren op het feit, 

dat de condensator C uit fig. 2.2.3 zich na het doven van de thyristor 

T1 verder over de serieschakeling van motor en spanningsbron zal ont

laden; 'dit veroorzaakt vooral bij kleine motorbelastingen een relatief 

l grote extra-motorstroom, welke niet in de berekening werd betrokken. 

Zoals reeds eerder opgemerkt lijkt de in het voorgaande beschreven 

methode van sturing van belang voor aandrijfmotoren van voertuigen, 

welke hun eigen energiebron met zich voeren; zij ka.n evenwel ook van 

betekenis zijn in die gevallen, waarbij men een vervanging van het 

mechanische schakelen in conventionele stuurschakelingen (weerstands

sturingl) door "static awi tching" beoogt. 
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Onderschriften figuren 

Schematische voorstelling van het magneetsysteem van een 

elektromagnetische schakelaar of koppeling. 

Schakeling van de elementen van een analogon-rekenmachine 

voor het oplossen van de niet-lineaire beweginga

vergelijkingen van het beschouwde elektromagnetische systeea 

Het berekende·verloop van de dimensieloze bekrachtigings

stroom als functie van de dimensieloze tijd; de dimensie

loze luchtspleet ten tijde t = 0 fungeert als parameter. 

Bet berekende verloop van de dimensieloze ankerpositie als 

functie van de dimensieloze tijd; de dimensieloze lucht

spleet ten tijde t • 0 fungeert als parameter. 

Het geoscillografeerde verloop van de bekrachtigingsstroom 

als functie van de tijd; de luchtspleet ten tijde t = 0 

fungeert als parameter. 

Het geos·cillografeerde verloop van de ankerpositie als 

functie van de tijd; de luchtspleet ten tijde t = 0 

fungeert als parameter. 

De "universele" elektromagneet, waaraan de oscillograDIDlen 

overeenkomstig de figuren 1.5 en 1.6 met behulp van een 

storage-scope werden opgenomen 
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Onderschriften figuren (vervolg) 

Fig. 2.1.1 : Blokschema van een elektrische machine (M) met interne 

(int.), respectievelijk externe {ext.) sturing van de 

frequentieomzetter (FO) tussen gelijkstroomnet en stator; 

de niet aangegeven rotor (positie-indicator e) is met 

gelijkstroom bekrachtigd, dan wel met een permanente 

magneet uitgevoerd gedacht. 

Fig. 2.1.2 : Schematieepe voorstelling van een tweefasige elektrische 

machine met interne sturing van de gethyristoriseerde 

frequentie-omzetter. 

Fig. 2.1.3 

Fig. 2.2.1 

Fig. 2.2.4 

. . 

. • 

De "universele" elektrische machine als mutatormotor. 

Principeschema van de met pulsen gevoede gelijkatroom

seriemotor. 

Het verloop van.het gemiddelde relatieve elektro

magnetische koppel van een met pulsen gestuurde gelijk• 

stroo•-seriemotor bij veranderlijke mechanische hoek

snelheid; de relatieve pulsbreedte fungeert als parameter 

Practische uitvoering van het principeschema overeen

komstig fig. 2.2.1. 

Het verloop van de gemeten koppel-toerenkromaen van de 

als gelijkstrooa-seriemotor geschakelde "universele" 

elektrische machine met pulssturing; de berekeninga

resultaten zijn ter vergelijking aet stippellijnen aan

gegeTen. 


