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REGI3TRATI.:; VAN KOP?.:;L-:rOEREN-KROMMEN V,lN NOTOR~N 

HET Bt..:HULP VAN E.::;N INDUCTION-"1LN.t..:RATOR.• 

blz 1 v~ 79 blz. 

rapport nr.EI-164-2 

J.A. 3chot en F.J. 3te~nbrink. 

Su~r.mary: 

After an introduetion in which an outline of the various dynamic 

methods for the determination of torque-speed-curves of motors 

is given, one of them is scrutinised more closely. The most 

important element- viz. what is known as an induction-generator, 

which in this measuring metbod acts as an angular acceleration 

piek-up- is submitted to analysis. This analysis brings to light 

that in the tunetion referred to above the induction-generator is 

fundamentally limited ~n its possib~lities. To meet this 

inconvenience toa certain extent, a feedback control system is 

applied. The theoretica! results are compared witn yhose of 

measurements; the latter are made possible by using a device 

enabling a'temporary constant an~ular acceleration to be forcedon 

to the induction generator. 

In conneetion with the dynamic character of the method of 

measuring it is necessary to check for each mRchine to be tested 

under what conditions the deaired quasi-stationary torque-speed

curve is produced with a aatisfactory amount of approximation. A 

suitable impreesion of such conditions has been obtained for tl•-= 

much-used induction motor, after whicn the ~easuring method cou1d 

be applied on a specimen of the genus. 

• Dit artikel werd geschreven naar aanleiaing van een onderzoek, het
welk als afstudeeropdracht voor het ingenieursexamen van de afdeling 
~lektrotechniek der Technische aogeschool te Eindhoven werd uitge
voerd binnen de groep ~lektro~echanica (groepsleider Prof.dr.ir. 
J.G. Niesten). 
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Indien men zich tot taak heeft gesteld de karakteristieke eigen

schappen van een motor door meting te leren kennen, zal zeker het 

bepalen van een koppel-toeren-kromm·e :ieel van het onderzoek moeten 

uitmaken. 

Bij deze bepaling heeft men dan de keuze uit een aantal meet

methoden, waaronder er zijn, welke min of meer universeel bruik-

"baar zijn, terwijl andere meer een bepaald aspect belichten. In 

verband hiermede heeft het zin enige ~lobale indelingen te maken. 

1°. Vaak behoeft alleen het zuivere motorgebied,waarbij machine

askoppel en -hoek3nelheid hetzelfde teken hebben.te worden be

schouwd. In sommige gevallen zijn echter ook gebieden waarin rem

men of generato~werking optreedt, van belang. 

2°. Keestal ~aat de belangstelling uit naar een ~ogenaamde 
stationaire koppel-toeren-kromme waarbij geen overgangsversctijn

selen optreden. ben enkele maal wenst men nader inzicht in een 

dynaoisch koppel-toeren-verloop, waarbij genoemde verschijnselen 

wil een ro~ spelen. 

Deze ruwe indelingen kunnen aan de hand van de volgende punten 

nader worden verfijnd. 

a. De gewenste n~uwkeurigheid. 

b. De beschikbare meettijd. 

c. De wens een complete koppel-toeren-kromme te verkrijgen,.dan wel 

te volstaan met een aant::ü ·liscrete rteetwaarden; in het eerste 

geval zal registratie noodzakelijk zijn, in het tweede geval 

kàn registratie toegepast worden. Een en ander is niet geheel 

onafhankelijk van punt b., doordat een zeer korte meettijd 

·registratie noodzakelijk kan maken. 

d. Het te doorlopen toeren- en koppelge.bied. 

e. De rtogelijkheid de voor de meting benodigde energie te beperken 

of eventueel terug te winnen. 

f. De kosten van de meetapparatuur, alsmede kosten verband houdend 

met de meting zelf. 
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We stellen nu voorop, dat onze belangstelling uitgaat naar een meet

methode, waarbij in korte tijd een complete koppel-toeren-kromme over 

het motorgebied van een machine langs elektrische weg wordt ge

registreerd. 

Ter nadere bepaling van de geiachten kiezen we voor de te onderzoeken 

machine een elektromotor van het asynchrone type met kortsluitanker. 

Uan kunnen we nu aan de hand van enkele van eerdergenoemde indelinga

criteria nagaan tot welke consequenties de aan de meet~ethoie gestel

de eisen voeren. 

De gewenste korte meettijd (enkele seconden) heeft als consequentie, 

dat versnellingskoppels onvermijdelijk zullen zijn. Hierdoor wordea 

alle meetprincipes, welke gebaseerd zijn op metine: van het askoppel, 

in ons geval onbruikbaar, tenzij passende correcties worden toegepast. 

Je wens een complete koppel-toeren-kromme te verkrijgen, sluit punts

gewijze registratie uit, ten•ij de onderlinge afstand der meetpunten 

voldoen1e klein kan worden gemaakt. 

De registratie van het koppel-toeren-diagram lang~ elektrische weg 

maakt het aantrekkelijk om de te registreren signalen in de vorm van 

elektrische dpanningen of stromen uit de opnemers voor koppel en 

toerer.tal te betrekken. 

Ter motivering van de eisen welke aan de rr.eet~ethoie werden gesteld, 

~oge het volgende ~orden aangevoerd: 

Een korte meettijd is uit het oogpunt v~n kostenbesparing van belang 

en spreekt vooral aan bij het onderzoek van series gelijke motoren. 

~r is echter ook nog een motief van zuiver technische aard. Wil 

n3melijk de verkregen koppel-toeren-kromme representatief zijn voor 

de realiteit, dan moet de bekrachtiging van de machine in overeenstem

ming zijn met de bekrachtigingawijze welke men voor ogen heeft voor 

het praktisch gebruik, waarbij het verkregen diagram later moet 

dienen. Bij onze asynchrone machine v,q,n 'Qetrekkelijk klein vermogen 

(0,8 pk) betekent dit, dat de klemspanning steeds gelijk·aan de 

nominale waarde (220 V/~, resp. 380V/Á) wordt gehouden. De eis een 

co~plete koppel-toeren-kromme ter beschikkihg te krijgen houdt nu in, 

dat tijdens de meting ook gebieden worden doorlopen, waarbij in de 

machinewikkelingen boven-nominale stroomsterkten optre1en. 
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Afgezien van het gevaar, dat de machine hierbij loopt, is de k~ns 

groot, d~t sommige machineparameters door verwarming veranderen; het 

verkregen diagram zal daardoor nader bepaald worden door de meettijd. 

Ziet men er om redenen va~ tijdsbesparing van af om de metingen 

periodiek te onderbreken teneinde de machine weer te l~ten afkoelen, 

dan blijft nog als mogelijkheid om het gewenste toerengebied {eventueel 

vanuit bedrijfswa~me toestand) snel te doorlopen. Er wordt dan gebruik 

gemaakt van de warmtecapaciteit der ener~ieabsorberende delen om de 

temperatuurvariatie binnen de perken te houden. 

Het bezitvan eenco~plete kopp~l-toeren-kromme is vooral van belang 

indien de mogelijkheid hestaat, dat over een klein toerengebied grote 

koppelvariatie~ optreden. Men denke daarbij aan het on~erzoek van het 

prototype van een ~ieuw machine-ontwerp, waarbij vervorming van het 

ideale diagram ten gevolge va:t mlnder ,iuist onderkenie invloed van 

para0itaire koppàskan optrelen, d~n wel aan het onderzoek van series 

motoren, waarbij de genoemde afwijkingen tot een inzicht in fabricage• 

fouten kunnen leiden. Bij het opnemen v~n dynamische karakteristieken 

met snel verlopende verschi.inselen te!l slotte, apreekt het vanzelf, 

dat slechts ee'n compleet beeld geschikt is om het gewenste inzicht te 

verschaffen. 

De keuze van de registratie langs elektrische weg is minder evideat 

en houdt ten dele verb~nd met de bij het ~nderzoek ter beschikking 

staande apparatuur. Deze apparatuur (x-y-coördinatenschrijver voor 

quasi-stationaire en kathodestraaloscillograaf voor dynamische 

diagrammen) is evenwel representatief te noemen voor de meeste 

laboratoria en zij dankt deze positie uiteraard aan een aantal zo be· 

kende, goede eigenschappen, dat het aiet nodig lijkt deze hier nog 

eens op te sommen •. 

Indien nu de meting van het askoppel op g~oAd van het optreden vau ver

snellingskoppels niet bruikbaar is, tenzij het koppel, dat nodig is 

voor de versnelling van de roterende massa van de te onderzoeken 

machine afzonderlijk gemeten en in rekening gebracht wordt, blijft 

alleen over het koppel, dat op de stator wordt uitgeoefend, te meten. 
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Zulks is mogelijk en er Z1JU ook uitvoeringe~ bekend. Het op de 

stator uitgeoefende koppel wordt hierbij benut om een stug veer

systeem een gerin~e verplaatsing te laten onde&ga3n, waarna deze 

verplaatsing 1irect langs mechanische of optische weg gemeten, 

dan wel met behulp van rekstrookjes of capacitieve, inductieve, 

rnagneto-elastische, of piëzo-eJektrische opnemers in evenredige 

elektrische spanningen wordt omgezet. 

Voor de grotere vermogens kan het aanbrengen een een geschikte 

derr.ping moeilijkheden opleveren. Ook moet voor elke motorgrootte 

een geschikt veersysteem worden gevonden om een passende resonantie

fre~uentie van het ~ysteerr. te verkrijgen. In het algemeen is ge

bleken, dat deze methode slechts bij kleine motoren goede resultaten 

oplevert. 

Om uit de impasse te geraken, wenden we ons toch maar weer tot de 

rotor en constateren, dat het gemeten askoppel kleiner is dan het 

koppel, dat bij het.zelfde toere~tal bij stationair bedrijf zou 

optreden; het, verschil is gelijk aan het koppel dat nodig is 

voor de verenellin~ van de roterende massa voor zover die aan de 

machinezijde van de nsstomp is gelep;en •. iil men nu de tweedeling 
' 

der meting in askoppel 0n genoemd versnellingskoppel vermijden, 

d~n kan men er toe komen '&n van beid~koppels nul te maken, dan wel 

een bekende relatie tussen beide koppels te creëren. Vasthoudend 

aan de eis om het toerengebied snel te ioorlopen,betekent jit in 

het eerste geval, dat het askoppel nul moet ~orden gemaakt; alle 

koppel dient dan voor versnelling van de rotor der machine. In 

h~t tweede geval verkrijgt men een praktische oplossing Joor onder 

tussensch~keling van een ~eeina~f een vliegwielaan te ko~en. Daar 

bij dienen eventuele uitwendige wrijvingskoppels op de ~uiste wijze 

in rekening ~e worden gebracht, terwijl voorts vooral bij het op-

. nemen'van ~ynamische koppel-toeren-krommen de meetnaaf en eventuele 

koppelingen voldoende ~orsiestijf dienen te zija. 
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Indien nu in het eerste geval de hoekvers~elling en de hoeksnelheid 

tijdens aanloop der m3chine gemete~ en in een rechthoekig coÖrdinate -

systeem tegen elkaar uitgezet worden, z~l als resultaat de gewenste 

koppel-toeren-kromme op een schaalfactor voor het koppel na, worden 

verkregen. Jenoerede factor wordt vastgelegd door meting van het 

massatraqgheidsrnoment om de rotatieas van de rotor. 

Deze methode kan ook in het tweede geval worden benut waarbij nu 

uiteraari het traagheidsmoment v~n alle roterende delen moet worden 

ingevoerd, terwijl eventueel correcties voor extra wrijving• 

dienen te worden aangebracht.· ~enst men een meetnaaf tussen te 

schakelen, dan dient reen in het algemeen te vermijden, dat deze 

sterk op bui~in~ wordt belast; vrijwel altijd zgl d3n een afzonder

lijke lagering van het vliegwiel de beste oplossing ~even. 

Correctie voor het daarbij optredende wrijvingskoppel zal nu meestal 

noodz~kelijk zijn, waarna in iit geval de gecorrigeerde meetwaarde 

van het koppel vermeni~vuldigd dient te worden met het quotiint 

van het traagheidsmoment van alle roterende delen en het traag

heids~oment van de uitwen~ig 3an de asstomp gekoppelde d~len. Door 

aan de uitkGmst weer het uitwen1ig wrijvingskoppel toe te voegen, 

nordt tenslotte het gewenste resultaat (het a~koppel bij quasi

stationair bedrijf) verkregen. Bij deze meetmethode vormt de torsie 

·van de meetnaaf de wezenlijke meetgrootheid. Deze zai echter bijna 

altijd zeer gering zijn omdat de naaf om eerder vermelde reden 

meestal zeer stijf wordt gemaakt. 

Hierdoor blijft in het algemeen directe meting van de hoekverdraai

ing der naafeinden langs mechanische of optische weg beperkt tot de 

gevallen waarbij de meetnaaf niet zeer st~jf behoeft de zijn. Voor 

de overiee ~evallen maakt men gebruik van rekstrookjes en van 

inductieve~ capacitieve, mJgneto-elastische en pi~zo-elektrische 

opnemers. Voor de overdracht der signalen tussen de stilstaande en 

roterende delen worden galvanische contacten 3ls sleeprin~ 

borstel-arrangementen en kwikcontacten toegep~st, terwijl ook zoge

naamde sleepringloze overdragers beschikbaar zijn. 

• Ook een direct op de as aangebracht vliegwiel geeft aanleiding tot 
wrijving tengevolge van de extra belasting der machinelagers en het 
centact met de omgevin~slucnt. 



' 

technische hogeschool eindhoven 

afdeling der elektrotechniek • groep elektromechanica 

blz 7 van 79 blz. 

rapport nr. EM64-c:: 

Vanzelfsprekend is het gebruik v~n de bovenbeschreven meetnaaf niet 

beperkt tot de gevallen waarbij de as een versnellin~ ondergaat, 

doch kunnen ook ~etingen bij constante hoeksnelheid worden verricht, 

uiteraard op voorwaarde, dat een geschikt belastingakoppel kan 

worden aangelegd. Een nauwkeurigheid van ca. 1% is bereikbaar. 

Nadelen zijn de vrij kostbare hulpapparatuur alsmede de noodzaak 

een range van meetnaven ter beschikking te hebben. Flexibiliteit 

ten aanzien van diverse asdikten en -vormen is voorts gewenst. 

Vermeldenswaard is nog, dat het soms mogelijk is de as zelf als 

meetnaaf te laten fungeren. 

Keren we nu terug naar het geval waarbij een extra vliegwiel werd 

aangebracht, dan rijst de vraag hoe de hoekversnelling moet worden 

gemeten. Ia het toegestaan een kleine hulpmassa via een meetnaafje 

aan te brengen, dan zijn op dit meetnaatje weer de diverse 

metholen voor het meten van de torsie van dit naafje beschikbaar. 

Bij een andere methode is de hulpmassa vrij beweeglijk ten opzichte 

van de as bevestigd. Als de as versnelt, wil de hulpmassa achter 

blijven, doch wordt daarin gehinderd door een koppel, dat even

redig is met de relatieve snelheid van de hulpmassa ten opzichte 

van de hoofdas. Het meenemend koppel kan hierbij geleverd worden 

door laminaire vloeistofwrijving of el-e1':'trodynamische "demping'.' .. 

Als resultaat verkrijgt de hulpmassa een relatieve snelheid ten op

zichte van je hoofdas, welke bij geschikte di~en~ionering (grote 

"demping" en kleine hulprnassa) met goede benl'tdering evenredig is 

met de hoekversnelling. De relatieve snelheid moet nu gemeten worder 

waartoe bijvoorbeeld weer het elektrodynamische principe - nu echtet 

ter verkrijging van een met de relatieve hoeksnelheid evenre1ige 

emk, of een daarmee evenredige stroom - kan dienen. 

Men verkrijgt ook een oplossing door tqepassing vari een terugge

koppeld systeem om de vrij beweegbare hulpmassa te dwingen de be

weging van ?e hoofdas te volgen. ~aarbij stelt een zeer ~evoelige 

opnemer een eventuele uitwijking van de hulpmassa vast, waarna via 

een versterker een zodanig koppel op de hulpmassa wordt uitgeoefend, 

dat hij met de hoofdas in 1e pas blijft. Indien nu bedoeld koppel 

evenredig is met de versterker-output, kan deze laatste recht

streeks als maat voor de gezochte versnelling dienen. 



technische hogeschool eindhoven 

afdeling der elektrotechniek • groep elektromechanica 

blz 8 van 79 blz. 

rapport nr.EM64-2 

Tenslotte bestaat er een reeks methoden waarbij eerst de hoekver

draaiing of4e -snelheid wordt bepaald, waarna twee~alige, 

respectievelijk eenmalige differentiatie de gezochte versnelling 

oplevert. Voor de meting van de hoekverdraaiing wordt veelal de 

impulstelmethode toegepast. ~ordt nu over aansluitende tijdsinter

vallen het a3ntal pulsen per interval bepaald, dan wordt hiermee 

een maat voor de hoeksnelheid verkregen~ terwijl de differentie 

in het a~ntnl pulsen tussen opeenvolgende tijdsintervallen een 

~aat voor de hoekversnelling vormt. Bij snel veranderlijke ver

schijnselen is het gewenst de tijdsintervallen klein te kiezen 

en toch het aantal pulsen per interval nog hoog te houden teneinde 

een grote meetnauwkeurigheid te verkrijgen. 

Bij de rechtstreekse meting van de hoeksnelheid kan o.a. gebruik 

worden gemaakt van 

het praecessiekoppel, dat een draaiende ring uitoefentopzijalagering 

als d.e ring wordt gedwongen een praecesserende beweging te on'lergaan. 

- met de snelheid evenredige vloeistofwrijving, of elektrodynamische 
ko_ppel oowe kking. 

- de middelpuntvlietende kracht en de daaruit eventue•I volien~e . 
stand van een vloeistofoppervlak of een hefboomsysteem. 

Afgezien van de laatste methode, wordt in principe een uitslag 

(bijvoorbeeld hoekverdraaiing) verkregen, welke evenredig is met de 

hoeksnelheid van het te onder~o~ken ob~ect. Joor nu de snelheid van 

de uitslag te meten met bijvoorbeeld eenzelfde inatrument als waar

mee de uitslag zelf verkregen werd, zal tenslotte een signaal, even

redig met de hoekversnelling van het meetohject ontstaan. 

~enzelfde resultaat z~l men verkrijgen bij cascade-schakeling van 

twee t1chometers, welke op het wervelstroomrem-principe beruaten. 

Te~slotte zijn er de tachogeneratore~voor gelijkstroom en wissel

stroom. Bij de eerste heeft inwenJig reeds gelijkrichting plaats ge

vonden; bij de tweede zal dit uitwendig moeten gebeuren. In beide 

gevallen houdt men een rimpel over, waarvan de amplitude o.a. door 

verhoging van het aantal lamellen, dan wel door vergroting van het 

aantal fasen kan worden verminderd. 

• We beperken. ons hier tot de gebruikelijke kleine machines met induc• 
tiet karakter. Daarmee is niet bedoeld te zeggen, dat capacitieve 
tachogenerato;en, synthetische inrichtingen als gelijkstroom- en wis
selstroom~rugschakelingen, etc. in bepaalde gevallen niet zeer goede 
oplossingen zouden bieden; zij vinden echter in belangrijk mindere 
mate toe~assing dan de genoemde inductieve machines. 
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Indien geen extreme eisen aan de robuustheid worden gesteld• zal 

veelal de keuze vallen op de gelijkstroomtachogenerator wegens zijn 

vrij geringe rimpel. zijn goede lineariteit en zijn tekeninformatie. 

Bij de zeer robuust uit te voeren wisselstroomtachogenerator zal de 

gelijkrichting de lineariteit bij kleine signalen verstoren, ter

wijl er zonder extra voorzieningen geen informatie ten aanzien van 
I 

het teken van de hoeksnelheid aanwezig is. 

Het aldus verkregen gelijkstroomsignaal kan nu op verschillende 

wijzen differentiërend worden bewerkt. Daarbij ondervindt ffien echter 

steeds veel last van de rimpel op de tachogenerator-spannin~t welke 

rimpel irr.mers bij de differentiatie versterkt naar voren treedt. 

Met behulp v~n een zeefkring is hier wel iets aan te doen, hoewel 

men met de filtering niet te ver moet gaan teneinde geen vertekend 

beeld bij snelle spaaningavariaties (dus grote hoekversnellingen) te 

verkrijgen. Ook zal het laag-doorlaatfilter bij kleine hoeksnel

heden niet meer kunnen functioneren tenzij men kans ziet de afsnij

~requentie te laten meelopen met de rimpelfrequentie. 

Een undere remedie bestaat in het gebruik van een unipolaire machine, 

waardoor de ,lamelrimpel vermeden wordt. Daar hierbij echter 

principiëel de opgewekte emk laag is en deze veelal via een borstel

sleepring-systeem wordt afgenomen, is het relatieve stoorniveau 

hoog. 

Beschouwen we nu de methoden voor het à.ifferentiëren van het tacho-

generatorsignaal nader, dan kunnen we be~innen met een elektro

mechanische methode. Hierbij wordt het gelijkstroomsignaal van de 

tachogenerator toegevoerd aan een draaispoelinstrument. zodat een 

met de hoeksnelheid van het meetobject evenreJige uitslag wordt 

verkregen. Aan dit draaispoelinstrument kan mechanisch een tweede 

wor~en gekoppeld. Terwijl het eerste een motorfunctie vervu~ t kan 

het tweede als generator optreden en een spanning ~fgeven, welke nu 

evenredig is ~eworden met de hoekversnelling van het meetobject. 
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Ook langs ele~trische weg k~n iifferentiatie van het tachometer

signaal worden verkregen. Is bijvoorbeeld een condensator op de 

tachogenerator aangesloten, dan is de laadstroom hiervan een maat 

voor de hoekversnelling. Bij een andere metho i e worden een weer

stand en een smoorspoel in serie op de tachogenerator nangesloten. 

Door de weerstand hoog te kiezen dwin~t men d~ stroom de tachospan~ 

ning lineair te volgen. Bij verandering van deze stroom ontstaat 

in de smoorspoel een spanning welke evenredig is met de hoeksnel 

heid van het meetobject . Eventueel kan voor de smoorspoel de 

primaire wikkeling van een transformator worden genomen. Aan de 

secundaire zijde tre ft men ook nu de gewenste spanning aan, echter 

in dit geval zonder de hinderlijke ohmse sp~nningscornponent, welke 

aan de primaire zijde optreedt. 

Het blijkt nu mogelijk het laatstgenoemde principe in een speciale 

tachogenerator in te bouwen, waarb~j bovendien, evenals bij de 

unipolaire machine de lamelrimpel ontbreekt. Deze machine is in 

de (regeltechnische) v~kliteratuur bekend als de zogenaamde 

induction-generator . 

In fig. 1 ~s een exploded view v~n zulk een in uction-generator 

aangegeven. 

fig . 1 
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In de stator (A) bevinden zich twee wikkelingen, twee fasen, welke 
0 ruimtelijk 90 ten opzichte van elkaar zijn verschoven. Eén van 

deze twee fasen, de a-fase, wordt bekrachtigd. De tweede fase, de 

b-fase, dient als signaalwikkeling. 

De rotor (B) bestaat uit een koperen cup. Alleen deze cup roteert. 

Het kernijzer (C) staat stil, waardoor enerzijds het traagheida

moment van de roterende delen klein wordt gehoude~ terwijl ande~d 

onsymmetrie (magnetische en mechanische) geen dire~te invloed op 
de werking van het apparaat heeft. 

2. De werkin~ van de induction

generator. 

In fig. 2a zijn à voedinga- · 
a wikkeling en de signaalwik-

b 8 
keling , tezamen met de c·up-s 
rotor schematisch afgebeeld. 

De voedingswikkeliag zij door

vloeid door een stroom ia. 
8 

Indien nu aan de rotor een . 
hoeksnelheid w wordt ge-m 
geven, worden in de rotor 

bew~gings-emk'a opgewekt en 

dientengevolge zullen in de 

rotor stromen gaan vloeien. 

a 

In fig. 2b is een uitslag van b 
de rotor getekend. We zien 

daarin d~ polen van het door 

ia te voorschijn geroepen s . 
ma~neetveld gearceerd aange-

geven; ook zijn enkele stroom

lijnen afgebeeld. 

fig. 2 

b 
5 

I71 

De rotorstromen ver-oorzaken een magneetveld waarvan de as bij be

nad.ering loodrecht op die van de voedingawikkeling staat. Dit rotor-

dwarsveld. is gekoppeld met de statorsignaalwikkeliag • 

. , 
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In eerste instantie is het rotordwarsveld evenredig met het product 

van voedingsstroom ia en hoeksnelheid w • . I m 
Wordt dan ook voor i een wisselstroom met constante amplitude en 

s 
frequentie genomen, dan wordt het statorlangaveld een wisselveld en 

tenslotte zal ook het rotordwarsveld een wisselveld met dezelfde 

frequentie zijn, 

evenredig is met 

signaalwikkeling 

w • 
m 

echter met een amplitude, welke in eerste benadering 

de hoeksnelheid w • Hierdoor zal ook de in de . 111 

geinduceerde"emk bij benadering evenredig zijn met 

Het is duidel~jk, dat deze tachogenerator vanwege zijn constante 

signaalfrequentie in wisselstroom-servosystemen een belangrijke rol 

speelt. De infor~atie omtrent het teken van de hoeksnelheid ontleent 

men hierbij aan de fase van het meetsignaal. Wordt echter voor de 
a voe3ingsstroom i een gelijkstroom genomen, dan zal bij constante s 

hoeksnelheid met de signaalwikkeling een constant rotordwarsveld 

zijn gekoppeld. Slechts een verandering van de hoeksnelheid zal nu 

in de signaalwikkeling een met de snelheid van verandering (dus met 

de hoekversnelling) evenredige emk opwekken. • 

' ~~----:---• Algemeen berusten inductieve opnemers op toepassing van de i~ductie-

wet van Faraday: e = • ~· Hierbij kan de flux j evenredig zijn met . 

het product van enige factoren z1 , z2 , •• : 

In ons geval is 1 de met de signaalspoel gekoppelde rotordwarsflux, 

waarvoor bij benadering geldt: j = c .w .i a met c als een machine-
m s d'a 

constante. Ne vinden dan nu voor de signaalspanning e = - c.w
111 

~; + 

- c i: djt· De bijzonder~i§evallen, dat d!; beke~d is bij daf • o, 
of dat is bekend ia bij ~ • 0 leiden dan rech~streeks tot de 

situaties, waarbij de induction-generator als hoeksnelheidsopnemer, 
resp. als hoekversnellingsopnemer opereert. Ook kan§ optreden als 
het product van een coëfficiënt van zelfinductie of wederkerige in
ductie en een stroom (eventueel combinaties van meerdere inductivi
teiten en stromen) / = Li, waarbij L een .functie van de plaats of 

hoekverdraaiing x is. In dat geval wordt de signaalspanning ~ = 
( ) di dL(x) dx . =- L x •dï - i dx • dï• Is het verba:~ tussen L en x !inea~r, d3n 

leiden nu de speciale gevallen, dat dt bekend is bij d~ = 0, resp. i 

bekend is bij ~! = 0 tot het gebruik van de opnemer als plaats•, resp. 

snelheidsindicator. Een practische realisatie hiervan vindt men in de 
zogenaamde differentiaal-transformator. 
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Met dit instrument kunnen dan ook in principe al onze wensen vervuld 

worden. Ne kunnen immers in de statorwikkeling tegelijkertijd een 

wisselstroom en een gelijkstroom doen vloeien. Door filtering kunnen 

aan de signaalzijde het versnellingssignaal en het snelheidssignaal 

worden gescheiden. Het versnellingssignaal kan hierna rechtstreeks 

aan het y-kanaal van een recorder worden toegevoerdj het snelheids-. 

signaal moet een fasegevoelige gelijkrichting ondergaan alvorens 

het ter registratie aan het x-kanaal van de recorder kan worden aan

geboden. Om redenen van eenvoud hebben wij van deze gecombineerde toe

passing [1] geen gebruik gemaakt. 

Hoewel het in principe mogelijk is de stroomverdeling in de rotor te 

berekenen [o.a. 2], zullen we daarvan op deze plaats afzien en ter 

vervanging van de cuprotor een model introduceren, waarbij met ge

concentreerde netwerkelementen als coëfficiënt van zelfinductie, weer

stand, etc. kan worden gerekend. Het model bes.taat uit een anker met 

twee fasewikkelingen, welke ruimtelijk 90° ten opzichte van elkaar 

zijn verschov~n. De wikkelingen zijn overigens identiek en worden elk 

kort~esloten. Voorts kennen we aan de afzonderlijke draden van een 

rotorwikkeling een enkelvoudig harmonische dichtheideverdeling langs 

de omtrek toe voor zover het de axial~ gedeelten der windingen be

treft. 

Het is duidelijk, dat 1it model niet in elk detail rekenschap kan 

geven van de werkelijke situatie bij de cuprotor. Zo zullen bijvoor

beeld bij de laatste tangentiale componenten van de stroomdichtheid 

op enige afstand van het axiale midden kunnen optreden, terwijl zulks 

bij het gewikkelde anker alleen in de kopverbindin~en mogelijk is. 

Bij de praktische uitvoering is echter de cuplengte aanzienlijk groter 

dan de axiale statorijzerlengte, zodat dit verschil beperkt blijft. 

Overigens geeft het model kwalitatief vri~wel geheel rekenschap van 

alle verschijnselen welke bij het normale gebruik en normale frequen

tie van de voedende statorstroom optreden. 
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Onder normaal wordt hierbij verstaan: niet zodanie excessief hoge 

toerentallen of voedingsfrequenties, dat in radiale richting de 

stroomdichtheid over een langsdoorsnede van de rotorcup niet 

langer als bij benadering constant mag worden verondersteld. 

Door de sinusvormige distributie van de fasewindingen in de model

rotor is het in principe niet nodig om stringente eisen aan het 

plaatsverloop van het statorveld in tangentiale richting op te leg

gen. Steeds zal namelijk hierdoor de totaal in een rotorfase opge

wekte rotatie-emk een enkelvoudig harmonisch naar de tijd ver

lopend karakter bezitten, zodat de beide rotorwikkelingen een dwars

veld produceren, waarvan de as bij constante hoeksnelheid in de 

ruimte stilstaat, zulks geheel in overeenstemming met hetgeen bij 

de cuprotor optreedt. 

Eenvouligheidhalve zullen we echter aannemen, dat ook in de stator 

de windingen van een fase het sinusvormige distributiepatroon ver

tonen. Voorts nemen we aan, dat de luchtspleten tussen rotorcup 

en statorijzer, resp. rotorijzer constant zijn. In de praktische 

uitvoering ~s de totale afstand tussen stator- en rotorijzer klein 

in verhouding tot de straal van de rotorcup, maar genoemde afstand 

is toch voldoende groot om bij de hoge permeabiliteit van het 

materiaal in het magnetisch circuit vri~wel de totale magneto

motorische kracht op deze afstand te concentreren. Onder deze voor

waarden zal de magnetische inductie tussen stator-en rotorijzer 

nagenoe~ over·Jl radiaal gericht zijn, slechts weinig in een radiale 

richting veranderen en in tangentiale richting een eveneens enkel

voudig harmonisch verloop hebben. 

Van het ijzer wordt verondersteld, dat het een constante specifieke 

magnetische geleidbaarheid zal bezitten, terwijl een elektrische 

geleidbaarheid gelijk aan nul wordt aangenomen. Bij de uiteindelijke 

toepassing wordt de signaalwikkeling hoog-ohmig afgesloten en we zijr 

daardoor wel gerechtigd bij de einduitwerking met een stroomloze 

wikkeling te rekenen. 

Alvorens .nu over te gaan tot het noteren van de vergelijkingen, die 

het gedrag van de machine bepalen, zullen we in gedachten eerst nog 

op de rotor de zogenaamde d-q- of Park-transformatie toepassen, waar 

door het tweefasige anker overgaat in een collectoranker met twee 

loodrecht op elkaar staande borstelassen. 
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Physisch komt deze transformatie 

hierop neer, dat men een nieuwe 

rotor introduceert met 

oneindig veel fasen, 

waarvan op elk moment 

slechts die twee worden 

gebruikt, waarvan de 

assen samenvallen mêt 

de assen van de etator-a

en stator-b-fase.• Men 

spreekt resp. van de langs

as (direct-aXia) en de 

dwarsas (quadrature-

axis). Men eist dan dat 

deze spoelen met de hen 

a .. 
fig. 3 
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b 

doorvloeiende stromen id, resp. iq eenzelfde totaal rótorveld zullen r r 
produceren als de oorspronkelijke stromen i 8 en ib in de rotorfasen r r 
met willekeurige stand. 

1 *om ( de enorme koperverspilling een fase r1ordt slechts gedurende twee 
zeer korte delen van een 
ankeromwenteling benut), 
welke bij een praktische 
realisatie van het collector-
anker langs de voorgestelde weg 
zou optreden, te ontgaan, wordt 
in de praktijk gebruik gemaakt 
van é~n wikkeling, waarvan men 
alleen voortdurend kleine delen 
omschakelt. In fig. 4 is voor drie 
op elkaar volgende ankerstanden 
onder a de opzet via de afzonder
lijke fasen en onder b de praktische 
realisatiè door toevoëging van 
telkens kleine hulpspoeltjes afge
beeld. De omschakelinrichting is 
zodanig uitgevoerd, dat eerst het 
contact wordt gemaakt met de 
volgende spoel alvorens dat met 

b 

fig. 4 
de vorige wordt verbroken. Naarmate 
daarbij de magnetische koppeling tussen de spoelen beter is, geschiedt de 
omschakeling "geruislozer". 
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Uiteraard kunnen de stromen i~ en i; slechts vloeien indien in hun 

ketens emk'n werken, welke in ons geval van kortsluiting als 

rotatie emk-'n en emk·•n van zelfinductie en wederzijdse inductie 

optreden. 

Indic de _.e en de getransformeerde rotorstromen eenzelfde totaal

veld opwekken, is zulks vanzelfsprekend ook het geval met de 

componenten in langs- en dwarsrichting; er van uitgaand, dat de ware 

spoelen uit fig. 3a en de denkbeeldige spoelen van fig. 3b, afgezien 

van de verschillende stand, gelijk zij~, leidt dit tot de uitdruk-

kingen 

We voeren nu de volgende notaties in : 

11 " • 
" A ·---- de s ) $ 

weerstand van de etator-a-fase (de voedingswiklc:eling) 

resp. de -b-fase (de signaalwikkeling). 
b . •• •• . 

L -----de coefficient van zelfinductie van de stator-a-fase, 
s 

• resp. -b-fase. 
~" .o _____ de stroom in de stator-a-fase, resp. -b-fa.se. 

" ) "$ u; , «:----- de spanning aan de klemmen van de stator-a-fase, resp. 

-b-fase. 
"' ,. 

R~t. )l•) R1 , (") R1 -de onderling gelijke weerstanden van de rotor-d-fase, 

resp. -q-fase. 

L:) (=) L: ,(::) L
1
-de onderling gelijke coëfficiënten van zelfinductie van 

de rotor-d-fase, resp. -q-fase. 
•ti( • ,. 

~, ,~ 1 -----de stroom in de rotor-d-fase, resp. -q-fase. 

L~ L "-----de coëfficiënt. van wederzijdse inductie tussen de stator 
n ' "' a-fase en de rotor-d-fase, resp. de stator-b-fase en de 

rotor-q-fase. 

w -------- de mechanische hoeksnelheid van de induction-generator. m 
w -------- de cirkelfrequentie van de voedende statorklemspanning. 
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Voorts zullen nog de volgende combinatie-notaties worden gehanteerd: 

" 1, = 

x .. 
s : 

't1 • 

ó 
1 = 

x'\ : 

r, :: 

x"'. •• 

x•. .n 

J. 11 

G' c 

.. 
~ = 

R" 
~ =-t .. 
~ 

q. 
w L

1 

R, 

"'L" 
~ 
w L

1 

L, 
lft 

11( 

""· Lsa 

w L'-
M 

I-J" 

c.J--Co) 

I 

.-t'\ . 

Vxff. :: 

t 

de verliesfactor van de stàtor-a-fase. 

de reactantie van de stator-a-fase. 

de verliesfactor van een rotor-fase • 

de verlieshoek van een rotor-fasè • 

de reactantie van een rotor-fase. · 

de tijdconstante van een rotor-fase. 

de overzetreactantie van de etator-a

fase op de rotor-d-fase, v.v. 

de overzetreactantie van de stator-b

fase op de rotor-q-fase, v.v. 

de koppelfactor tussen etator-a-fase en 

rotor-d-fase. 

de lekfactor {van Behn Eschenburg) tus

sen etator-a-fase en rotor-d-fase. 

de relatieve hoeksnelheid van de 

induction-generator. 

In fig. ~ is ·een aantal van deze notaties verwerkt" Er dient te 

worden opgemerkt, dat elke 

wikkeling als een rechtse 

schroef is gewikkeld, zodat 

de schematisch aangegeven 

richting van de stroom samen

valt met de richting van de 

lan~ssymmetrie-as van het 

veld van de spoel. De stand 

van de rotor leggen we vast 

door de hoek 9 tussen de 

etator-a-fase en de rotor-a

fase (zie.fig. 3a); ten tijde 

t = 0 is deze hoek gelijk aan 

8
0

• Nemen we nu voorshands aan, 

dat de hoeksnelheid ~m constant fig. 5 
is, dan volgt de stand van de rotor ten tijde t uitl 

~ éB • (-) • w..., (; 1:. eo t terwijl 7'f ~ e = ·~.... . 

u~ + 

b 
b b 

Rs. Ls 

~ 
•s 
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Veelal wordt de letter p gebruikt om het aantal poolparen aan te 

geven; waar dit in deze machine gelijk aan ''n is, hebben we de 

vrijheid om p te gebruiken voor het verkort aanduiden van de 
d differentiaaloperator dt• 

Dan kunnen nu de elektrische bewegingsvergelijkingen als volgt in 

matrixvorm worden genoteerd: 

a' Ra + La 0 Ld 0 ia u sp srp 8 a a 

b 
0 Rb + Lb 0 Lq p ib u SP s s ar x a ( 1) • Ld Lq • 

Lr IJ id 0 e R + Lrp 

0 J 
srP er r r 

-Ld ê Lq p -L ·a R + L p iq. 
\ ar er r r r r 

Ter toelichting lichten we hier de vergelijking voor het rotor-d

circuit uit: 

Anders geschreven: 
o( •I( • 11( _/;" 4 • lt 0 ·J. • ·Cl( 

l. <., L -I L ,.. ' s L "' e ~ " -t-;zr- .. -;;:r-- Sis - 1i • lt 

In het rechter lid treffen we .het spanningsverlies over de weerstand 

in het circuit aan, terwijl in het linker lid de drijvende emk'n 

zijn geplaatst. Deze laatste bestaan uit: 
did 

r 
een zelfinductie-emk -Lr ~· dia 

. d s 
een transformatorische emk -L

8
r dt' voorstellend de in de rotor-

d-epoel geinduoeerde emk tengevolge van stroomvariaties in de met 

deze spoel gekoppelde st3tor~a-fase 9 

een rotatie-emk· -Lq ib fJ • opgewekt door de rotatie van de momentelt sr a 
rotor-d-epoel in het veAd van de etator-b-fase 9 

een rotatie-emk -Lr i~ e , opgewekt door de rotatie van de momentele 

rotor-d-spoel in het veld van de momentele rot.or-q-spoel. 
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We merken nog op, dat slechts bij toeval de snelheidscoëfficiënten 

Lq en L , voorkomend in de termen voor de rotatie-emk'~,gelijk sr r 
zijn aan de inductie-coëfficiënten Lq en Lr. Indien bijvoorbeeld sr 
algemeen de hoek tussen de rotor-d-as en de stator-b-as oé is 

(zie fig. 6) en de bijbehorende coëfficiënt van wederzijdse inductie 

tussen rotor-d-epoel en stator-b-spoel Lq , (zulks kan optreden bij 
· ) are( .. .. 

de repulsie-machine , dan wordt bedoelde snelheidscoefficient 

algemeen 
dLq 

en in het bijzonder voor c( • ; : ( dS:"' t..&: 
z. 

• 

Op grond van de veronderstelde enkelvoudig harmonische koperver

deling in de rotor zal nu echter in ons geval gelden: 

L: = -{L:) c- « = - L: e--.J c< ~ ~ 
en dus: .. ~ .... t(,. o<~ho L,. .. - 7:"" ~-

o( Lfll.i. = L ,_,.;...... c< __", { al "~ otj = LS\ ' 
11(, I( .st D{o{ fJ- _.i" "· 

~- l fig.~6 
waarbij tengevolge van het dimensieloos zijn van o( , bovendien nog 

de dimensie van de snelheidscoëfficiënt gelijk is aan die van de 

coëfficiënt van wederzijdse inductie. 

Vanzelfsprekend moet nu nog worden bewezen. dat de stromen id en 
r 

iq~ welke de diverse emk'n in de d-q-getransformeerde rotorfasen 
r 

oproepen, inderdaad de gewenste zijn. Daartoe kunnen~ elektrische 

evenwichtsvergelijkingen voor de niet-getransformeerde toestand 

worden opgeschreven, waarna.inderdaad identificatie mogelijk blijkt. 

De formele uitwerking van een en ander blijve hier achterwege. 

Voor de voeding van de stator-a-fase maken we nu onderscheid in 

a. voeding met enkelvoudig harmonisch naar de tijd verlopende 

wisselspaDDing van constanta amplitude (opgedrukte spanning), 

b. voediDg met enkelvoudig harmonisch naar de tijd verlopende 

wisselstroom van constante amplitude (opgedrukte stroom}. 
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In de stationaire toestand heerst nu aan de klemmen van de signaal

wikkeling een spanning 

6 " t. b) [ ,r.- IJ ó i ~.Ut 1 
I.C..s -: "', ~ { I.J t .,. Js = Ik r l. . '-'(.s • .e. 

.. b b en wij zijn geintereseeerd in U en ~ , beide als functie van de . s J s 
hoeksnelheid w • De gewenste informatie kan worden verkregen door 

m 
het stelsel vergelijkingen, dat door de matrix (1) wordt voorgesteld, 

in complexe vorm te noteren onder invoering van de op blz. 1? ver

melde combinatie-notaties en rekening houd~nd met de randvoorwaarde 
.b 0 l. .. • 
s 

-b waarna hieruit U kan worden opgelost: 
B X • -

. }t ~ lil' u" ,-;• ,.-#1(·-x;:·"'· .$ 

~S : (~A~iT~-------------.~~-~------~~~--------~~ 
, .. lf'l ~ 1." ,., '(o- ... ... o-) 
1t ""' ". \ 1\- .tt - .t .,. ... J +; t; Cy + t1,~ + '\- T 
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In fig. 7 zijn de hiermee 

overeenkomende grafische 

voorstellingen afgebeeld, 

waarbij ten aanzien van de 

signaalspanning genormeerd 

is op de voedende klem• 

spanning ua • ua (zie ook 
s s 

onder ~). Hoewel0 het ver-

loop van de fasehoek voor 

regeltechnische toepassingen 

van groot belang is, gaat 
... 
onze interesse hoofdzakelijk 

uit naar het verloop van de 

grootte van de signaalspanning 

als functie van het toerental. 

'Ne constateren dan, dat het. 

instrument als lineaire om• 

zetter van hoeksnelheid in 

elektrisebt spanning in een 
• • gebied om ~ = 0 goed 

a 

--voedin~ 
---voedinp.; 

40 • 
/ 

20 

b 0 
3 

-20 
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----·- -

- ---, .--------

5 r:. '• --w 
fig. 7 

bruikbaar ~ Voorts valt een maximum in de uitgangsspanning te 

conetateren 

... ., .. 
"''"'·u 

·Ad b. We kiezen: 

met 

waarna in de stationaire toestand de signaalspanning zal kunnea 

worden voorgesteld door 

Het systeem wordt nu in elektrisch opzicht beh.erst door de verge

lijkingen: 
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aannemend, dat d~ spaaningacomponenten in de etator-a-fase voor ons 

niet van interesse zijn. 

Oplossing van het stelsel vergelijkingen levert nu: 

ofwel: 

.en 

Ook deze resultaten zijn in tig. 7 verwerkt, waarbij er van is uit

gegaan, dat bij stilstand de stator-a~fase in het geval van opgedruk-
' te spaaning eea evengrote strooa voert als in het geval van opgedrukte 

stroom {de hiertoe benodigde waarde van de voedingsspanning ics met 

Ua aangeduid). 
80 

We zien, dat de vorm der krommen in de beide bekrachtigingasituaties 

bij benadering gelijk is. Ook in het geval van opgedrukte voedings

stroom treedt een maximum op, echter bij een hoeksnelheid 

~ C v·1 + rr2' I 
raax1 

welke kleiner is dan bij spanningavoeding, terwijl áe bijbehorende 

sigaa~lepauing kleiaar is. Ook het lineaire sebied is kleiner. Het 

is dan ook duidelijk, dat spaaningavoeding de voorkeur heett. 

We zullen nu trachten de verkr·egen uitkomsten ph.Jaisch. te inter

:Preter.en. Het zal blijken, dat het vèrkregen inzicht ons later van 

dienst is bij het ~inden van een· remedie tegen een nadelig effect, dat 

optreedt bij het gebruik van de induction-generator als hoekversnel

lingsmeter. 
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Eenvoudigheidshalve veronderstellen we voorlopig, dat de voedings
a stroom i een gelijkstroom is. In het schema van fig. 5 zullen dan 
8 d 

in de stationaire toestand de getransformeerde rotorstromen i r 
en i~ ook gelijkstromen zijn. We zien nu, dat de in paragraaf 2 

gegeven benaderende verklaring er op neerkomt, dat met de stroom 
d I geen rekening wordt gehouden. 
r 

Een nauwkeuriger beschouwing levert, dat deze verwaarlozing ge
d wettigd is, zolaag de hoeksnelheid klein ie. Immers wordt I ber 

paald door de circuitweerstand R van het rotor-d-circuit enerzijds 
r 

en de in dit circuit opgewekte rotatie-emk anderzijds. Genoemde 

r·otatie-emk is evenredig met de hoeksnelheid w en met het rotor
m 

dwarsveld, dat op zijn beurt ook weer evenredig is met de hoekenel-
a beid en het totale langsveld. Tenslotte is dus Ir evenredig met 

het totale langsveld en het kwadraat van de hoeksnelheid. 

De st.room I 4 wekt het rotor-langeveld op, dat onafhankelijk vaa de 
r 

draairichting tegengesteld gericht ie aaa het oorspronkeli,.langs-

veld, veroorzaakt door de etatorstroom Ia. Voor hoge waarden van 
8 . 

de hoeksnelheid wordt het totale langsveld praktisch ,_nul (zoge-

naamd AW-evenwicht). Mag dit effect Rosenberg in 1904 van nut zijA 

geweest yoor de opzet van zijn cons.tante-stro'om-•uichine, voor ons 

is het.alleen nadelig, zoals ook moge blijken uit de relatie voor 

de rotor-q-stroom: 

' ~er,"' .... )' 
welke onder de gegeven omstandigheden uit het stelsel vergelijkin

gen(1) resulteert. 
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Wenst men zijn verklaring te baseren op het niet-getransformeerde 

model, 

u 
b 

tig. 8. 

dan kan zulke geschieden aan de hand van fig. 8. Hierin zijn ter 

verduidelijking de rotor-wikkelingen als geconcentreerde spoelen 

getekend. Da~r de stand van de rotor niet van invloed is op het 

verloop van het proces, kan deze vrij worden gekozen; in fig. 8a 

is de rotor waargenomen op het ogenblik dat de in de rotor-b-fase 

opgewekte rotatie-emk maximaal is (en die in de rotor-a-fase dus 

gelijk aan nul): ê = w 18 L
8

4r• Genoemde emk doet in.de rotor-b-r m a 
fase een stroom vloeien: 

~ ti( 
!J - E, :IJ i."" 1.).., 

t - I " i i ... '"' .r:- . I IJ l i L I i v" a + '-'.., Lt "' v~, .,. ""'... t 

Deze stroom bereikt zijn maximum pas op het ogenblik, dat de rotor 

de stand Q inneemt: 
m 

9 • arctg m 

w L m r 
lr 

r 

Daar op dit moment de rotor-a-fase stroomloos ia," geeft de as van de 

rotor-b-fase nu meteen de stand van het totale rotorveld weer. 

, 



i 
I . 

! 

technische hogeschool eindiloven 

afdellag dor olektrotechnlelc • gr"p el .. tro•ech•lca 

lllz 25 vm 79 lllz. 

rapport nr .Bl64-2 

We constateren, dat voor het .. t de stator-b-fase gekoppelde rotor

ctwaren·eld slechts maatgeTead ia cle strooa 

Deze benadéring yan het geval aaaea•attend kuaaen we stellen, dat 

het rotor-dwarsYeld niet lineair aet de hoeksnelheid toeaeemt Yoor 
I 

dé hogere waarden Yan de laatste doo~dat dan enerzijde de rotor~ 
x• Ld · ...! ar stroom tendeert aaar de asymptotieohe waarde ~~~ •• aaderzijds 

· · r2 r 
door de Yerd~aaiiag yaa het rotor.•ld de coapoaeat hier•an in de 

dwarsr1c~tiag relatief verkl.eia4 llorclt. 

Wordt de gelijkstroom ·in ·de. etator-a-taso ye·rvangea door een op

gedrukte wisselstroom, dan le.ert een beschouwiag Yan het d-q-ge

tran'sformeerde model, dat de rotor-d-atroom au gesplitst kan worden 
d ' 

in een constaate traaaformatoriaohe component i ea een Yariabele 
rtr. · . · 

. d 
rotatie-component i De eerate. treft men ook reeds bij stil-. r 

rot. 

stand in het rotor-d~circuit àaa en hij zal dan aanleiding geYen 

tot een Yorkleiaing Ya.n het totale langsYeld. In de berekening kan 

clit worden TeraBtwoord door het iaYoeren Yan een gereduceerde stator• 

stroomsterkte. 
r .-a. E 

• I • l 
8 .... + .. 

werkelijke atatorstrooa). 

Met het ·door dez• stroom opgeroepea langayeld kan nu de rotor-q

atroom worden berekend~ welke dan zal bestaas uit eea component 

iq teageyolge Yan de rotatie.Yan de rotor in het ~•reduceerde langs• 
r1 

veld en een compoaent iq -ook yan rotatie·• in het.yeldYan de 
~'2 

rotor-d-deelatroom i 4 uiteraard dieat daarbij als stroomba-r rot. 
perkende grootheid de impedantie •oor aetfrequentie Yan eea· rotor-

fase te wordea illge.oerd ia plaats van alleea de rotor-weerstaad, ter

wijl men er op dient te letten, dat de beide rotor-q-atroomcomponen

ten iq •• iq aiet in fase zija. Ia het Teetordiagram yan fig. 9 ia 
~'1 r2 . ' 

een ea ander afgebeeld (Yoor het·geY~l, dataaaI de waarde 1,2 
wordt toegekend). 



technische hogeschool elndhoven 

afdeling dor oloktrotochniolc .. groep ololctro•ochanico 

lllz 26 v• 79 biL 

rapport nrJM64-2 

In het geval dat aan de stator-voedingsspoel een wisselspaaniag 

wordt~opgedrukt is uiteraard 

fig. -9 eveneens van toepas-

sing,alleen dient dan voor 

elke'waar«e van de boek

saelbeid een andere schaal• 

factor en een andere reële 

as te worden gekozea. 

Het effect vaa de voeding 

met constante spaaning is, 

dat de statorstroom zich 

steeds aanpast en traebt 

de afbraak van bet langs

veld te verzachten. Zulks 

Xr~ 
;er ~t Xsr r. 

fig. 9 

..a1 Xr-" 
(' ·~~rot. 
I I 

1/ X' 
.·=~·;i~ Xsr tr. 

lukt beter aaarmate de statorweerstand Ra kleiner en de koppeliag s 
tussen stator- en rotor-wikke1iagen beter is. Eea ea ander is 

uiteraard afhankelijk van de verhoudiagen. Zo zal men bij een een

fase-iaductiemotor coastateren, dat bij naderiag van bet synchrone . . 
toerental de voedende statorstroom afneemt; bij een iaduction-

generator echter met relatief hoge r.otorweerstand constateert· men 

· eea toenemen van de statorstrooa lndiea het toerental vaa stilstand 

af toeneemt. In dit licht gezien wordea.-~u· de karakteristieke• 

van fig. 7a ook duidelijk: Voor zekere.waarde van de boeksnelheid is 

de st-.torstroom ia het ge~al. Y&n constante statorspaaaiag groter dan 

ia he~ geval van constante statorstroom (afgeziea van de oorsprong. 

waar iuuirs de beide stroaen _nen groot yai''a .geko .. •). Het is· düt4e 

lijk i dat dan in het eerste geval een hogere output wordt verJoegen. 

Ook de onderlinge ligging van de maxima laat zich hiermee verklaren: 

Beschouwen we het maximum ia de karakteristiek voor het constante-· 

strooa-geval, dan zijn ia het betreffende puat de effecten, welke 

bij stijgend toerental afzonderlijk tot een toename en een afname 
t 

de u;tgaagsspaaaing zouden leiden, met elkaar ia evenwicht. Bij het 

betretfende toerental zou zulks ook,het geval zijn bij ~et coastant. 

spaaninga-geval indien de voediagsstrooa aiet verder zou kuaaea 

veranderen. 
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Dit laatste ia echter n.iet het geyal 1 de Yoedi.ngaatrooa· neemt .. t 

atijgepci toereatal nog Yerder toe. Hierdoor O'Yerheerat bij de 
• betretJtencie relatieye hoekanelhe.t4 • het effect Yaa toenaae . aax · . . I . 

Yaa de signaalapana~ag nog het •ftect.Yan afaaae, aet andere 
. ub ub . . 

woorden de kroaae -!- • -!-(:) la ia het geyal yan yoediug aet 
ft' u• 
.•o· 8 o 

CODat&ate ap&aaial aog'stijg .. d en ale geYOlg àierY&n zal het 

aaxia~ ia 4eae kroaae paa bij. cie.hogere relatieYè hoe~anelbeid 
• w

11
ax worden bereikt •. 

u . 
De Jtaraltteriettften yaa tig. ? .wer4.en door berelteaing geyoadea •• 

'toor aoyer de hoogte Yan het toerent•l dit toeliet, experiaente.el 

· s••erifiëerct·aaa een Hu.irhed. ~ inductióD•teàerator, tne 1·5-.l/1, 
welke aoraaal geYoed wordt aet een apaaaiq Yan ;o V/50 s•. Br. 

werd ·~a behoorlijke OYereenat ... ing tuesen theorie en ezpert.ent 

Yaatgeateld. Storende effecten zi.ja de zogeaaaad• nulapanaias,,dit 

is de apanatac welke reeds bij stilstand aan de signaalwikkeling 

wordt geaetea, · (de Yorm en grootte Y~ de se apanniag bang•n nog yaa 

de ataad yaa 4• rotor at) en «• Yerw&raiag Yan d• rotorcap, welke 
de soof.telijke weerstand Yaa het oupaateriaal (koper) belnvloeclt.• 

De aaohiaeè:outaaten, welke'bij •• berekeaiag aodig aija, kuaaea . 
ia dit geYal alle bij stilstaat worden bepaald door ••tias Y&a de 

auenstelleade delea Yan de 'hcaugsiçedaatiea Yan stator-a•taa~ ea 

stator~b-f'aae; •••• aetingen worden. Yerricht aan ~owel de coaplete 
aachialt al.• aaa de aachiD.e waaryaa de· rotor (lteYat ia het actieYe 

deel alleer& ieolatieaat.eriaal ea koper) is yerwijderd soader 4e 

plaats ••• de ijzerea ker.n te belBYloeden. Bij 4e iaterpretatie 

van d••• i•pedaatie-aetia.gen .oad:erYindt men laat Yaa de ijser
Yerliezea. 

• Vooral door deBè effecten wordt .de oaachrijYilll yan het ~osena-de 
lineaire sebied beaoeilijkt. Het is dan ook in bepaalde geYall•• 
Yan aankoop. ziavol oa yan te voren aet de fabrikaat tot duidelijke 
afspraken te koaea. 



technische ........... eind...._ 
afclolln1 clor ololctrotochnlolc • ,...., oloktro•och•lco 

lllz 28 v• 79 ~z. 
rapport nrJK61t-2 

4.a. De iaductioa-goaerator àla ~uorsnelliqaopaeaer (theo-rie). 

Iadioa do etator-a-fase ••• de machine op •~ aalijkspaaáinga• 

bron ia aaagesloteJ:J, zal·•lechte door Yaria,ie ••• hot toerea

tàil eon spaaaiag o••r 4o klá•ea yan de aicaaalwildtoliq kaanoa 
..,.doD. opgewekt. 

Vaazolfaprokead 
opzicht ook bij 
gelijkiqoa (1) 

wordt hot ce4rag-Yaa de aachiao in olektriaèh 

de&o wijze .••n bedrijvea 4oor hot stolsel ••.r
beboorat. De hooksnelheid w ia hi.rbij eoa 

• • 
yoor te aohrijven fullctie Y&a de' tijd, h•t.c•••· iaho\idt, dat de 

differeatiaalvergelijld.qoa ook ia dit geYal liDoair zij·a, zij - . "' . hot, dat eo .. ige cooffiOieatoa au fuactiéa Yaa de tijd zija ge-

WOII'dea. 

We IU.ken ook hier gebruik yaa de oaataacligheid, dat bij de 

praktisdhe'toépaasiag, ••• do aigaaalwikkeliag slechts ••a ge

riago strooilil zal wordea ,..raagd: 1: ~ o •. TJitechrijvea vaa hot. 

stelaal (1) voert dan tot do vorgolijkiagoa: 

-~ ·4 J ".( "., P.' ., L" .," I-. elc., 
,·'S • • "$ + • -;[{ .... ~\ .tiZT 

·o • 

• 

. ,. 
llt\ .c., + 

Ba iuYoeriq ••• d.o · waarclea;cter aaohiuopvaaûera ea geaofiikte . . . ~ ' . . 

O.w~Jtiq word. 4it atela•1·.,-••raelijkiacea ter oploaaiDg aanc•· 

èofl•a ·a..;; ••• -..-loc• rekellllaehine. Daarbij •wdea als begia- ···· 
v-oorwaarclea·ing .. oerd: 

•• ; de •• é.hiae .t .. t stilt 

b. do rotor ia atroomlHa • 

0. de atator.-a-fu.e ia r .. d. ger•ia• tijd op •• aeli.jkapaaaiag 

U: aaagealotea, zoclat de eta.tol'atroom de litatioaairo begia• 
u• 

.... ~de zA' • + b.Hft lauaaea bereik•, 
•o .R •• . ~. ..;. ; ·~' "' . . . 

ttt'wijl ..-<è,qr do bowegias ••· clo a-otor cle · ••~,ài-18 Ytttsnelde · 
Hrd gekozen: 

• • c.t • • ·. 
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De berekeningen ••rden uitgeveerd voor diverse waarden van de hoek

versnellingsparameter c. In fig. 10 zijn enkèle resultaten uitgezet 

voor het geval de beweging verloopt met een hoekYersnelling van 
80 .!:!! • 

sec2 

Bovenaan • 

welke een maat ie voor het laagsveld in de machine. betrokken op de 

waarde bij stilstand. 

Bieronder volgt de negatiev• waarde .!11r---
van derotorlaD;~satroom. ge

relativeerd aaa de invloed op 

het l..angsveld vaa dé beginwaarde 
. L . " 

fto 
t .s 

der voedingaatrooa: , - · "'' ., -"1 . 
· Ln 3s. · ·· Lr ... 1 --•" 

De op aezel!d• wijze genor~ 

meerde· rotordwarsstroom 

Lt .,. 
ioopt aanvankelijk 

L "j" A.1 
tt. l>o 

liaeatt met de boeksnelheid .,, 

doch voor grotere waarden van 

de hoe~enelheid treedt ge-

leidelijk een begrenzing van 

de toe•am• op. We viaden hier-· 

van een afspiegeling in bet 

verloop van de genormeerde 

' aigná&lapanaing . · ~4 t 

L dt'a r .,....0 
1 

.s 

__!:.t..iq 1 
L~~ r 

t .s 

• b 2.10 • 
u• 
f 1.1Ö

3 

3 

100 200 300 400 rad 

100 

100 200 
fig. 10 

- Wm sec. 

308 4oorad 
- (a)m iië 

300. 400!.!!!.. 
-wm ••c 

300 40G!H... 
--- <.)m iië 

• ,$ 

welke illlsers evenredil is met· de afgeleide van . .<.: naar de tijd. Voor 

ande~• waarden van de hoekYerenelling c - onderzoc~t is het interval 

van 80 i- 1920 radz -vindt aen,afgezien van een zeer korte tijd r;aa het 
seo 

startmoment. binnen de aflee..-..xearisheid. een volkomen dekking der 

karakteristieken voor wat de bovenste drie betreft~ Bij de onderste 

kroame wordt alleen de schaal voor de relatieve signaalspanning binnen 

de vts~rencll na~wkeurigheid evenr,dig met de ho.ekversnelling verkleind;. 
i fa priaoipe .eet de grootte vaa de hoekversaelliag Yaa iavloed Zija op 

het verloop vaa s•o.ead.e karakteristiek•· Praa,iacl& zul.lea ecàter ver 
ecbil1ea pa• aaaw1jabaar wordea bij zeer hos• waarden Y«a de verenel
Uac. 
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Bet algemene Yerloop der troamea ia geheel iil oyereenate-ing met 

hetgeen te Yerw~chten was naar aanleidlag van het gedrag van de 

machine als hoeksnelheidsopaemer. Daar ook hier koa wordea voorspeld, 

dat een constant houden van het lan~sYeld tot Yerbeteriag moest 

leiden, werden de in oYereenste .. iag hiermee aangepaste vergelijkia-
gen: 

• ".s • 

0 :: 

opnieuw aan de rekeamachin~ aangeboden.• De resultaten Yindt men 

afgebeeld in de· ·twee oaderste grafieken van fig. 11. 

Door ~e vergelijkiag voor het rotor-d-circuit 

0. 

tegelijkertijd •• laten meeepelea ko~ in fig. 11 .meteea het verloop 

van de negatieye relatieve rotorlaagaetroor dLr id wo~flen opge-
.. L Ia r . 

tekend. · · · sr a 
- . 0 

Duidelijk is het kwadratisch verloop met het toe.rental herkenbaar, 

zoals dit te voorspellen is uit het verloop Yaa de stroom iq, welke 
r 

afgezien van een snel verlopead inschakelverschijasel, lineair met 

het toerental stijgt. Bij de praktische toepassing kan de stroom 
d . 

ir niet rechtst:ueeks worden belavloed en moet het laagsYeld coastaat 

word•n gehouden door belnvlóediag van de stroom i:. 

• Voor het geval, dat· aan de rotor de eenvoudige eenparig versnelde be
wegillg wordt opgedrukt, is ias.chakeling Yan een rekeaaachine voor het 
oplossen van deze Yergelijkiagen zeker niet. nodig. Als teat voor de 
rekeJamachine kon het programma echter een goede dieast bewijzea. 
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. Deze zal, afgezien Yan een 

andere niveauligging, het

zelfde ••rloop aoeten heb
ben ale - id.· 

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

r 
Indien de Yereiate atrooa 
a i
8 

Yerkreren wordt 4oor 

aanpaaainr Yaa de •~tor-
a kleupaanlag u
8

, U•nt te 
worden bedacht, dat het 

Yerloop Yan deze laatste 
enigeziaa aoet afwijken 

Yan dat Y&n de etrooa 
a i
8 

ale geYolg Yan de 
niet-Yolkoaen kopp•lins 
tussen etator- en roto~-

. epoelen: 

' .5 

100 200 300 400!.!!. 
- t.)m stc 

300 400!.!!. 
- Wm. ••c 

.b 
.!.J ~3 u• 2.1 

.•o 

200 300 400!.!JL 
--. Wm sec 

f 1.1cr3~r-----------

.,, .,. lil { L! 1 
) llli 4 1\ •lil ' .b..~" 

:. 'l.a 's + L, I - L,#t Z, ::zJ :: R,~ "s 1- tr!.... -;(1 

b 
Waa voor de ·grafische Yoor- :: 

stelling ••n de eign•al•P•~- f10 

nial ale functie Y&D- de ho~- 6.11Ji 

Yersnelling een drie-diaenaio-

nale figuur nodig ale se•ols 
••n de athankelijkH14 MD het 4 ;10-B 
toerental, door het opclrukkAtn 

· Yan een constant la..-.eld in 
de aachiu kan nû wordea Yol.-

2.163 staan aet een tweedi .. aaionale 
constructie. De eliainatie Yan 
de in•loe4 Y&D he~ toerental 
Yindt zijn weerslag in tis. 12, 
welke de relatieYe eisaaalapan- . 100 

nina ale :factie YQ de boek:Yer.-...llia. • 

100 200 300 400!!.!!. 
.......... wm ••c 

tig. 11 

200 
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De gegeYens yoor de construc:tie Yan deze figuur werden Terkregen 

door Yoor een. a.antal parameterwaa.rdeJ;l Yan de hoekyersnelling do 

signaalspanniag als functie YaD de hoeksnelheid te bepalea. 

We merken nog op, dat het aogelijk is de gevoeligheid van de 

indu<ïtion-geaerator yoor hoebersnellingen uit te drukken in die 

·voor hooksnelheden. We gaan·daartoe uit Yan eenzelfde ett'ectieYe 

waarde van de bekrachtigingaatroom en beperken oaa tot het lineaire 

gebied. Dit laatste betekent, dat in de t'.or-lea met kleine waardon . . . . . 
voor • kan worden gerekend. Bij benadering wordt dan voor de uit-
gangsspanninr sevonden 

bij gebruik ala hoeksrielrheidsopnemer: 

U• ,, .. x ,.. " .::5 
' = " )( K ,). s:::r . 
.. . ~ . XJI& a .., IR • 'l~ t,' 

' V( ia ) .. 

'I . .f!L_ : J 'L" L: . -ft ,-u,..= Co)· .:J.It s L ~ I~ f •. 
'"J lt I 

bij gebniik ale hoekYeraoellingsopnemer: 

. 
I 

• .. L-' " 11('-J., 

~ : L,.. . .::a.. ~ . 
~ .41 

1.3 
u.,' ,J' L' 1.: L, 

= J•L" L: 2' • =· • :it: : ïë. L..J. J !la 
s a ... .,.., ' L., . lt 

Hieruit volgt: 

Practisch• getallen invulloacl:a ·· 

f • I . -- ----'---. t --'-~1i 

vind~ aen: 

I"... I ( I + I ) = I • ', S' 8 . 
t. "' .l ~. So' ·~ i-So & -l-i-. -S-o 
r ~oJ.., 

Eyentueel kunnen de door meting verkregen gegeYena omtrent g: ea 

• g• benut worden oa de rotortijdconstante Tr nog eens te bepalen. 
ll 
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4.b. De induction-generator als hoet.ersaellingsopnemer (metingen). 

In aansluiting aan de analyse, welke in paragraal 4a gegeTen werd, 

zijn metingen uitgeToerd, waarbij aan de rotor Tan de inductioa

generator een eenparig Tersnelde roterende beweging werd opge

drukt. 

De opstelling, welke hiertoe 

benut werd, bes&oada.m. uit een 

platte, cirkelvormige schijf, 

welke door een elektromotor 

met constante hoeksnelheid 

~ werd rondgedraaid om de 

symmetrie-as, loodrecht op 

een Tlakke zijde (zie fig. 13). 

Tegen de schijf wordt een 

wieltje met straal r ge-

dr~t. Bij voldoend grote 

wrijving tussen schijf en 

wieltje is dit laatste in 

de gelegenheid te draaiea 

met een boeksnelheid wm' 

welke nader bepaald wordt door fig. 13 

de plaats en de stand van het wieltje t•n opzichte Tan de schijf. 

Indien het Tlak Tan het wieltje loodrecht op eea ,straal R Tal!-·de 

grote schijf wordt gekozen ea 4e afstand Tan het raakpu~t van wieltj 

en schijf tot het middelpunt Tan de schijf eTeneens R be4raagt, zal 

bij verwaarloosbare slip de hoeksnelheid Tan het wieltje gevonden 
' 

kunnen worden uit de relatie: .n R 
lil r ~ • 

• 11 11 • 

Wordt nu het wieltje op een slede geplaatst, welke met eenparige 

snelheid eTenYCl.jdigaan de schijf beweegt langs een rechte baan 

door de as Tan de grote schijf, dan zal het aan een constante hoek

versnelling worden oaderworpea: 

..a • . -. r 

De grootte van deze versnelling heeft men in de hand met zowel het 

toerental van de grote schijf als de bewegingssnelheid Tan d.e slede •. 
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Aanvankelijk 'werden deze grootheden vast gekoppeld door de schijf 

als bij een gramJDofoonplaat te voorzien van een spiraalvorm·ige 

groef en het wieltje (samen met de slede) te dwingen deze groet 

te volgen. Later werd hiervan afgezien en werd de slede aangedreven 

door een servomotor, waarván het toerental instelbaar was en daar• 

na door een regelsysteem op de. ingestelde waarde constant werd ge

houden. Daal! 4e hierbij gebruikte schijf geheel vlak waa,kon op 
V I 

deze wijzi "een extra vrijheidsgraad worden gelntroduceerd, terwijl 

voorts een soepeler gang van de slede met miader slijtage van het 

wieltje werd verkregen. Om de roterende beweging van de servomotor 

om te zetten ia een rechtlijais'e beweging voor de voortbeweging 

van de slede, werd gebruik geaaakt van een schroefspindel volgens 

het zogenaaade Haller•Eroba patent. Hierbij treedt automatisch slip 

op tuesen iagaande roterende beweging en uitgaande rechtlijnige 

beweging indien een bepaald koppel, respectievelijk een bepaalde 

kracht wordt overschreden. Overigens werd deze beveiliging ge~ 

reserveerd voor noodgevallen en· werd de rechtlijnige beweging 

aan banden gelegd met behulp van eindschakelaars in de vorm van 

micro-switches. Nabij de omtrek van de schijt werd een rand ge

reserveerd voor aanloop en uitloop van de slede. Hierbinnen btt

vond zich bet eigenlijke meetgebied, ook weer afgepaald door micro-

switches voor metiag en registratie. • 

Omdat de gebruikte spindel normalerwijze niet behoeft te voldoen 

aan bijzondere eisen van lineariteit, werd te dien aanzien eerst 

ee-n onderzoek ingesteld, betgeen tot bevredigende resultaten leidde. 

~oals gebruikelijk bij dit soort overbrengin.~en heeft men wel zorg 

te dragen de speling steeds naar ''n zijde verschoven te houden. 

Als'ser~omotor werd een g•lijkstroom split-field motor gekozen. 

Een-aangebouwde gelijkstroomtachogenerator zorgde voor de bepaling 

van ae Istwert van het toere~tal, waarna vergelijking met een 

referentiespanning {Sollwert) plaats vond. 
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Ia een bijpassende versterker van het.tabrikaat HSA werd het 

verschilsignaal benut om de versterking van een extern toe

gevoerd 400 Hz-signaal te belnvloeden. Aan de aitgaa~ van de 

versterker onstond tenslotte een met het verschilsignaal ev~n

redige gelijkspanning, welke benut werd om de veldwikkelingea 

van de servo•otor te bekrachtigen. Het anker van de motor werd 

hierbij onder voorachakeliag van een grote weerstand op een 

vaate gelijkspanningsbron aangesloten. V~ de koel~ag van de motor 

zorgde een àangebouwde ventilator welke eveneens was aangesloten op 

de 400 Hz-bron. We merken noc op, dat het sigaaal :w:an de gelijk• :, 

stroomtachogenerator, behalve voor het effectueren van de be

schreven regeliag, ook nog kan worden benut voor. metiag van de alede<~ 

snelheid ~ en het dus bij constante hoeksnelheid vaa de grote scûi, t 

een liaeaire maat is voor de hoekveranelliag van het kleine wiel. 

Va• het toerenta~ van de grote schijt werd geëist, dat het over 

een groot gebied koa wordea ingesteld en vervolgens op de tage

stelde waarde zou blijvea. Aaa deze eis koa worden voldaan door eea 

ovenaaat;..gelijkstroomcompouadmachi~e te gebruiken. De shuntwik

keling hierYan werd ~p eea gelijkspanningsbroa aangesloten; de 

seriewikkeltag werd zodanig aa~gealoten, dat de machiae onder 

variabele belasting naar een c.oàstant toerental streefde. De 

voeding van het anker vond plaats uit een a~cumulatorenbatterij, 

waarbij de keuze van het aantal cellen de ankerspanaing en daarmee 

het toerental van de motor oepaalde. 

Ia de slede is de inductioa-geaerator ondergebracht. Zija omYaag 

. bepaalt de minimale <liame·ter van bet wrijvingswieltje~ Om redenea . 
van veiligheid en voorts om trillingen teagevolge van een lichte 

onbalans in de grote schijt te vermijden, werd een bepaald 
.. 

maxillum gesteld aan het toerent'al 'fan deze schijt. Dit betekende, 

dat de genoemde minimale diameter van bet wrijvingswieltje, te

zamen met de gekozen diameter van de grote schijf het maximale 

toerental van de induction-generator bepaalde. 
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Daar oase eisen te dezer aanaion hoger gingen, werd een oplossing 

verkregen door inschakeliBS van een tusaenwiel. Na enig 

exporiaenteren word voor dit tuaae~wiel de ia tig. 14 aangogevoa 

conetructio toegepast·: oeJS plaat speci~le rubber met hoge 

wrijviagaceëfticiëat, bokend onder 

de aaaen coatilan on vulccll.an, 

word t~•••• twee opaluitplatea 
,ekload. Ra ondordoapeling ia 

vloeibare lucht word het ru~ber 

op aaat gedraaid. Hot tussen

wiel ia met een glijlager go• 

lagerd op oen aan de slede 

bevestigde pen. De slede word 

met behulp van kogellagera voor 

rocbtlijnire beweging (&oge- . 

naaede ball-bushinga) ge

lagerd ten opzichte vaa eon 

c7lindriacho geleidingaataug 

rubbttr 

gtijlagttr 

welke evenwijdig aan de fig. 14 

grote schijf ·waa opgesteld.· Oi·t aóort lagers laat ook beperkt een 

.draaiende beweging t~ · eft tlaiuodoor on,atond de mogelijkheid om het 

gehele sledeblok zover •• laten kantelen tot het tussenwiel tegea 

do grote schijf kwam tel1llit•• Uiteraard _,eaten het zwaartepunt 
. ' 

en bet gewicht ~an de slede ge~hikt gekozon worden om tot een 

paasende aanlegdruk te gerakoa. Deze constructie bood verschil• . . 

.lende voordelen. Zo werd·genoeade aanlogdruk steeds constant ge

houden, Voorts konden .geriage oneffenheden van de grote schijf 

worden gevolgd. Ook werd de uitlijning met de aaadrijfspindel 

aiader critisch; .een koppe~iag welke stijf was in axi,ale richtiac, 
' . . 

doch slap.in radiale, ~on geringe afwijkingen opneaen~ Tenslotte 

werd op oeavoudige wijze .d• mogelijkheid seachapea oa het tuaaea• 
' . . ... 

wiel te ontlaste a indien Jutt . apparaat buiton gebruik was; hier-

door werd voorkomen, 4at er plaatselijk deuken in het rubber van 

het tussenwiel zouden ontstaan. 
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1. elijkstroom-coapoundaotor 
2. optische toerenteller met pulsTersterker 
3. gelijkatroom- servoaotor voor slede 

aandrijving 
4. huis Tan schroefapindel 
5. koppelstang 
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fig. 15 

6. slede aet induction
generator 

?. loper voor weerstandssleep 
draad 

8,9. inspanpunten weerstanda
sleepdraad 

10. geleidingastang voor slede 

De foto van fig. 15 biedt een overzicht Tan het mechanisch gedeelte Tan de 

opstelling. Alvorens met de eigenlijke metingen aan de induction-generator 

te kunnen beginnen,moest eerst de nodige zekerheid omtrent de betrouw

baarheid van het apparaat voor de Tersnellingsopwekking worden Terkregen. 

In dit opzicht is de lineariteit Tan de schroefspindel reeds genoemd. De 

constantheid van het toerental van de schijf werd gecontroleerd met behulp 

van een optische toerenteller. Op de rand Tan de schijf werd hiertoe een 

bandmet 60 afwisselend zwart en wit gekleurde blokken aangebracht. De toe• 

~eller·bezit een zend-ontTang-kop, waarmee een bundeltje licht op de ge

blokte band kan worden geworpen en na terugkaatsing weer ontTangen. Het pe 

seconde ontvangen aantal pulsen wordt normalerwijze door een digitaal

analoog-oasetter in het instrument in een evenredige wijzeruitslag oagezet 

Ter Tergrotinc Tan de nauwkeurighei4 werd door ons de digitale Tora Tan he 

meetsignaal benut en werd het signaal naar een elektronische teller ge

voerd. 
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Het ble~k, dat het toerental van de schijf binneq f % constant 

bleef. 

Ter verkrijging van een constante hoekversnelling is het nood

zakelijk, dat de sledesnelheid bianen het meetgebied op de grote 

schijf constant op een ingestelde waarde blijft. Dit kon worden 

gecontroleerd aan de hand vaa de meetspanning van de tachogenerator 

op de aandrijving v~n de schroefspin~el. Voorts vond een controle 

plaats met behulp van een weerstandssleepdraad, waarmee de .positie 

van de slede werd vastgelegd. (Uiteraard moest eerst de lineariteit 

van deze sleepdraad worden gecontroleerd). Daarbij werd de sleep

draad uit een SJ81ftiqp!lbron geYoed., waarna de afgenomen spanning aan 

de y-ingang van een xy-recorder werd toegevoerd. Een interne 

zaagtandgenerator van dit apparaat zorgde voor een met de tijd 

lineair toenemende uitwijkibg in de x-richting. Inderdaad werd 

door dé xy•recorder een practisch rechte lijn geregistreerd. 

Het is duidelijk, dat onder de gegeven omstandigheden de positie 

van de sledeloper op de sleepdraad een maat is voor de hoekanei

beid van de induction-generator. Een voorwaarde is daarbij dat er 

zowel tussen de schijf en het tuèsenwiel als tussen het tussenwiel 

en ·bet wrijvingswieltje van de induction-generator geen slip zal 

optreden. .Vij hebben er van afgezien te trachten tot een ogen

blikkelijke meting van de slip te geraken en ons beperkt tot een 

integratie van meerdere slipdelen. Een interpretatie van een aldus 

verkregen meetresultaat beeft slechts zin indien men ingelicht is 

over het teken der alzoaderlijke bijdragen. Bij voorkeur moet dit 

teken overal gelijk zijn. Om deze reden hebben wij de slipmeting 

uitgevoerd bij versnelling met behoud van het teken van bet toeren

tal. In dat geval bestaat de grootste kans op slip, omdat dan een 

zo groot mogelijk koppel moet worden opgebracht. Mocht er slip op

treden, dan heeft deze nu steeds hetzelfde teken. 

De methode bestaat nu hierin dat de baan, .welke het aanrakingspunt 

van het tussenwiel en de schijf op de laatste aflegt, vergeleken 

wordt met de afstand welke een punt op de omtrek van het induction

generatorwiel aflegt. 
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De laatstgenoemde afstand is rechtevenredig met het aantal om

wentelingen dat door de induction-generator-as in totaal wordt 

gemaakt. Ook hier is, na aanvankelijk experimenteren met een 

capacitieYe opnemer, gebruik gemaakt van de optisch-digitale 

methode, echter nu met gebruikmaking van doorvallendlicht, dat 

door vaantjes op de as yan de induction-~e~~r~tor periodiek wordt 

onderschept. 

De baan op de schijf is niet 

gemeten,·doch berekend uit 

gemeten waarden van de(constante) 

hoeksnelheid van de grote schijt 

en de tijd voor het doorlopen 

van een afgepaalde sledebaan. 

Hierbij wordt de eis gesteld, 

dat de slede met eenpari~e 

snelheid wordt voortbewogen. 

Indien aan deze conditie is 

voldaan, wordt op de grote 

schijt een Archimedes-

spiraal beschreven (zie fig.16): 

R = C.f 

fig. 16 

We nemen aan, dat ten tijde t = 0 het tussenwiel zich ter plaatse 

van bet middelnunt van de grote schijf bevindt. Voor t > 0 beweegt 

de slede ~ich met .constante snelheid V naar de rand: 

R = V • t s 

5 

Ter plaàtse van die rand is R = R en t = t , zodat V 
r r 5 

Ook geldt: 

zodat de 

V 
s 

constante C 
R 

C = r 
t 

r 

bedraagt: 
R 

r =-
!r 
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Van een stukje ~s der spiraal wordt slechts het deel ds.sin«= R dJ 

effectief benut voor draaiing van het tussenwiel. Voor de totaal 

door een punt langs de omtrek van dit wiel af te leg,en afstand 

wordt gevonden: 

I fl, 1. I D I n r'\ t 
::; - . (p = - "1 (j) :::- - "1 ..I.L. .. 

~ J't )} 1. J1 1 "" ' 

0 

Re constateren, dat in de laatste uitdrukking ~e voortbewe~ints

snelheid van de slede niet voorkomt. Je he~ben er dus alleen voor 

te zorgen, dat deze constant is. Nadere analyse leert zelfs, dat 

snelle wisselingen om een gemiddelde waarde nog toegestaan zijn. 

Bij de meting wordt nu de slede buiten het meet~ebied gestart; bij 

het passeren van het middelpunt van de grote schiif heeft de slede 

dan zijn eindsnelheid wel bereikt. Hi~ schakelt zelf bi~ het passere 

van het middelpunt een tiidteller in en start tevens de teller voor 

het meten van het aantal omwentelin~en van qe induction-generator-as. 

Na het afleggen van het uitgezette meettraject (meting vqn de afstan 

Rr) stopt hij ook zelf weer de beide tellers. 

Het bleek, dat binnen de haalbare nauwkeuri~heid, praktisch geheel 

bepaald door de constantheid van de hoeksnelheid .n. van de schi.if, m 
geen slip te constateren w~s. 

Na deze voorbereidingen kon met het versnellin~sonderzoek van de 

induction-generator worden begonnen. ~erst werd het ~edra~ van de 

induction-generator bij voeding uit een gelijkspanningsbron onder-

zocht. ui 
u• 

Bij const~nt toerental van t• -~~~--~ 
de grote schijf werden aan de 6.10 

slede in achtereenvolvende 

meetcycli iri ~rootte opklim

mende snelheden opgedrukt, 4.1Ö3 

zodat een reeks krommen van 

constante versnelling ··erd•-:--, 

uo rad 
•~c'& 

400 
• 

320 
ttlm 

240 
verkregen (zie fig. 17). 

Duidelijk blijkt het af

nemen van de opnemer

gevoeligheid bij toename 

r-----------~----~ao 

100 200 

fig. 17 
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Zonder het toepassen van correcties is het apparaat alleen bij de lagere 
waarden van •m (bij de onderzochte Muirhead tacho-generator tot ca. 
1200 &fl. ) bruikbaar. 
Nu zal bij de registratie van koppel-toeren-krollllllen van machines ook al
tijd het toerental gemeten worden. Men kan dus denken aan het invoeren van 
een functiegenerator, waarbij aan diens ingang een met het toerental even 
redige spanning wordt toegevoerd. Door de functie-generator wordt dit 
signaal zo gevormd, dat zijn uitgangssignaal kan dienen als suppletie vo 
de voedingsstroom van de induction-generator met de bedoeling het totale 
langsveld in de laatste bij verschillende waarden van het toerental con
stant te houden. 

In plaats van een dergelijke open-loop-regeling toe te passen hebben wij 

geopteerd voor een gesloten regelsysteem. Daartoe moest een met de langs
flux* verband houdende grootheid door meting worden vastgelegd en de op
lossing werd gevonden in een meting van de inductie, die deze flux be
paalt. Vanwege de geringe plaatsruimte werden hi~ kleine Hall-genera
toren toegepast. De beschikbare luchtspleten tussen draaiende en roteren 
delen bleken echter te gering om de ~laatjes te kunnen onderbrengen.•• 
Daar wij de eigenschappen van de machine niet wilden aantasten door plaat 
selijk enig ijzer weg te nemen werd een oplossing gevonden door de Hall

plaatjes in de gleuven van de stator onder te brengen. De benodigde ruimte 

kon worden gevon~en door van de houten afsluitspieën plaatselijk een 

weinig materiaal te verwijderen (zie fig. 18). D~ dese procedure werd 

natuurlijk het meetsignaal slechts 

een fractie van wat het had kunnen 

zijn bij plaatsing van de Hall

opnemers in het luchtspleetveld. 

• Terwijl bij de open-loop-regeling 
rekening is .te houden met een on-
zekerheid in de signaalspanning 
tot wel 1~ tengevolge van het 
hysteresisef'f'ect in het magnetisch 
langscircuit, wordt hiervan bij de 
closed-loop-regeling weinig hinder 

. ~. 

ondervonden. Laatstgenoemde regeling ,,. 
kan echter geen verbetering brengen ··' 
t.a.v. het hysteresisef'fect. dat op- ··•• ·'ll · 

~~;.-. .. , ..... , .... , 

treedt in het magnetisch dwarscircuit en t.g.v. variërende differentiaal 
permeabiliteit aanleiding geeft mt een met de voorgeschiedenis samen
hangende gevoeligheid voor hoekversnellingen van de induction-generator. 

•• Nadien zijn wel voldoend dunne Hall-plaatjes op de markt gekomens ze 
vinden o.a. toepassing bij de bepaling van het elektrodynamisch koppel 
in elektrische machines. 
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Omdat men alleen het langsveld wil meten, is het nooizakelijk in 

het hart van de voedingsfase te meten. Uit nu was bij de gegeven 

machine niet mogelijk doordat ter plaatse juist een statortand was 

opgesteld. De oplossing werd gevonden door twee Hall-generatoren 

aan te brengen, n1melijk één links en één rechts van die tand. 

Hieräan zijn ook nog enkele voordelen verbonden. Om te beginnen kan 

de iubbele waarde van het meetsi~naal worden Yerkregen. Voorts is 

het mogelijk te corrigeren tegen een eventuele onsymmetrische 

opstelling. Zulk een onsymmetrie heeft tot gevolg, dat ook een 

signaal tengevolge van het dwarsveld wordt gemeten. De constatering 

hiervan vindt plaats door de machine absoluut genomen even snel 

links- als rechtsom te laten draaien. Daarbij wisselt wèl het teken 

van het dwarsveld, doch niet het teken en de grootte van het langs

veld. De in de beide Hall-~eneratoren opgewekte emk'n tengevolge 

van het dwarsveld hebben verschillend teken. Men heeft dan ook 

slechts er voor te zorgen, dat deze emk'n in hun uitwerking elkaar 

compenseren. Zulks kan onder meer aan de meetzijde geschieden. Nij 

zelf hebben de compensatie gevonden in een afzonderlijke instelling 

der beide stuurstromen. 

Voor deze stuurstromen is 400 Hz-wisselstroom van constante am

plitude gekozen. Hierdoor bewerd het meetsignaal een wisselspanning 

met een frequentie van eveneens 400 Hz en een amplitude welke even

redig was met het langsveld. Deze wisselspannin~ kon zonder grote 

moeilijkheden worden voorversterkt waarna in een ver~eli~kingslid 

het verschil ten opzichte van een referentiespanning kon worden 

bepaald. In het vergelijkingalid werd een fasegevoelige demodulator 

opgenomen teneinde te kunnen vaststellen of er sprake was van een 

te groot, dan wel een te klein langsveld. Na afvlakking en eind

versterking was het verschilsi~naal in een zodanige vorm gebracht 

dat het kon dienen als suppl~iestroom op een bij stilstand inge-

stelde ~eli~kstroom ( Ia = -!a) door de etator-a-fase van de 
so Ra 

8 

induction-generator •. Vanzelfsprekend diende de kwaliteit (snelheid 

bij beperkte overahoot) v~n de langsveldre~eling voldoende groot 

te zijn om bij de toe~epaste maximale ver3nellin~en op ges~hikte 

wijze het langsveld constant te houden. 
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De uitwerking van de terugkoppeling moge blijken uit fig. 19, waarin voo 

eenzelfde versnelling het genormeerde• meetsignaal als functie va~ het 

toerental mèt en zonder terug-

koppeling is uitgezet. 

Met het teruggekoppelde systeem 

werden nu met de hoekversnelling 

als parameter een aantal grafieken 

van het type van fig. 19 opgenomen, 

waarna als destillaat de karakte-
b b u u 

.!l 

"'· 1 
2.ti1 

ristiek ~ = ~ (i ) kon worden t.t 
ua u• m 

s s 
0 0 

uitgezet (zie fig. 20). We consta

teren, dat het door de theorie 

voorspelde proportionele verband 

tussen signaalspanning en hoek

versnelling goed wordt benaderd. 

We merken nog op, dat het in 

principe ook mogelijk is de langs-

.flux zèlr te bepalen. Hiertoe kan 

in de machine een meetspoel worden 

aangebracht, welke wèl een kop

peling met het langsveld, doch 

geen koppeling met het dwarsveld 

bezit. Integratie van de in deze 

spoel opgewekte emk levert een 

grootheid welke evenredig is met 

de langs-flux. Met de toepassing 

van de machine voor ogen kan worden 

gesteld, dat de integrator niet 

• w •••• ,,.d . iii' 
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aan hoge eisen van driftvrijheid behoeft te voldoen omdat immers het aan

lopen van een te onderzoeken motor in het algemeen in korte tijd kan zijn 

voltooid. 

• Van meettechnisch stàndpunt bezien zou het bij het systeem zonder terug
koppeling beter zijn de signaalspanning te betrekken op de voedings
stroom, omdat in dat geval de invloed van met de temperatuur variërende 
statorweerstand wordt geëlimineerd. Bij het teruggekoppelde systeem kan 
men nog een stap in de goede richting verder gaan door te normeren op 
de referentiewaarde voor het langsveld, welke waarde door de toegepaste 
versterking in het regelcircuit slechts weinig versebilt van die van 
het werkelijke langsveld. 
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Ook bii gebruik van de induction-generator als hoeksnelheidsopnemer 

kan zowel de opstelling met Hallgeneratoren als de opstelling met 

een meetspoel goede diensten bewijzen om met inzet van een regel

systeem het lineaire gebied uit te breiden. 

Tenslotte ~erken we nog op, dat toe2assing van permanente magneten 

voor de opwekking van het primaire langsveld bij de hoekversnel

lin~sopnemer tot aan~ienliike vereenvoudiging zal kunnen leiden. 

Indien daarbij materiaal met bij benadering rechthoeki~e byeteresis

lus wordt gebruikt, bestaat wellicht zelfs de mo~elijkheid voor niet 

al te nauwkeurig werk de langsveldcompensatie te laten vervallen. 

5. Beperkingen in het gebruik van de induction-generator als hoekver~ 

snellingsopnemer. 

Bij de toepassing ván de induction-generator als hoekversnelling~

opnemer heeft men te letten op een aantal beperkingen, welke deels 

van praktische en deels van meer fundamentele aard zijn. 

Zo is het toerental v~n de machine om redenen van mechanische aard 

aan grenzen gebonden. Daarhij speelt ook de verhitting van de rotor 

een rol, eensdeels in verband met mechanische en technolo~ische 

kwesties, andersdeels vanwege de invloed van de temperatuur 

op de soortelijke weerstand van bet materiaal. Bij toe• 
' passing van een constant langsveld in de machine, neemt de rotor-q-

atroom lineair met het toerental toe. De rotor-d-atroom neemt echter 

kwadrHtisch met het toerental toe. Dit betekent, dat het in de rotor· 

cup ontwikkelde vermogen meer dan kwadratisch met het toerental 

toeneemt. Het koppel voor de aandrijving neemt dan meer dan lineair 

met het tQerental toe, zoals ook in te zien is door te letten op 

het product van rotor-q-stroom en statorvoedingsstroom, waarvan de 

laatste factor bestaat uit een constant dee:). en een met de stroom 

id evenredig toenemend deel. Dit koppel kan een bezwaar opleveren 
r 

bij toepassing van de apparatuur op kleine motoren. ~eliswaar kan 

namelijk een correctiè er voor op de meetresult~ten worden aange

bracht, doch sommige motort~'pen zullen hun .eind toerental niet meer 

bereiken, zodat een deel van de meetkromme wordt gemist. 
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De grootte van het toerengebied vindt ook een beperking in de toe

laatbare verwarming van de stator-voedingsfase. Kiest men nameli~k 

een zekere nullast-voer! in~~;satroom bij stilstand, d:,n dient rr.en er 

rekening mee te houden, dan de toegepaste langsveld-regeling hier

aan een stroom toevoegt, welke toeneemt naarmate het toerental 

hoger wordt. Bij eeft door ons onderzochte tacho~enerator bleek 

bijvoorbeeld, dat bij een toerental van 6000 ~~::de voedingsstroom 

ea. het vier10udige moest bedragen van de waarde bii stilstand. 

Uiteraard zal de meetprocedure (meettijd), in combinatie met de 

oplettendheid van het bedienend personeel en eventueel aangebrachte 

beveiliging bepalen hoe ver men in zeker geval zal gaan. 

Globaal kan men stellen, dat hij ge~even toerengebied de nullast

Toedingsetroom zo hoog mogelijk moet worden gekozen teneinde bij 

gegeven hoekversnellinv een zo groot mogelijk signaal te verkrijgen. 

Daarbij dient evenwel te worden bedacht, dat verzadiging. van het 

iizer ~n het algemeen moet worden vermeden. Dit houdt onder meer 

verband met het feit, dat bij de gebruikelijke uitvoering van in

duction-generators r,een mqeite wordt gedaan de magnetische circuits 

voor langs- en dwarsveld te scheiden. 

Uit de gevonden verhouding der gevoeligheden bij gebruik als hoek

versnellin~s-,respectievelijk hoeksnelheidsopnemer bliikt, dat bij 

een aanlooptijd van 1 se~onde de signaalspanning bij meting van 

de versnelling slechts een fractie bedr~agt van die hij meting van 

de hoeksnelheid. Daar ee~ aanlooptijd van 1 seconde in het algemeen 

te kort zal zijn voor het verkrijgen van een quasi-stationaire kop• 

pel-toeren-kromme en bovendien de registratieapparatuur (xy-recorde 

hierbij aan de grens van zijn kunnen zou moeten werken, zal in bet 

algemeen met meerdere seconden aanlooptijd moeten worden gerekend. 

Het resultaat zal zijn, dat de signaalspanning noP.: kleiner wordt 

(een aantal mV), waardoor de opnemer relatief gevoelig wordt voor 

storingen. Met name he~ben magnetische stoorvelden een belangri~ke 

invloed, terwijl ook langs capacitieve weg gemak~elijk storing kan 

worden geintroduceerd. 
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Magnetische afschermin~ en het vermijden van lussen in de meet

draden vormen de remedie tegen storingen van magnetische aard; af

scherming van meetdraden en geschikte aarding moeten elektrische 

storingen onschadelijk maken. Gebleken is, dat mechanische tril

lingen eveneens in staat zijn bij de bekrachtigde induction

generator signaalspanningen op te wekken. Ten aanzien van torsie

trillingen kan hiervan h~t apparaat geen verwijt worden gemaakt.• 

Echter bleken ook andere trillin~en tot signaalspanningen aanleiding 

te kunnen geven. Sommige trillin~en werden hierbij door de tacho

generator zelf opgewekt en wel met name in de kogellagers. ~en 

beperkte afscherming tegen deze storingen van mechanische oorsprong 

kon worden gevonden door verende oph3nging van het huis van de 

tachogenerator, alsmede in een vervaneing van de kogellagers door 

zelfsmerende glijlagers met uitzonderlijk geringe spelingen tussen 

as en lagerhulzen. In paragraat 6b wordt op deze verschillende 

kwest:lea nog teruggekomen. 

Len beschouwing van de uitdrukking 

Lq 
12 a sr r 

g =~.L.-d. 
~.... s L r 

sr 

leert, dat de signaalspanning van de intuction-generator als hoek

versnellingsopnemer bij ge~even voedingsstroom bepaald wordt door 

het product van de windingstallen van de voeiings- en signaal

spoelen in de stater. Letten we op de absolute grootte van de 

signaalspanning per eenheid van hoekversnelling: 

b 
u 
.....! 
0 w m 

dan zienw, dat ld binnen het gegeven volume bij optimale benutting 

van het magnetische ~eleidingsmateriaal geen zin heeft het aantal 

windin~en van de voeningsfase te vergroten.•• 

• Nel kan worden opgemerkt, dat toepassing van een of andere toeren
verhogende of -rejucerende overbrenging in het algemeen moet worden 
ontraden vanwege de hierdoor geintroduceerde kleine (maar meestal 
snelle) toer•nvariaties. 

•• Indien daarbij tevens het elektrische geleidingamateriaal optimaal 
is benut, brengt ook te dezen aanzien een verandering van het aan
tal windingen van de voedin~stase geen voordeel. 
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Bij de si~naalwikkeling is ver~roting van het aantal windingen wel 

voordelig ondat deze nauwelijks met stroom belast wordt. Men moet 

dan echter tegelijkertijd moeite doen om de storingen te onder

drukken omdat de meeste stoorspanningen ook evenredig zijn mèt het 

windingstalvan de signaalspoel. 

Ten aanzien van de koppelfactor k is geen verbetering te verwachten. 

In een praktische uitvoering bedroeg deze reeds 0,92,terwijl de 

koppelfactor tussen rotor en signaa]wikkelin~ in dezelfde orde 

van grootte lag. 

Rest ons een onderzoek van de rotortijdconstante r . Na introductie 
r 

van het constante langsveld is er schijnbaar geen bezwaar meer deze 

te vergroten. 

Een nadere beschouwing van·de spannin~sbetrekking voor het rotor-q

c ircuit: 

ofwel 

0 = R r 

diq 

- w m 

/1 
i q + r • r = wm • R r r dt 

r 

leert evenwel, dat hierdoor de responsie van de machine op snelle 

variaties in de hoekversnelling nadelig wordt be!nvloed. Ter 

illustratie biervan zal de responsie op enkele functies gm = 
worden onderzocht: 

a. Responsie op een sprongfurtctie. 

~ { t) 
m 

Hierbij wordt uitge~aan van een machine, welke ten tijde t = 0 

stilstaat en welker rotorcup dan stroomloos is. Voor t > 0 
0 

is de rotor aan een constante hoekversnellingJt onderworpen. m 
(In feite is dit het ~eval, dat onder paragraaf 4 nader werd be-

schouwd). Het gedra~ van de rotor-q-stroom wordt in dit geval be-

paald door de differentiaal~vergelijking; 
'liq 

0 t! iq r 
+ 7: • --- = .n.. . t r r dt m R ' r 

waarvan de oplossin>" luidt: 

o /1 { 
-t 1)} iq 

= .()..m Rr t + T. (et - • r r . r 



technische hogeschool eindhoven 

afdeling der elektrotechniek • groep elektromechanica 

~e signaalspanning is evenredig met: 

-- ~ tJ. ( - .L) .u. 1-e Tr. m R 
r 

blz 48 v• 79blz. 

rapport nr .EM64-2 

3telt men als eis, dat de signaalspanning niet meer dan 1% zal 

mogen afwijken van de ideele waarde: 

t --e r r ~ 0,01 , 

dan volgt, dat zulks pas voor 

t :) 4,6 T 
r 

het geval zal zijn. 

VoorT de praktische E.::ll'de2,2msec invullend 1 vindt ment.> 10,1 msec 
r 

In fig. 11 ziet men het duidelijkst links in de onderste karakte-

tisti~de invloed van dit overgangsverschijnsel afgebeeld. 

b. Responsie op een enkelvoudi~ harmonisch met de tijd verlopende 

hoekversnelling. 

~ordt de hoekversnelling gegeven door 

0 ó w = m cos wt, m m 

dan wordt voor de hoeksnelheid 

ó 
11) 

m = -w 

gevonden, als we aannemen, dat de nlingering rondom tet punt van 

stilstand plaats vindt. (Bij onderzoekingen aangaande de responsie 

van tacho-generatoren in het bijzonder en regelsystemen in het 

algemeen wordt een dergelijke exc~tatie onder andere wel toegepast 

vanwege zijn betrekkelijk eenvoudige realisatiemogelijkheid (bij

voorbeeld met een kruk-drijfstang-mechanisme of dergelijke [~,3)~ 

Dergelijke slinger~n~en van de hoekversnelling, eventueel ge

superpone~rd op een gemiddelde hoeksnelheid,kunnen optreden tijdene 

overgangsverschijnselen en ook wel in stationair bedrijf bij 

sommige elektrische machines, verbrandingsmotoren, etc. 
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" .J. .,. ol.i.'' t!,.., 1-t . ./. 

"'~ +- 't' -:::i7 "' -·-~'Vl. 
"'1:' t:...> ~ '\ 

· met als "stationaire" oplossing: 
~ 

. t- """' . I( ..,.,..._ u-~ t - '! 1 
.., ;. "-' .ll, J 

V'.,. t.J~l'/ 
De signaalspanning is : 

Ut. "' L ,_. cti.{ = L '-. ~ .... fL . CAn(~-.Jt- J>) 
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.s 11 oté " ~ V1 r tJ't,• 
;Jordt geëist, dat de signaalspanning in amplitude niet meer dan 

1 % zal afwijken van de ideële waarde, dan moet gelden: 

ofwel: 
w. ~ o. 142 

Tr 

, 

• 

Voor 7: = 2,2 msec vindt men w = 271:V 4 64,6 ~ - ~~ 10,3 Hz. r sec 
Voor het geval ~ = 10,) Hz dient men er rekening mee te houden, 

dat de fase van de meetspanning dan f = arctg 0,142 = 0,141 rad= 

8,08° na-is op de fase van de hoekversnelling. 

c. Responsie op een "ralllpfunction". 

We gaan er weer van uit, dat de machine op het tijdstip t = 0 

stilstaat en dat op dat moment zijn rotor stroomloos is. Voor 

t > 0 wordt aan de rotor een hoekversnelling opgedrukt. van de ge

daante: 
0 
w = c t. m 

De hoeksnelheid neemt in dit geval kwadratisch met de tijd toe: 

2 
w = i ct • 

m 

De differentiaal-ver~elijking neemt de vorm: 
.. ,.. ol.(.. z l..t r. 1- z--

1 
.:.:::L = ..!. ct . _ 

• ~ l ~, 

aan met als oplossing: 
t 

( J. • L c. !PL . { t '_ Z 2' t 1- ~ '"' { 1 - -l. - ~)} 
2 t R1 \ 
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We zien, dat op den duur de uitgan&rssp~nning gelijk wordt aan 

de ideële op een constant bedrag Lq • Rl r c na. Relatief sr r 
r 

wordt de afwijking steeds geringer. De ongelijkheid 

t 
z; _3ll-r; ~ 0,01 
t t 

kan ons vertellen wanneer de procentuele momentane afwijking 

minder dan 1% begint te worden. 

Uitwerking levert: 

t 
.t-'fi ~- sot._!_ .,_I 

?; 
t -? 
'~ 

100 

Voor r = 2,2 rrsec wordt dit t > 0,22 sec. 
r 

d. net verband tussen Je hoekversn~~~~ng en de hoeksnelheid is 

lineair. 

Je nemen aan, dat het 

verband tussen de hoekver-

snelling en de hoeksnel

heid van de gedaante 

,:; = I ~ .,.. -l "' ..... '. u I 1..) - '-',.. ) .,., ~ ') ~ "" . 
is (zie fi~. 21). 

In deze uitdrukkinv stelt 

u ( w 
rn 

de unit-functio~ voor, MA ke 

• I 
Wm! 

t 

a 

de waarde nul leeft ~oor - .; < . , _, .. ::e 

w -w ">0. m m 
0 

Voor t > 0 geldt de oplossing: 

w 
m 

= (w + ~) ebt ~ 
m ·b ... b• 

0 

rr: 
0 
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De differentiaal-vergelijking voor het rotor-q-circuit luidt hier-

mee: 

. ,_ «i,,. Ie { . 'l) lt: ~t J 
",. .,. r, ïiZ .. .(., ( """'· + 7 .t. - 'T 

en de oplossing is: 
. -.t .x - t )' '-> + "' ,lf _.t)j i ,. = " ,. .t. '" .,. .:!! { c:t (.t. fi - ' + "'· ~ (~ - .e r, . 

\ ,. . " 7 1+2"-..l 

met iq als de stroom welke ten tijde t = 0 reeds in het rotor-q
ro 

circuit vloeide. 

De signaalspanning wordt: 

De ideële waarde hiervan is: 

De aanYangsstroom iq zal in het algemeen slechts weinig verschil
r. 

l1 
len Yan de waarde ~ w

111 
• Is het toerental w door toepassing 

r o •o Pl 
van zeer kleine versnellingen bereikt, dan is i;

0 

= ~ w
1110

• 

Nemen we aan, dat dit het geYal is geweest, dan kunnen we 

schrijven: t 

' ,. .ft { ( "'""• + Q. - fi' I,'-' ..... + 'l ') '< • L ·- - . ..t .,. ..t • 
J 11 11'\ I .,_ ,t 7:1 I i- .J '("1 

Hiermee verkrijgen we 

~ • I ·{ 1 _ .e - { * ~ J) tJ u,.. ,.,.,,l 
UI(, 

In dit geval ontstaat op den duur een constante relatieve fout: 
• ' .t 't.J - u-' ~.t. -: I I _ 2", 

'<,•. I..,.. l Zi. - - - I f- .l 't"t 
~.c.. 

Is deze kleiner dan de toegestane, dan kan men nagaan hoeYeel tijd 

er moet verstrijke~ alvorens bet toegestane relatieve fout-

niyeau van bijvoorbeeld 1• ia bereikt door t op te lossen uit de 
Yergelijking: _ I ..,.. ,(, 2"1 t 

I - .e 2"~ 
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6.a. Regietratie van de koppel-toeren-kromme van een asynchrone 

!!!2tor: _{voorbereiding). 

Bij toepassing van de induction-generator als opnemer voor het 

koppel-deel van een koppel-toeren-krommALh.e.e.t.t . .aen rekening te 

houden met de beperkingen van het toestel ZOJlls die in de vorige 

paragraat tot uitdrukking zijn gebracht. Ook heeft men rekening 

te houden met enkele eigenschappen van de registratie

apparatuur, terwijl tenslotte de te onderzoeken machine zelf 

ook grenzen kan stellen (bijvoorbeeld in verband met de toege

stane temperatuurverhoging). 

Als concreet geval is een {betrekkelijk kleine) asynchrone motor 

onderzocht. In eerste instantie werd hiervan een quasi-stationair~ 

koppe 1-to•ren-kromme gevra::tgd. 

Hieronder volgen·enkele gegevens van de machine: 

nominaal vermogèn: 0,8 pk, 

nominale klem~panning: 50 Hz, 380 V bij sterschakeling, 

nominaal synchroon toerental: 1000 ~ (: een hoeksnelheid van min 
104 8 !!!) 

' sec • 
nominale slip: 8~, 

massatraágheidsmoment van de rotor: 1,08.10-2 kgm2 , 
lagering: natte glijlagers. Nm 

T 15 f-
Teneinde de door de apparatuur m 

r 
jo;J-[:.~~ k=...-=_;;:...;3~-o~v/JQ-._· ~-".:"'!-"""'ii _ ; k 

10 lviJ. 
I 340_..116-. --" ~~ 

ger•gistreerde krommen op 

hun merites te kunnen be-

oordelen, werden eerst met 

behulp van een remdynamo 

puntsgewijs enkele koppel

toeren-krommen van de motor 

bij verschillende waarden van 

de klemspanning opgenomen 

(zie fig. ·22). 

s r--....,jr"--2-'o...s.''ÎJ.:;.:'J..---~ \ 

200 600 

fig. 22 

I 
1 OlJO !mW.· 

"''"~ ---n 

Zij vertonen het tiekende beeld van de koppel-toeren-krommen van 

de asynchrone machine met stroomverdringingsrotor. 
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In fig. 23 is zulk een 

kromme nog eem afgebeeld, 

nadat hierop een atyle

ring is toegepast ~0lke 

ons in staat stelt het 

toerengebied in hoofdzaak 

te onderscheiden in een 

gebied waar het koppel 

constant is en een gebied 

waar het koppel in een 

lineair verband met de 

hoeksnelheid staat. 

1Tm0 ~· --------------~\K 

fig. 23 

I 
I 
I 
I 

I 

I 
I 
I 

I 

: \ 

Bedenken we, dat bij de toe te passen dynamische meetmethode het 

effectieve machinekoppel uitsluitend gebruikt wordt voor versnelling 

van de draaibare delen, dat wordt het duidelijk, dat we hier te 

maken hebben met een successievelijk optreden van de versnellinga

vormen a en d van paragraaf 5. Teneinde de aldaar verkregen uit

drukkingen gemakkelijker te kunnen toepassen zullen we eerst de 

i hoeksnelheidasehaal van fig. 23 Yervangen door een tijdschaal. 

Daartoe maken we nogmaals gebruik Yan het gegeven, dat de machine 

onbelast aanloopt: 

T 
m 

dw 
- J.....!! - dt 

(J is het massatraagheidsmoment 'V'an de rotor; de positieve richtingen 

van het machine-askoppel T en de hoeksnelheid w zijn gelijk ge-m m 
kozen). 

Met toepassing van de in fig. 23 'V'erwerkte notaties kunnen we voor 

het eerste deel van de aanloop noteren: 
Cl( '-J... T,.. • • 7;. • 
- • - • '-'... - c...>itt = -· t = ~..~ ... t 
olt { • J • 

De hoeksnelhei w wordt bereikt ~p het tijdstip: 
ll1c 

w 

. ~ = ra;c· 
mo 

De hoekYersnelling blijft in deze periode constant: 8 
m c 8 ... 8 

mo ~ 
In het tweede deel van de aanloop verlopen de hoeksnelheid, resp. de 
hoekversnelling als • 

"' .. :: -{t.:J .. ,- '->"'~)....,. f- "'"'~e {t- t~) l 
resp. • "'." -IJ., J 

Q • f w s ~ 
t.:l ... -= "'... ...,. - ... _ tt -lkJU 

Je ""' - "'"' In fig. 24 zijn deze u1\kom\tenve erkt. 
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We gaan er nu van uit, dat 

bij de registratie van de 

koppel-toeren-kromme op 

rechthoekig registratie

papier de (korte} verticale 

as van een blad zal dienen 

voor het uitzetten van de 

hoekversnelling (het koppel) 

en de (lange) horizontale 

as voor de hoeksnelheid 

(het toerental). Voor een 

beschrijving van.het motor

gebied van de te onderzoeken 

machine is dan een kwart van 

het registratiepapier be-

• rr 
• (")m 

fig. 24 
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schikbaar. Indien van elke halve as 80% benut wordt, betekent zulks, 

dat, rekening houdend met de maximale schrijfsnelheid van de recorder. 

voor het eerste deel van de aanloop circa 1 seconde beschikbaar 

moet worden gesteld. Nu hadden wij gezien, dat bij gebruik van 

een induction-generator met een rotortijdconstante rr = 2,2 msec. 

onmiddellijk na de start gelurende een tijd t = 4,6.2,2 = 10,2 msec. 

de meetfout meer dan 1% bedraagt. 3tellen we, dat het hiermede 

corresponderende deel v~~ de koppel-toeren-kromme niet meer dan 

1% van de eerste aanloopperiode zal mogen bedragen, dan blijkt 

de keuze van 1 seconde als beschikbare tijd voor deze periode ook 

in dit opzicht goed te passen. 

Hiermede wordt duidelijk,dat toepassing van snellere registratie

apparatuur als bijvoorbeeld een kathodestraaloscillograaf m.et ge

heugenscherm slechts zin heeft als men de beschikking heeft over 

een induction-generator met zeer kleine rotortijdconstante (indien 

men althans aan de gestelde nauwkeurigheidsèisen wil blijven vol

doen). 

~r is een mogelijkhe~d .om het bOven beschreven overgangsverschijnsel 

in de induction-generator zo niet te voorkomen dan toch wel buiten 

het meetgebied te houden. Daartoe wordt de te onderzoeken motor eerst 

op gang gebracht in de verkeerde draairichting en daarna pas zodanig 

op het voedende net aangesloten, dat zijn koppel er toe leidt dat de 

machine vertraagd wordt, tot stilstand komt en vervolgens in de 
goede draairichting aanloopt. · 



technische hogeschool eind hoven 

afdeling der elektrotechniek • groep elektromechanica 

blz 55 v•79 blz. 

rapport nrEM64-2 

Nij hebben deze methode toegepast, mede om nog een andere, later 

te bespreken reden. Door de registratie-apparatuur het beschreven 

proces van aanloop via de verkeerde draairichting te laten mee

maken kon ook voor deze de plotselinge niveauverandering bij het 

stilstandpunt aanzienlijk worden verminderd en daarmee de kwalijke 

gevolgen van het overgangsverschijnsel beperkt. Uiteraard is het 

noodzakelijk bij de indeling van het registratiepapier met de aan

gegeven wijze van aanloop rekening te houden en het is dan ook om 

deze reden, dat slechts é~n kwadrant beschikbaar werd gesteld voor 

de registratie van het motorgebied van de koppel-toeren-kromme. 

Indien nu het punt van overgang tussen het eerste en tweede 

karakteristieke deel v~n de aanloop is bereikt (bij de hoeksnel

heid wllk), is van het overgangsverschi.insel bij de start nagenoeg 

niets meer te bespeuren. v'lel is dan de rotor-q_-stroom van de 
. 0 21 

induction-generator nog over het. bedrag w • R 7 achter op de 
J !!i< rr 

ideële waarde~~·~ tK. Indien we dit ge;reven substitueren in 

de onder d in paragraaf5 gevonden uitdrukking voor de signaal

spanning van de induction-generator, verkrijgen we de betrekking 
• t- tlf • ' 'lf t ) 

"s" = L,... I( . { ..,...,., ~t; (.- T ... ....,...,,... l (. - I( J "' 
"lfl ,.,.4z-, 1'1--il'~ 

. ,. ie • .l(t.t ... ) [ 1 { - ;of:'l:,.(t.t~r)J] = L ~ . -, tv,.. .t . . 1 + 6 7" . ,(. l , 
.fa . Ie ,.,...(.r, ,.. . · 

welke de meetspanning 

(t ;> tK) beschrijft. 

~ 

geJurende de tweede periode van de aanloop 

De factor bi$ in. ons geval negatief: 

b = - ~ 
- U) 

• Voor onze motor is de synchrone hoeksnelheid 

'\ 
rad • 

U) = 104,8 t m8 sec terwijl we uit figuur 22 aflezen, dat 

de overgangssnelheii** rad ligt bij ca. 94-,2 s;c• 

• In werkelijkheid word~ de synchrone snelheid niet geheel bereikt 
doch de hierdoor ge1ntroduceerde fout is relatief gering verge
leken met de door de stylering als geheel veroorzaakte af
wi.ikingen. 

•• Als gevolg van de toegepaste stylering ligt deze waarde enigszins 
boven de kip-hoeksnelheid. 
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Indien we voorlopig alleen op de blijvende fout letten en eisen 

dat deze relatief ~ .1% zal zijn, moet gelden: 
I 

ofwel 

Met 2,2 m.sec 0 01 1 
volgt /bi ~ t:'3t• _3 • 4,51 

2,2.10 
• 

-1 sec. 

Hiermee verkrijgen we voor de beginversnelling: 

Uit fig. 21 lezen we af, dat bij een klemspanning van 'Ro V het 

beginkoppel T", • I~~ Nm bedraagt. Het totale traagheidamomen t van 
0 

de roterende massa's moet dus minstens gelijk zijn aan: 

l 
r..... 11, ~ _ -l .z 

t • -;,r = t' I - A~ S<. 'o k/ m . ..... ,, 
Bij een klemspanning van 380 V schiet het eigen traa~heidsmoment 

van de rotor,,., .. l,o8./o-llc1'""dus duidelijk t·ekort. 

Beschouwen •• nu de toestand onmiddellijk na de aanvang van het 

tweede deel der aanloop nader, dan blijkt, dat onmiddellijk na de 

inzet de fout in de signaalspanning nul is en pas later aangroeit 

tot de boven berekende relatieve constante waarde van 1~ •. Nu is 

het bij metingen n.iet gebruikelijk de fout te betrekken op de 

momentele waarde, zoals wij deden, doch bijvoorbeeld eerder op 

de in het meetgebied optredende maximale waarde. 

Doen wij dit laatste ook in ons geval, dan wordt de relatieve fout: 
~<~.'-u.}. I - tft-t l.(t.f~t)) l.{t-t~c} bl:-a _t.t~r l.(t.t~tJ} 
---.-..::""':::;· .. 1 b l'".. . I. l + .e. - t • -[t ?, - .t. 

l.I.' I .;. b '2'j ( Jol- -ll2 · J' 
We onder:teken voor welke .. waarde va?. t deze fout een extreem heeft: 

' ' ~((..(' -~--) ""0 
af "\' 

. fat,. 

- !.:..::..! " tt -t lf \ 
I. " cl I " '/ 

--- --~ -""... =0 'l . 
(i- tlr). :: ~ -t-(- -b J 

~,... I"'""" 'Z'2 4 Z'i · 
3tellen we de eis, dat de maximale fout 1~ zal bedragen, dan krijger 

we: 

1-.~ "r~

' 
-'- (- k)"' 
-t... {- AT,. j r: 

-t- o o , + "'-c- _,_) ; 'r~ 

./- OJO/ _". - .g~ : 
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D411ze Yergelijkia.g' heeft twee wortels, waarYan de ene nagenoeg gelijk 

ia aan - 0,01 en de ander gelijk aan - 1. De laatste wortel is een 

ingeYoerde. Hij heeft betrekkina op het absolute 

tout kan bereilten. Ia dit maximu la t- t1e • 2"~" 

aaximua. dat de 

•• beclraaat _, "' 
de tout zelf .t. , dus aanzienlijk aeer dan 1~. Men 'kan dit extreea 

ook vinden door het oplossen Yan de Yergelijklngen 

J e·' 
... T' ,. 

Dit houdt dan in, clat 

I -1 - f 2'",. c e" 
_, 

1. .e 
1 

"" ,,11 • t t 6 .. a ' ' l V { '11- I.(J cM.) J - l ~ ( l(.a - "- Hs,. )j • [·..:!__ j I(.S -U.I,OS.)] < 0 
1>f.ë>. ûJ )-i' t.s' h''l ~.<' ) --,t., t:. ~ ... ~"' ..,~ .. t~ · 

zodat er inderdaad sprake ia YaD een extreea, terwijl de negatie•• 

waarden Yan 

maximua. 
•• wijzen op een 

Voor ons ia dua alleen intereeaant de wortel 4tt,.. 11:t1 _ 0,01. en deze 

levert voor b nagenoeg dezelfde uitkomst als Yoorheen de berekening 

waarbij gelet werd op de blijYeade tout, betrokkea op de momentele 

waarde. 

Biijkbaar mag de begiaYersnelliag • o dus niet .. er bedragen daa 
""• 

t~,a ~ • Zoals we zagen, kqa aan deze eis worden voldaan door r &ec: .. 

bij een klemspanning yan 380 V een totaal traagheidamomen}4alf.~-~· 
toe te passen. Hierbij wordt dan de eerste aanloopperiode doorlopen 

in een tijd tlt • 4l ... ::: .l!'L :r: t '., 4ec: • l>it ia Diet -;.,;: .,),e , r 
in strijd met .de 1 se~onde, welke voortvloeide uit de toelaatbare 

schrijfsnelheid Yan de recorder. 
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Zelfs zouden we nog bij inzet yan snellere registratieapparatuur 

tot inschakeling op de voedende spanning bij stilstand van de 

machine kunnen overgaan (immers vonden we ten aanzien van 

dit uitgangspunt voor de tijd t~ ca. 1 sec.), ware het niet, dat 

de eigenschappen van de machine zelf ons dan moeilijkheden bezorgen. 

Ons uitgangspunt was namelijk la.ngs dynamische weg een koppel

toeren-kromme te Yerkrijgen, welke als substituut voor een langs 

(quasi-)stationaire weg verkregen kromme zou kunnen dienen. Daar

bij hebben we er echter rekening mee te houden, dat de motor onder 

dynamische omstandigheden andere reageert dan in stationaire toe

stand. In fig. 25 is hieryan 

een voorbeeld aangegeven. 

Daarbij zij met nadruk be

toogd, dat voor een gegeven 

waarde van de klemspànning 

de statische koppel-toeren

kromme geheel vastligt•, 

terwijl de dynamische kromme 

nader bepaald wordt door de 

aard van de belasting, het 

totale traagheidemoment en 

de wijze, alsmede het moment 

van inschakelen indien niet 

alle fasen tegelijk worden 

bekrachtigd*•. 

Tm 

I 

---· c.lm 

fig. 25 

d • !!ä dynamische koppel-toeren-kromm • 

s • !! statische koppel-toeren-kromme. 

Nu toont reeds een eerste blik op fig. 25, dat de afwijkingen tussea 

dynamisch en quasi-stationair b~drijf in hoofdzaak in twee groepen 

zijn te splitsen en wel in een gebied kort na het inschakelen, waar

bij koppeloscillaties optreden om een gemiddelde waarde, welke bij 

benadering door de stationaire kromme wordt aangegeven, alsmede in 

een gebied in de omgeving van het synchrone toerental. 

• We zien ·hierbij af vàn temperatuurinvloeden, e.d. (welke mede be
paald kunnen worden door de snelheid waarmee het toerengebied wordt 
doorlopen). 

•• Ook op het moment van inschakelen reeds aanwezige rotorstromen heb
ben invloed. 
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Bij normale motoren en onder normale omstandigheden liggen beide 

gebieden werkelijk gesepareerd en dit stelt ons in staat hun 

oorzaak gemakkelijker afzonderlijk na te gaan dan indien er van 

een vermenging sprake zou zijn. De koppelslingeringen onmiddellijk 

na het inschakelen worden veroorzaakt door overgangsverschijnselen 

in stator- en rotorstromen ten gevolge van het inschakelen. Ze 

houden slechts zijdelings verband met het op gang komen van de 

machine en treden ten dele ook op als men de rotor blokkeert. 

Indien men afziet van bepaalde manipulaties als het in zekere tijd· 

successie verbinden ván de machinekle11111en met de voedende klelllllen, 

dan blijven er twee mogelijkheden over om deze slingeringen buiten 

de meting te houden: ten eerste kan men de motor geblokkeerd houden 

tot de stromen de stationaire waarden hebben aangenomen en hem 

daarna lossen; de tweede oplossing bestaat hieruit, dat men de 

machine eerst in de· verkeerde draairichting laat aanlopen en 

hem daarna reverseert.(De laatste oplossing is door ons gekozen 

mede met het oog op het feit, dat dan ook het overgangsverschijnsel, 

. hetwelk in de induction-generator en de schrijver bij het starten 

van de motor optreedt, buiten het meetgebied wordt gehouden.) 

Hordt nu de duur vandeze soort overgangsverschijnselen in éerste 

benadering bepaald door de tijdconstanten ~ , respectievelijk ~~ 

en de spreiding Cï tussen stator-en rotorspoelen van d.e m·otor (bij 

geblokkeerde rotor vindt men twee tijdconstanten• welke het over

gangsverschijnsel bepalen, te weten 

{ . V , _, 
/ 1 + I I I ~t:r en 
nr { 1:" ?:;-) { - - .!!_ +.t +~ )J 

'l'.. ?"J 

het overgangsverschijnsel in de omgeving van bet synchrone·toeren

tal wordt daarentegen in belangrijke mate beheerst door de verhoudin1 

van de in de stator aanwezige magnetis~he veldenergie en de in de 

rotor aanwezige kinetische energie ten gevolge van de rotatie. 

D · . (1 , 1 e grootste hiervan .dient dus belangrijk kleiner te zijn dan 4 a 5 
van) de tijd, welke na het reverseren in het ne~at~eve toeren
gebied wordt doorgebracht. Bij de meeste machihes blijken de 
overgangsverschijnselen bij aanloop van de losse machine op de 
nominale klemspanning binnen ca.j van genoemde tijd te z~jn afge
lopen. 
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Naarmate genoemde verhouding kleiner wordt, neemt de hevigheid 

van deze tweede soort overgangsverschijnselen, waarmee tijdelijk 

een oversynchrone loop {zogenaamd overspeeding) gepaard gaat, af. 

Naar de eerstgenoemde energie evenredig is met het kwadraat van 

de klemspanning en de tweede evenredig met het massatraagheids

moment, li~t hier de sleutel om bij gegeven constante frequentie 

voor verschillende waarden van de klemspanning door aanpassing 

van het traagheidsmoment tot eenzelfde gedrag van de machine te 

geraken, or, wat voor ons belangrijker is: om bij gegeven klem

spanning door geschikte keuze van het traagheidemoment te be

werkstelligen,dat het dynamisch karakter goeddee~verloren gaat 

en de quasi-stationaire koppel-toeren-kromme te voorschijn komt. 

flemoetl!ln Il1 trachten deze algemene hese houwing te laten uitmonden in 

meer concrete resultaten waarin de op de kwestie betrekking heb

bende machineparameters voorkomen. 

Daar"toe beschouwen we de slingeringen om het synchrone toeren tal 

nader en stellen vaat, dat deze niet van buitenaf worden opge

drukt, doch dat het hier zogenaamde vrije slingeringen van het 

systeem betreft. Op grond hiervan moeten we tot de conclusie 

komen, dat er enige energie-reservoirs zijn, waartusaen periodieke 

uitwisseling van energie kan plaatsvinden. Deze reservoirs vinden 

we in de machine in de vorm van de reeds genoemde magnetische 

energie in de stator- en rotorspoelen en de kinetische energie 

van het rotorlichaam. De magnetische energie is daarbij in hoofd

zaak gebundeld in de energie van het luchtapleetveld. Zonder . 
statorweerstand en -spreiding zou dit (draai)veld vaat gekoppeld 

zijn aan de netspanning en dus niet als dienstig reservoir in 

de door ons beschouwde zin kunnen optreden. Daar in werkelijkheid 

deze weerstand en spreiding aanwezig zijn, bestaat er een 

elastische verbinding tussen het staterdraaiveld en de vaste net

spanning. Deze ontneemt aan het luchtspleetveld het starre karakter 

en staat he~ toe tijdelijk een van de synchrone afwijkende snel

heid aan te nemen. 
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Nu blijken de slingeringen in normale gevallen een vrij lage 

frequentie te bezitten (5; 15Hz; zie [4],a~lke een behandeling/ 

van en ook verdere literatuurverwijzingen geeft betreffende de 

onderhavige overgangsverschijnselen). In eerste benadering kan 

men daarom stellen, dat de elektrische grootheden (stromen en 

spanningen) een quasi-stationair karakter zullen hebben en uit 

dien hoofde blijft dan to~passing van de complexe rekenwijze met 

reële frequenties toelaatbaar. 

Ook het bekende vervangings-
+ schema van de inductie~ 

machine kan in eerste 

benadering gehand

haafd blijven. 

R' 
2 

In fig. 26 is dit 

schema opgetekend 

voor het geval het fig. 26 

ijzer van het magnetisch circuit geen elektrische geleidbaarheid 

en een constante magnetische geleidbaarheid bezit; de secundaire 

(rotor-)~rootheden zijn gereduceerd op primair (statorzijde). 

Het systeem kan nu worden beschreven door de vergelijkingen: 

U = {I(' + i x, a-) ~ - ë.~ 

0 : (ti' . () ,, 
._!_ + I X ~ - E.1 .y ". .l(r 

waarin 

terwi "', 
jf + ~I .::. j~ 

Hieruit resulteert het vectordiagram van fig. 27a. 

-s, 
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In normale gevallen is het 

toelaatbaar de statorweer

stand te verwaarlozen: 

R1 = o•. Voorts wordt met 

het oog op het benaderende 

karakter van de berekening 

de magnetiseringsstroom 

verwaarloo~d: 

X 
. .. -, .... , 

4 .... .. J "'"' • 0 ..... ~, ::: -J, 

Als resultaat van deze 

verwaarlozingen ontstaat· nu 

het vereenvoudigde vector

diag~am van fig. 27b. 

Hierin stelt E1 de door 

het luchtspleet-draaiveld 

in de beschouwde etator

wikkeling geÏnduceerde 

emk voor. Hij is vast ge

koppeld aan het lucht• 

spleetYeld en indien dit 

laatste dus in de over

gangstoestand niet geheel 

synchroon loopt, zal dit ook 

met de vector • Ë1 niet 

het geval zijn. 

De hoek f ,8 tussen de 

klemspanningsvector ü1 
en de vector - E1 zal 

dan ook tijdelijk een 

variabele zijn. 

fig. 27a 

fig. 27b 
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De relatieve snelheid tussen het draaiveld en de rotor is maatgevend 

voor de ill de rotor geinduceerde emk (en dus voor·d~ rotorstroom·~· 

het koppel, alles :gebAáe.erd ·op het gegeven, dat de slingeringen zo · 

langzaam verlopen, dat de wisselstroomgrootheden als .quasi-stationaire 

grootheden kunnen worden behandeld). 

Deze verwaarlozing geschiedt niet op grond van het feit, dat de stator 
weerstand geen invloed op het overgangsverschijnsel zou hebben (dit is 
wel degelijk het geval), maar steunt op het praktische gegeven, dat 
bij niet al te kleine machines de statorverliesfactor klein is; zijn 
invloed op het overgangsverschijnsel is hierdoor beper~tt.. 
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Als maat voor deze relatieve snelheid kan de slip } dienen, 

welke we definiëren als: 

., = 7f ~ '"~ 
met f als de hoeksnelheid yan het draaiveld, o,.. de hoeksnelheid 

van de rotor en f het aantal poolparen yan de stator. 

In de stationaire toestand is deze slip gelijk aan de normale 

slip: 

.s .. 
·~, . 7 - '->,_, 

~ ,. 
w, = .llr' v, de cirkelfrequentie Yan de klemspanning is. 

In de oYergangstoestand is de hoeksnelheid yan het draaiveld: 
~j = ~v, + llfl 
-; ..., -;n 

'Ne Yinden: 

Wegens de lage frequentie van het slingerYerschijnsel en de geringe 

afwijkingen yan het synchrone toerental is ~ otllh o<jJ , zodat 
,. ." ttU-

we kuanen schrijYen: 

.s I' oif1 ~~~ s .,._.-
I t.J, c/1 

Hiermee gaat gepaard, dat s; , eyenals s weinig Yan de waarde nul 

verschilt, zodat in fig. 2~b: 

R I :J I -' ~ R, :J x.~v-:J ~ -L e" .t~<ts E, . 
.si SI 

Voor '}~ o 

Het stuk 1-t bedraagt dan: 

is in fig. 27a ~ Qf .:r", en dus ' "· s:::::l c( .:r, 

J, N a(, X la" j I I: x,tr .:J: 
Omdat de hoek f p klein is v.inden we tenslotte: 

f
A s;. x,rr 
,- fltd - 'V /i I 

. .( 

Deze betrekking stelt ons in sta~t de hoek fo uit. de relatie 

f zo s .,. i.. ~ te eliaineren en we yerkrijgen: 
I.JI i :: S - X.,rr • a(~ 

I t..J1 14/ ïiZ 
Eenvoudigheidshalve voeren we een gemengde tijdconstante in: 

waarmee: 
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Na deze ·beschouwingen omtrent de elektrische zijde van de machine 

richten we nu de aandacht meer op de mechanische kant. 

In fig. 28 is het gedeelte van 

de koppel-toeren-kromme in 
Tm 

t de omgeving van het synchrone 

punt afgebeeld. Bij benadering 

geldt hier een evenredig ver

band tussen koppel en slip. 

Ook het punt N van-nominale 

belasting vinden we ~ormaler• 

wijze op dit gedeelte van de 

koppel-toeren-kromme. Alge-

N ·--- TmN 

meen zal dus in dit gebied kunaen 

worden genoteerd: 

Tm • SJ . . /'"1. 
I 511 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

fig. 28 

Bij de onbelaste àanloop 
T . I 0(.1-J"' ",::. . 117 

geldt het evenwicht: 
7;,.11 I «w,., 

e. " IK" $ si. sllt = . 6li"" 

Met: 
. :l w 

tv..., := {1- SJ. / 

verkrijgen we: 
r. w. o1. s 1 = - f;;-j . s •. 'iiiT 

De grootheid ~~ heeft de dimensie van tijd. Men noemt 

"'N' t, = ""i- . e..:>, 

"tt " 
de aanlooptijdconstante; de grootte ervan komt overeen met de tijd, 

welke de onbelaste machine nodig heeft om bij aandrijving met het 

constante nominale koppel van stilstand af het synchrone toerental 

te berel.ken. 

De door beschouwing van de elektrische, re~pectievelijk mechanische 

zijde van de machine verkregen relaties 

, resp. 

kunnen nu worden gecombineerd tot één differentiaal-vergelijking, 

bijvoorbeeld in a: 
tK~$. + I 

l!ltl" r 10" 

.. o 
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De algemene oplossing hierTan luidt: 

3 C /',f c t 1'-t t 
:. IJL ~ z 

yoor het geTal ;, 'ft. fz • Hen Tindt: 

f I - - ..L. { I - v".,-_-\'~t:~,r-' ) 
.n;cr s,.. f"' 

Ale Toldaan is aan de Toorwaarde: 

heeft het oTersangaTerschij~$el een aperiodiek Terloop. Dit biedt . 
~ oTerigens nog geen garantie, dat dan de dynamische koppe~·tóeren•kroa-

me geen afwijking meer zal Tertonen Tan de stationaire kromme. Zelfs 

kan pas aan de hand Yan de grootte en het teken Tan de oonstanten c 
I 

en '" worden nagegaan of de &1Jlohrone snelheid eTentueel i6n keer zal 
worden OYerechreden. Deze·constanten kunnen worden geTon~en uit de 

beginToorwaarden. We nemen aan, dat het punt K uit fig. 23 niet alleen 

deel uitmaakt Tan de in deze figuur gestyleerd weergegeTen stationaire 

koppel-toeren-kromme, maar ook Tan de dynamische koppel·toerea-kro&me. 

Voor zoTer het het laatste deel Yan de dynaaische hoeksnelheid-tijd

kroaae·betreft, wordt dit beschreYen door de betrekking: 
~ ,, (i- t,.) " {t -l.-) 

4>,.. : (I- .s) p' = ; . { I - C1 .t. - Cl ~ J 
In het punt K seldt: 

J 

Biermee Terkrijgen we: 

c.J"" ~: *[' - _!_. f, ·{-(t.J".- t.J,)!a + T.r"J /,/.1·'4} _!_ . .l..L(w,..- '-~t)!i" J::slf•/l~~r)] 
r A-/', IJ, ~ p") f ~-~, _411 l '11 I' / J 

Voeren we in: 
e.v. if - ~VAlt" '~ :: _._r.;;.._ _ _::.. 

?t-
en bedenken we,·dat ~anwege het lineaire karakter •an het laatste 

deel der stationaire k~ppèl·toeren-kromme: 

T,." T.,M ·--- . _......., ' "-t s. 
dan Terkrijgen we na omwerken: 

"',.. • / I -
1.;)[ ..!L. {[fa P ...!_...) . .t.tt,tl-flt}_ (P, + 1 ) R.p,ll-i~r)J]. 

fl( -fJ1 .s_. t"' SN t"' 
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Uit de beginvoorwaarden volgt, dat ·c, + c, > o. Daar nu -ft <-J', , 
zal een eventuele oversboot alleen optreden ale c, < o • Bij een 

vluchtige beschouwing zou men to' de conclusie kunnen komen, dat 

zulks ·mogelijk is indien s t door geschikte keuze van de begin-"' .. 
voorwaarden ( s. klein en -{«') groot} maar voldoende klein wordt 

.. 1/.t "" . 
geaaa.kt. Bij nader inzi'en blijkt er echter in ons geval een koppeling 

te bestaan tussen de beginvoorwaarden en de coëfficiënt van s 

in zijn differentiaal-Yergelijking. De voorwaarde voor bet optreden 

yan aperiodiciteit verhindert nu, dat ~.t~ voldoende klein wordt 

oa de constante <; negatief te doen worden en voorkomt daarmee dus 

teven•het optreden van overspeeding. 

Indien het traagbeidsmo•ent ze•r groot gekozen wordt-. d.w.z. dat ta 

dan zeer groot is, Yerkrijgen we: 
' I (I~ I .( 2ir) • I 

" -- l t;cr 
". --.s"' -t. .s., ~--

' 

," - I 
(I 1- I - ~)=--'- I 

- .l t'""' .s., '~· . 'l"- ". .s.l" I 

zodat dan: 
-'-~. '-'lt 

w., ._ *- {I .,_ L Sir I . (- : • ..!_) ..t .s"i.,J " ~ {t_- S-4' ..t- 'J;?.;:') 
r _ _ .,. _ ",. -\.i" I" . 

s.t. ~,.. 
Voorbeen hadden wij als verloop Yan de boeksnelheid naar de tijd 

gedurende het laatste dtel der quasi-stationaire aanloop geYonden: 
. - "'•· {1:-i~c) 

"'.,=·-(u".,_"'-~) ..t: · ~oJ.,,-IoJ ... ~~' + ""'•, · 

Door substitutie van 

T.., 
I 

I 

wordt dit: . ï I' 
- ~!t-t ... ) 

1- s.., . .t t•· ~ J • 
Blijkbaar is deDenadere.-theorie betreffende bet overgangsverschijn

sel althans in zóverre juist, dat het grensgeval van zeer groot 

traagbeidemoment inderdaad overeensteat met bet quaai-stationair 

doorlopen van de ho~kanelheid-tijd-kro .. e. 
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Indien het traagheidemoment niet zeer groot ia, zullen we moeten 

rekenen met afwijkingen tueeen de dynamische e11. de statische 

koppel-toeren-kro .. e (zie tig. 29). 

Indien we .ale te doen 

gebruik~lijk de afwijkingen 

betrekken op de maximaal 

tijdene de aetiag optredende 

waarden, dan is het duidelijk, 

dat de afw.ijkingen in het koppel 

van groter belang zi~n dan die 

ia de hoeksnelheid, zulks iD 

verbaad aet het reit, dat de 

hoeksnelheid in het beschouwde 

gebied elechte enkele proeenteil 

varieert•, terwijl het koppel 

100 % van waarde verandert. 

tig. 29 

We ·letten dan ook alleen op.de afwijkingen ia het koppel •. 

O.erigens blijkt uit de inzet ••n tig. 29, dat het optreden van 

een max·iaale afwijking in het ltoppel vrijwel samenvalt aset het 

optreden van een maximale afwijking in de h~ksnelheid. 

De uitdrukking voor het dyaaaiech ~oppel als runetie van de tijd 

ie: 

Indien aen uitsluitend ge1ateresseerd is ia het laatste deel van 
de koppel-tqerea-kromàe zal aen vanzelfsprekend een ander 
criterium hanteren. 
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De dynamische koppel-slip-kromme wordt verkregen door 

uit de tijdtuneties voor de dJUamische slip 
' ~ t 

s . = c <. A .,. c (. "' 
.".. I I 

en het dynamisch koppel: 

r., • - t .. 7;. . ~- = _ t., ',., . (c, !
1 

..e. ~,t .,. c,,, .e"' i 1 
'lt,,._ '111 tlt: " J 

4e tijd t te elimineren: 

l'c t ~ t );.tb• C_, F'l ~ 1'! I-e.. l = .s.. - c I! = - - .... • ......,... . , .... f. 7: ", 
rr. .... " 

t.P'( = l'r /s -~-~) 
,, ( )l-") .L ,_,.. ,.., t._ r..._ 

lllz 68 VIII 791111. 
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+ c,f,J '' l9,_(s .,. r-.~. J~] 
C,(A-/11,) J ,_. .P~, ~ ~~~~ 

Ook kan eventueel worden genoteerd: 

r - t r. [ rl/•• ·15 + 
7"*1!;· ) + c: 1'. { ", J~'(.s .,. r-._,... )*1 

-""..~ - ,_ -~~ ,.., -/'a. ."... !', ~.." I I ,, (f-,-/'a) ..,... fO, fllll. r... J 
Na rangschikking in de eerste uitdrukking verkrijgen we als 

resultaat: 

lft zijn algemeenheid is deze vorm voor berekening met de hand 

niet erg aantrekkelijk. Om o.aa toch enigermate te oriënterea,be'· 

schouwen we weer eens het bijzondere geval, dat het traagheids-

moment zeer groot is: 
1 

(.a c ~.. {/'. .,_ I ) 11:1 11 ( I 4- I J 0 

".f ~~-'' I 4t4 ·/',-1', - s.t"' _s..t.. • 
c1 : S; /jO. 4 I J lil $,.. ( I + I .,. I ) p 0 

en dus: A-,., ''' s..,'l,. (\-/1, -'F,;'" &.",'1. •.~ .. 

.,. t T.. I r ..... ,_ • .., ·~· s.c... :: - s...._ ... ."... " ." "• r:,. , ... s.. ,-·. 

Zoals te verwachten was, verkrijgen we nu de stationaire koppel

toeren•kro-e. 
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Het algemene &periodieke .geyal kunnen we beschouwen als de som 

Yan een lineair deel, voorgesteld door de eerste term in het 

rechter lid Yan vergelijking (2) en een niet-lineair deel, 

veroorzaakt door de tweede 

term in dez.e Tergelijking 

(zie fig. 30) • 

Ter Yerdere oriëntatie be-

schouwen we nu het hyper

aperiodieke geyal, waarbij 

dus s,. t., ::: ~ t,r • · 

De uitdrukking voor de slip 

krijgt dan de gedaante 

s."_. = ( c,' + c/ t) e Pt, i , 

·waarin 

/1,. • - _!__ te,.41j'l c,' = sk 
l r-,.. 

Daarbij wordt het dynamisch koppel 

Yan 'de vorm: 

e" 

• 7~.· _ t._ T".• { /',, c,' "' c"' ( 1.,. !,, t) J ~ ''' ~ 
Hieruit volgt: 

s-.-

I c, : 

p,,c,'+ c,'(,..,.",~) = r ...... ,.,. 1!t; 
t! 1 + c 't 

I l s" ~~ _t-_ 
We merken op, dat in dit geval 

aan het eind Yan de aanloop de . 

stijging van de dynamische koppel

toeren-krommo he~ dubbele bedraagt Yan 

die van de stationaire, (zie f.ig. 31). 

' 

s.t., 

fig. 30 

s" 
s.l,. 

S-- SK 

fig. 31 

Tm 

t 

Het verschil in koppel tussen de dynamische en stationaire·kromme 

bedra88t, betrokken op de waarde ~ 

7:. I ., c.f "c 

r..:'t=· - r..,,,.,. c 

7.: . .. "' 
s ... ~. s;T, - s. 7"..,« 

s.., I ., ;;k s" s 
~.. = 

'•·~ s" s,. 

t 

Het ma~i•WD in de afwijking volgt uit het onderzoek van: 

.t.( h -T..,..,.) 
- r... - .. o - t= ~ 

&t .L 

tm 



technische hogeschool eind boven 

afdelhlt der elelltrotechnlek • troep elelltro•echanica 

De maximale relatieye afwijking wordt in dit geYal: 
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De belangrijke conclusie welke we hieruit kunnen trekken is, dat 

deze uitkomst een aan&ienlijk grotere fout geeft, dan de 1% welke 

we in gedachten hebben. Het traagheidemoment zal dus belangrijk 

groter moetea worden gekozen daa uit de voorwaarde voor &periodici

teit volgt. Dit betekent, dat we met voor ons doel voldoende be-
" 

nadering kunnen noteren: 

f 1 "" - _1_ [ 1- [I .,. ~ ~ ... _! ( t,,. J"Jj : _ IT I (.'t,., )l 
l. 'l"IG" . $• ta 1,. i 4 S. " - ~ · "• f4 
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I I ( t"- )' p, - :0: - 7,; i;t 

7{ c: _ I "_ I .,. I . ( 't;,r ) l 
~ ~ 'f;: s" ~ .. 
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Nopaals gebruik makead yan_b~seYon, dat JL < 1, koaen ••. s.t-..., . 

tot de coa.cl••ie, d~t.t { ~*") I· met goede ltenadering van de 
- .!!.. r, j a 

yora (!!} A wordt·. Daar nu .f! $> 1 wordt (~" --" 
p, . P; /i" 

gelijk aan 1 • ~ L 1!.! A:r. 1 • .3!:.. L ~ 
I. p, "·~ ~ 

•rijwel 

• 

Ia.ee~ate 'beaaderiag wordt.nu cle aaxiaale afwijklag tussen het 

dyaaaiscbe en stationaire koppel aelijk au ''"' • 
s" z'., 

~ t t •• •isea, dat -..!!!.-- ..( o,o1 , ofwel: .. ~ 100 ..::.tJL. • 
~~ . . ~ 

Oncler deze oaetandigheden kaa àet de eerste beaadering worden vol-

ataaa. De grootste fout wordt hierbij a.og slecll•• aelatrodvceerd 

. door de factor 1 • r,... L !!!i , welke niet 1, doch ca. 0.95 'be• 
s.,t~ l"_. 

draac~. 

De gemengde tijdeoaetante 2' • ·.!:.!;__ , kan iJlprincipe slechte worden 
. . . lfT. v~ A,' 

be~aald indien de atatorfase•ápreidiftgareactantie ~~ ea de op de 

statorzijde gereduceerderotortaseweeratand R; bekend zija• Ook 

zoader cleze gegeyèas exact te keaaen, kunnen we echter-aiets omtre& 

r,r t:e weten koaen. We maken cl•artoe gebruik ••n het gege•en, dat 

bij normale. evenwichtig gecoutrueer4e asynchrone-machiaes de 

primaire en de op primair·geredllCeerde eecundai,re faseweerstanden en 

-lekreactantiee paarsgewijs o~e•eer even groot zijn: A, 1:::1 P./ ea 

' x,r -== x ... ".. . 
Oacler Yerwaarloziag •aa de aapetieeringaatroom •olgt dan yoor de 

faaehoek tuaaea atatorfaeespancing en-•atro~m bij stilstand: 

zodat dus: 
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Hieruit blijkt 1 dat ~r door het uitvoeren van een kortsluitmeting 

kan worden bepaald. Bij de door ons onderzochtè aachine varieerde 

; 1,._ van 1.49 tot 1,88 al naar gelang de klemsp~nning van 380 V 

op 260 V werd sebracht. Wenat aen het zonder deze aeting te stel• 

len, dan kan gemiddeld over een grote groep ~~achines met c.., !ue • 0, 

worden gerekend; uiteraard aoe' hierbij met enige onzekerheid ge

noegen worden genomen, welke ecbter eventueel in een veiligheida• 

marge kan worden verwerkt. 

De aanlooptijdconstante wordt in belangrijke mate bepaald door 

het maseatraagheid•moment van de rotor. Meting van het traagheids• 
I 

moment van de uit de ·machi.Ae aenoaen rotor geschiedde met behulp 

van een torsieslinger (ophangiag van de rotor aan een staaldraad, 

waarvan de torsiestijfheid eerst door meting was bepaald). Ook hier 

kan eventueel aet een ecbattia,.an de hand van,fig. 32 [4, fig. 160j-
worden volstaan. He 

Voor onze machine is dua nu . t' 
• • 

bij een klemapaaning van 380 Va ·f 
I -J 5 '{ • _.I ?J c +,)Ç,/0 fiC .• • 

11" l ~ ~0 I 

Bij .een noainaal vermogen .... 

.o,8 pk en een no•inale.slip '* 
van.~ volgt voor het n .. inale 

koppel van deae 6-polige 

machine: 
. o"l. 7j' ' T,.. .. :r o • N'" . 
" !.!.:,.1!!. ; J 

De aanlooptijl~oastante zal 

dus bedragea: 

r'=~ 
r 

r-P)1 

V 

/ 
". 

/ 
". 

t._ : L . ~ = 1
J ol. 10

-
1 

• .!..!.!! c OJII' uc. 
T,.._. ,0 ~o, J 

~ 
.."". 

./ 
./ 

"""' 
~ 

,..-i'~-" ,..../ 
/ 

i-" 
~,. 

I 10 50 100kW 
---P. 

mN 

Deze behoort echter voor het verkrijgen van eea quasi-atationair 

ged.J'ag gedurende het laatste deel van de aa~loop1 t'e bedragen: 

Het eigen traagh~oaent van de rotor dient dus aangevuld te worden 

met het traagheideaoaent van een vliegw~el, totdat het totale traag

heidSiloment 

bedraagt. 
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We constateren, dat deze eis ver uitgaat boven hetgeen de eigen

schappen van de induction-generator dicteerden. (~=l+~+.lo-I.K;""' ). 

Opmerking: In het algemeen zal het nominale toerental op de naam

plaat van de machine kunnen worden afgelezen. Zonodig kan ook voor 

het vaststellen van de nominale slip met een schatting aan de hand 

van fig. 33 [~, fig. 23C) wordert volstaan • 

. ,. 
~ 6 .,....,----.------.---,---,--,-,-"T"T""i-----.---t--lr-r-r-r-rM 

f ' 'r--. ....... 
2 

I 
1 5 fO 50 100kW 

-PmN 

fig. 33 

6.b. Registratie van de koppel-toeren-kromme van een asynchrone 

motor~ (uitvoering). 

Onder paragraaf 6a hebben wij leren inzien, dat het noodzakelijk 

is eerst een g.eschikt klimaat te scheppen zowel ten aanzien van 

de mee~apparatuur (induction-generator en xy-recorder) als de 

te onderzoeken machine, wil het in principe mogelijk zijn tot 

een voldoend juiste weergave van de stationaire koppel-toeren

kromme te komen. 

Bij de praktische uitvoering stuit men op nog weer andere pro

blemen. Het betreft hier de invloed van storingen, waarop in 

paragraaf 5 reeds even werd gewezen. Er treden elektrische, 

magnetische en mechanische storingen op. Ten aanzien van de 

eerste soort kan in het algemeen worde~ volstaan met elektrische 

afscherming van de meetdraden en geschikte aarding. Afscherming 

tegen magnetische invloeden is wat moeilijker. Allereerst 

moeten lussen in meetdraden worden vermeden. • 
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Daarnaast heeft men te maken met het feit, dat de induction-generator 

en de te onderzoeken machine beide van dezelfde (inductieve) aard zijn 

en het magnetisch veld zich niet gemakkelijk binnen een bepaald 

volume laat beperken. Er kon echter een voldoende afscherming worden 

verkregen door om de induction-generator drie dozen van opvolgend 

iets grotere afmetingen te plaatsen, waarbij voor het materiaal kon 

worden volstaan met transformatorblik. 

De mechanische storin~en tenslotte waren het moeilijkst te elimineren; 

ze bleken van drieërlei aard te zijn: 

a. trillingen welke via de as naar binnen kom.en, . 
b. trillingen welke via het huis penetreren, 

c. trillingen welke in de induction-generator zelf worden opgewekt. 

Ad a. Men dient z~ch te realiseren 1 dat de diameter van de as van de 

induction-generator enkele mm's bedraagt en die van de te onderzoeken 

machine enkele tientallen mm's. Dit betekent, dat bij een te vaste 

koppeling de asstomp .van de induction-generator gedwongen wordt elke 

beweging van de asstomp van de motor te volgen. Zulke bewegingen kun• 

nen optreden als gevolg van kromming van de as, trillingen ten gevolge 

van onbalans of elektrodynamische krachten, variabele lagerzetting, etc. 

Men dient dus wel over te gaan tot een flexibele koppeling, welke echt 

torsiestijf en spelingvrij moet ZiJn. 

De dubbele elastische cardankoppeling 

volgens fig. 34 bleek goed aan 

deze eisen te voldoen. 

Overigens biedt deze 

elastische verbinding geen 

vrijbrief voor een slordige 

wijze van opatellen der 

beide machines; wel degelijk 

dient een goede uitlijning• 

plaats te vinden. fig. 34 

• Niet zeer beken'd is de toch wel goede methode waarbij de beide kop
pelinshelften vrij los gekoppeld worden en op een der koppelinghelften 
een kle~u meetklokje wordt bevestigd. De .meetstift van het klokje rust 
radiaal, dan wel axiaal tegen de andere koppeliDChelft. Bij langzaam 
ronddraaien der roteerbare delen kan een eventuele· atwijking in de uit• 
lijning aan de hand van de aanwijzing van het klokje worden geconsta
teerd. ben voordeel is vooral, dat de toegestane afwijking hiermee ge
talmatig kan worden voorgeschreven. 
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A.cl b. In het algemeen zal men er toe overgaan de induction

generator te bevestigen op een ondergrond welke in verbinding staat 

met dè te onderzoeken motor. Hierdoor kunnen trillingen, welke door 

de laatste wo~n opgewekt, de induction-generator gemakkelijk be

reiken. Er is niet na4er onderzocht o!.de nadelige uitwerking 

hiervan in hoofdzaàk te wijten is·aan kleine verplaatsingen van de 

as van de induètion-generator ten opzichte van het magnetisch 
\ 

circuit dan .wel aan geringe deforaatiea vaa en mechanische span• 
\ 

niqen in dit circui·t met als gev.olg- hiervan veranderlijke koppeline 

tussen de signaalspoel,, de rotorcup en de voedfngespoel. 'Nel 

kon worden geconstateerd1 dat door verdraaiing van het huis van de 

induction-generator een stand kon worden gevonden, waarbij een 

minimaal stoorsignaal - althans in de gegeven situatie waarbij de 

trillingen hoofdzakelijk in 66a richting plaats vonden - optrad. 

Een verdere reductie van het stoorniveau kon worden gevonden door 

de gehele induction-generator v•rend op de hangen. (zie fig. 35). 
Een aantal bladveren . 
zorgt er hierbij. voor, 

dat van d.e 6 vrijheida

gráden er 5 betrekkelijk 

gemakkelijk bewegiag toe

laten, terwijl de 6de 

(die ,-oor torsie) •rij

wel g6blo~keerd is. 

O't'er deze gehele con

structie konden de 

kappen ~oor de magnetische 

afscherming worden ge

plaatst. 

~ irtduction.pnerator . 

rhuie 

tig. 35 

Ad c. Het bleek, dat de kogellAgers Yan de ~nduction•generator 

zelf in aanzienlijke a_ate to41 !'boqgfrequente" trillingen van de 

as met rotorcup en daar .. tot yerhoging van het stoorniveau bij

droegen. Zij werden daarom ver...ancen door aeer nauw passende zelf

smerende glijlag.,ers, betgeen wederom aanzien-lijke verbetering gat•. 

• Oa bi] de experimenten hieromtrent zo goecl 110gel·ijk hinder yanwege 
rechtstreeka door de koppeling biruaengebracbte trillingen te •er
mijden werd een wervelstroomkoppeling toegepast. Hierbij zor!den 
kleine permanente aa•ntten voor de opwekking van het magnetisch 
veld. Ook werd •et aAndrijving door een lucötstraal geexperimen-
teerd. 
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Door dit complex van maatregelen bleek het tenslotte mo~elijk he~ 

geheel zonder toepassing van filters aan de signaalzijde te bedrijven. 

Met de beschreven opstelling -4-+~-~-+-~---~
konden hierna op bevredigen- ---+--+-~-~ 

·r~-,---,--, r 

·-+----~··"· +--,.. .. ~ -J -

de wijze koppel-toeren-krom-

men van de motor worden 

nomen. In fig. 3~ treft men 

in het eerste kwadrant een 

dergelijke kromme aan. 

~Deze werd opgenomen bij een 

klemspanning van 3g0 V. Een 

afzonderlijk 

heidemoment was hierbij met 

~-+--4-+-~~-~~~r.. 

fig. 36 

• 4 

- _.__j_ _ _j 

een vaste koppeling aangekoppeld. Het hoeksnelheidssignaal werd ver

kregen met een normale gelijkstroomtachogenerator. 

Alvo~ens tot fotografische copiëring van het regietrogram over te 

gaan werd eers~ nog als vergelijking de met behulp van een remdynamo 

bij 380 V klemspanning opgenomen stationaire koppel-toeren-kromme 

volgens fig. 22 in streeplijn opgenomen. Opgemerkt dient te worden, 

dat een preciese vergelijking pas mogelijk wordt indien correcties 

voor het wrijvingskoppel van het vliegwiel en het aandrijfkoppel van 

de beide tachogeneratoren worden aangebracht. Vanzelfsprekend dient he 

totale traagheidemoment ook de bijdragen van de gelijkstroom-tacho

generator en dé diverse koppelingen te bevatten (het traagheidemoment 

van de induction-generator is zo klein (54.10-7kgm2), dat het kan 

worden verwaarloosd). 

Indien men geinteresseerd is in het mechanische verlieskoppel als 

functie van het toerental, kan zulks tevens in het vierde kwadrant 

worden afgelezen. 

We merken nog op, dat duidelijk de tekenomkering van het wrijvinga

koppel bij het passeren van het stilstandspunt, komend vanuit het 

tegenstroomremgebied, herkenbaar is. Indien de grootte van dit koppel 

bij genoemde passering niet verandert, moet men vinden dat deze stap 

tweemaal zo groot is als die welke aan het eind van de uitloop optree"d 

Overi$ens hangt ~et wrijvingskoppel bij onze motor met glijlagers vrij 

sterk van de temperatuur ar. 
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In fig. 3? vindt men nog een 

voorbeeld van een dynamische 

koppel-toeren-kromee zoals die 

met behulp van de induction

generator werd opgenomen aan 

dezelfde motor, ook bij een 

klemspanning van 380 V, echter 

met het vliegwiel losgekoppeld. 

A18 registratieapparatuur diea
de een kathodestraaloscillog.ra~ 

ia coabinat~e met een Polaroid

camera. Zoala we hebben s-zien 

ma« op grond van de eigenschap

pen van de indu.c.ti.on-gen•atcr 

._n deze kromme slechte een be

perkte •aarde worden toegekend. 

Sa~~envatting: 

fig. 3? 
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Terwijl het wenselijk te achten is van motoren een compleet overzicht te 

hebben van hun gedrag aan de aszijde onder stationaire omstandigheden, 

vraagt de bepaling .van de zogenaamde stationaire koppel-toeren-kromme, 

welke dit gedrag beschrijft bij toepassing van de gebruikelijke. quasi

stationaire methoden (remdynamo, _waterrem, etc.) een zodanig lange meet

tijd, dat om meerdere redenen vaak van een dergelijke meting wordt af

gezien. De meettijd wordt echter bruikbaar verkort bij toepassing van 

een dynamische meetmethode. 

Biedt daarbij de bepaling van het toeren-deel van de koppel-toeren-kromme 

in het algemeen weinig moeilijkheden, des te meer ·treden deze op bij de 

meting van het koppel. Men kan het echter veelal zo arrangeren, dat het 

machinekoppel vrijwel geheel benut wordt voor versnelling van de 

roterende delen, waardoor bij bekend masaa-traa~heidsmoment kan worden 

volstaan met een meting van de hoekversnelling. 

Een zogenaamde induction-generator kan, indien gevoed met gelijkstroom, 

als opnemer van hoekversnellia«en worden gebruikt en biedt ten opzichte 

van andere systemen voor de bepaling van hoekversnellinren de voordelen, 

dat de hulpapparatuur in eerste instantie uiterst beperkt is en het 

meetsignaal rechtstreeks voor elektrische registratie kan worden benut. 
Hier staan echter de volgende nadelen tegenover: 
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1°. De te onderzoeken aotor kan YoorschrijYen, dat het interesaerende 

toerengebied in een betrekkelijk langzaam tempo dient te worden door

lopen om de in principe dynamische koppel-toerea-kro .. e aet Yoldoende 

benadering met de gewenste statioaaire kro ... te doen oYereenkoaen. 

Dit leidt tot kleine hoekYersnellingen waardoor het meetsignaal zo 

klein wordt, dat allerlei storende invloeden, welke bij het nor .. le 

gebruik Yan de induction-generator (hij werkt dan ale wiaeelstrooa

tachogenerator met constante frequentie) Yrijwel niet merkbaar zijn, 

de kans krijgen het te betnYloeden. Hiertegen moeten uitgebreide 

maatregelen worden getroffen. 
0 . 

2 • De gevoeligheid voor hoekversnellingen ia afhankelijk van de 

grootte Yan het toerental en Yan de Yoorgeschiedenia. 

Het is mogelijk met uitwendig toe te passen middelen de eerstgenoeade 

afhankelijkheid geheel en de laatstgènoemde gedeeltelijk te elialneren 

echter ten koste van de oorspronkelijke eenvoud. 

3°. De induction-generator beYat intern principieel een vertraginga

lid. Daar hierdoor snelle wisa•lingen in hoekYersnelling vertekend 

tot uitdrukking komen in het meetsignaal, is het toestel niet ge

schikt voor de regietratie van snelYerlopende verschijnselen. 

Voor zoyer het overgangsverschijnselen in de te onderzoeken machine 

betreft, is dit niet direct als hinderlijk op te Yatten omdat immers 

de belangstelling uitgaat naar de stationaire koppel-toeren-kromme 

·en men er toch al voor heeft te zorgen, dat inderdaad deze laatste· 

wordt doorlopen. 

Een op het gebruik als hoekversnellingsopnemer toegespitste con

structie kan wellicht aan een aantal van deze bezwaren tegemoet 

koaen. 
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