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Asynchrone (driefasige) draaistroommachines C1400-3 

De asynchrone machine wordt ook inductiemachine genoemd. De beide 
namen, die betrekking hebben op twee verschillende eigenschappen van 
deze machine, zullen later nog wei duidelijk worden. 

Dit type machine is het werkpaard in de elektrische aandrijftechniek. Voor 
industriele toepassingen is tie driefasige machine favoriet. Statorspan
ningsvoeding uit een driefasige spanningsbron (draaispanning) wordt 
het meest toegepast. Het aantal rotorfasen is doorgaans ook drie (bij de 
machines met gewikkelde rotor) of veel groter dan drie (bij de machines 
met kooianker). In het algemeen heeft de machine p poolparen. In de figu
ren zullen we echter het geval p = 1 afbeelden. 

In een driefasige machine zijn de fasen onderling magnetisch gekoppeld. 
Het gedrag van de machine kan beschreven worden door slechts een fase te 
beschouwen omdat in de overige fasewikkelingen identieke situaties ont
staan die slechts in de tijd verschillen van de toestand in de beschouwde 
fase. 
Hier gaan we in principe uit van een vierfasige machine in gebalanceerd 
bedrijf. In dat geval voeren twee tegenover elkaar liggende fasen op het 
teken na dezelfde stroom, ookin de tijd. Deze beide fasen kunnen dan door 
serie- of parallelschakeling worden samengenomen tot een fase. Hetzelfde 
geldt voor de beide andere tegenover elkaar liggende fa sen. Aldus ontstaat 
de zogenaamde semi-vierfasige machine (fig. 1), die we eenvoudigheids
halve een tweefasige machine noemen. 

. . (stator VIerfasige 
rotor 

i~~ = -i~\: l 
i" =-id --........... 
s -' Semi-vierfasige { stator 

i~ = -i~ (tweefasige) rotor 

;" =- ;d )-------
' r 

Figuur I. 
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C 1400--4 Asynchrone ( driefasige) draaistroommachines 

Terwijl bij een tweefasige machine gerekend kan worden met de eigen im
pedantie van een fase, moet bij een driefasige machine, vanwege de onder
linge magnetische koppeling, gerekend worden met een vervangende 
impedantie. De parameters van een driefasige machine kunnen steeds her
rekend worden naar die van een equivalente tweefasige machine (voor de 
bewijsvoering verwijzen we naar de literatuur). 

In de machine van figuur I staan de magnetische assen van de be ide stator
fasen loodrecht op elkaar; de wederzijdse inductiviteit is dus nul. Hetzelfde 
geldt voor de beide rotorfasen. Dit vereenvoudigt de wiskundige beschrij
ving. 

1. Fysische werking van de machine, uitgaande van stroombronvoeding 

We beschouwen nude tweefasige machine volgens figuur 2. De beide ro
torfasen ~en~ zijn kortgesloten. De beide statorfasen ~en~ worden gevoed 
met de respectievelijke stromen 

.(/ 

's 

·b ~ • 
ls = ls Sill Wsl 

a, 
/ ' 

/ ' 
/ ' 

/ ' I \ 
I \ 

I \ 
I \ 
I \ 
I I 
I I 
\ I 
\ I 
\ I 
\ I 

' I 
' I 

' ...................... w~ ...... ....-// -----
Figuur2. 
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Asynchrone ( driefasige) draaistroommachines C 1400-5 

Af gezien van de groeven in de stator en de rotor voor het onderbrengen van 
de stator- en rotorwikkelingen, is de luchtspleet bij een inductiemachine 
constant; er komen geen lichamelijke pol en voor. Elk van de fasewikkelin
gen veronderstellen we zodanig te zijn uitgevoerd dat een stroomvoerende 
fase een naar de plaats a:5 langs de om trek cosinusvormig magnetisch veld, 
conform figuur 24 inC II 00 in de luchtspleet opwekt. De bovengenoemde 
stromen wekken dan een draaiveld 

Bs = cis cos( Ws t - PO:s) (3) 

op, dat met de hoeksnelheid w5 jp rechtsom draait. cis een machinecon
stante. 

We Iaten nude rotor even hard draaien als het statordraaiveld. 
Een rotorfasewikkeling zal dan in het algemeen wei flux omvatten, maar 
deze blijft qua grootte in de tijd constant zodat in de wikkeling geen span
ning wordt gelnduceerd. Hoewel de wikkeling is kortgesloten zal er toch 
geen stroom !open; het koppel is bijgevolg nul. 

Als eerste conclusie kunnen we stellen dat het koppel van een inductiema
chine bij de zogenaamde synchrone hoeksnelheid ws/P nul is. Deze syn
chrone hoeksnelheid wordt ook wei de ideele nullasthoeksnelheid ge
noemd. 
Zoals zo dadelijk zal blijken kan deze machine wei een koppel ontwikkelen 
a is de rotor niet synchroon, dat wil zeggen asynchroon draait ten opzichte 
van het statordraaiveld. Wij gaan daartoe de rotor dwingen iets langzamer 
te draaien dan het statordraaiveld. 

Eris dan een relatieve beweging van de rotorwikkeling ten opzichte van het 
statordraaiveld. Nu kan er wei een spanning worden opgewekt en bij kort
sluiting kunnen er nu wei stromen in de rotorfasen gaan vloeien. 

In de rotorfase ~ gebeurt alles in tijdfase 1r /2 rad later dan in de rotorfase ~ 
als de mechanische rotorhoeksnelheid Wm kleiner is dan synchrone snel
heid ws!P· De ruimtelijke verschuiving van de magnetische assen van de 
rotorfasen over 1r j2p rad betekent een faseverschuiving tussen de in deze 
fa sen gelnduceerde spanningen van 1r /2 rad elektrisch en dus ook eenzelfde 
faseverschuiving tussen de stromen die in de fasewikkelingen gaan !open 
als gevolg van deze spanningen. Deze beide rotorstromen i~ en i~ geven dus 
op hun beurt aanleiding tot een rotordraaiveld. 

De pulsatie ofhoekfrequentie w, van de rotorspanningen en rotorstromen 
is evenredig met het hoeksnelheidsverschil van het statordraaiveld en de 
mechanische rotorsnelheid: 
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C 1400-6 Asynchrone ( driefasige) draaistroommachines 

(4) 

Het rotordraaiveld draait dus ten opzichte van de rotor met de hoeksnel
heid 

(5) 

De rotor draait reeds met de mechanische hoeksnelheid Wm. Ten opzichte 
van de stilstaande statordraait dus het rotordraaiveldmet de hoeksnelheid 

Wr 
Wm+

p 

Uit de vergelijkingen (4) en (5) volgt nu 

Wr (Ws ) Wm + p = Wm + p- Wm 

(6) 

p 
(7) 

Het rotordraaiveld draait dus in de ruimte even snel als het statordraai
veld, dat wil zeggen er wordt voldaan aan de hoeksnelheidsvoorwaarde. 

Dat bij deze machine automatisch aan die belangrijke voorwaarde wordt 
voldaan is te danken aan het indue tie-effect. De rotorstromen worden niet 
van buiten af met a parte voedingsbronnen opgedrongen, maar zijn een ge
volg van de beweging van de (door die strom en te doorvloeien) windingen 
in een magnetisch veld, waardoor die strom en vanzelf de goede frequentie 
en onderlinge faseverschuiving hebben. 

We gaan vervolgens na of de lagere hoeksnelheid Wm < wsl p ook aanlei
ding geeft tot een koppel. 

Er is sprake van een koppel indien de statorflux en de rotorflux niet in een 
lijn staan. Bovendien is het koppel bij gegeven sterkten van stator- en ro
torfluxen maximaal als de beide vel den loodrecht op elkaar staan. 

We koppelen ons als waarnemers aan het statordraaiveld en stellen ons 
eenvoudigheidshalve de beide rotorfasen voor als twee loodrecht opel
kaar staande windingen (fig. 3). Voor ons staat het statordraaiveld nu stil 
en de beide rotorwindingen bewegen met de snelheidwr / p linksom; we had
den immers Wm < Ws/P verondersteld. 

We kijken nu op het moment dat de as van de ene wikkeling loodrecht staat op 
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Asynchrone ( driefasige) draaistroommachines C 1400-7 

----;, ------

\__., ------

Figuur 3. 

het statorveld. Zoals we zullen zien heeft dit het voordeel dat de andere 
winding buiten beschouwing kan blijven. 
Laten we even de kopverbindingen van de eerste winding buiten beschou
wing, dan houden we nog twee geleiders over, die met een snelheid v in een 
magnetisch veld Bbewegen. V olgens de uitdrukking van de Lorentzkracht 
zullen de ladingsdragers in de bovenste gel eider een kracht naar voren on
dervinden en de ladingsdragers in de onderste geleider een kracht naar ach
teren. 
Daar de winding kortgesloten is, zal er tengevolge van deze kracht een 
stroom in de geleiders gaan vloeien in dezelfde (getekende) richting. Deze 
stroom produceert een veld naar rechts (!lr). Er ontstaat op de rotor der
halve een rechtsom georienteerd koppel, dat probeert de rotor te versnel
len. Omdat het koppel en de mechanische rotorhoeksnelheid hetzelfde 
teken bezitten, wordt aan de mechanische zijde vermogen afgegeven: de 
machine werkt in deze toestand als motor. 

Van de tweede winding, waarvan de magnetische as op het door ons be
schouwde tijdstip samenvalt met de as van het statorveld is de gekoppelde 
flux maximaal. De verandering van de flux met de tijd is dus nul, zodat geen 
spanning wordt gelnduceerd en er bijgevolg geen stroom door de winding 
vloeit. Deze winding kunnen we dus inderdaad (op dit gekozen tijdstip) 
buiten beschouwing Iaten. 
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C 1400-8 Asynchrone ( driefasige) draai stroommachines 

Met bebulp van bet voorlopig verkregen inzicbt - dat zo dadelijk zal blij
ken niet gebeel juist te zi jn-kunnen wen u reeds een gedeel te van de koppel
boeksnelbeidkarakteristiek van een inductiemacbine voorspellen. 

Vooreerst definieren we nog een nieuwe en belangrijke dimensieloze groot
beid, namelijk de slips 

Ws 
--Wm 

s = -"-P---,-,--ws 
p 

(8) 

De slips is dus bet relatieve snelbeidsverscbil tussen de syncbrone boek
snelbeid en de mecbaniscbe boeksnelbeid, relatieften opzicbte van de syn
cbrone boeksnelbeid. 
Bij stilstand is 

Wm = 0 en s =I 

en bij de syncbrone boeksnelbeid is 
Ws 

Wm =- en s = 0 
p 

(9) 

(I 0) 

We bebben reeds geconstateerd dat voor s = 0, de syncbrone boeksnelbeid, 
bet koppel Te = 0 is. 
Voor seen weinig groter dan nul zal er, zoals we ook reeds bebben gezien, 
een koppel ontstaan. Dit koppel wordt groter naarmate s toeneemt. De 
lineaire toename van Te met sin figuur 4 geldt ecbter slecbts voor een be
perkt gebied. 

0 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

\ 

------~------------------------~ 
0 

Figuur4. 
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Asynchrone (driefasige) draaistroommachines C1400-9 

In het voorgaande werd namelijk stilzwijgend aangenomen dat de in de 
rotorwindingen opgewekte spanning, die in feite een wisselspanning is, 
een wisselstroom tot gevolg heeft welke in fase is met de spanning en waar
van de amplitude evenredig is met die van de spanning. Dit geldt even wei 
aileen voor die waarden van de slip waarbij de reactantie van een rotorwik
keling (wrLr) verwaarloosd kan worden ten opzichte van de weerstand 
(R,). Naarmate de rotor meer wordt afgeremd, en dus de slip en daarmee 
de rotorfrequentie toeneemt, zal het reactieve dee] van de totale rotorim
pedantie Z, 

( 11) 

in betekenis toenemen en tenslotte het weerstandsdeel overheersen. 

De grootte van de door het statordraaiveld ge'induceerde spanning is even
redig met de rotorfrequentie. 

Voor kleine slipwaarden zal de grootte van de rotorstroom eveneens even
redig zijn met de rotorfrequentie, en daarmee ook de grootte van het kop
pel. 

1,. 

---------------- --------------------------------· 

(J)/11 

-
p 

Figuur 5. 

Bij toenemende slip wordt de rotorimpedantie groter, de rotorstroom 
neemt minder dan evenredig toe en zal uiteinde1ijk naderen tot een asymp
totische eindwaarde (fig. 5). Wiskundig formuleert men dit door devol
gende vergelijkingen 

Ur ~ Wr (12) 
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(13) 

( 14) 

Zou de rotorstroom in fase zijn met de rotorspanning en het verloop van 
figuur 5 hebben, dan zou het koppel hetzelfde verloop hebben. Dit blijkt 
niet het geval te zijn doordat de met s toenemende rotorfrequentie zich nog 
op een andere wijze doet gel den. 

Bij toeneming van s raakt de rotorstroom namelijk in fase achter op de 
gei"nduceerde bewegingsspanning. Dit betekent dat de stroom later zijn 
maximum bereikt dan deze spanning, dat wil zegen dat de rotorwinding 
in de tijd verder moet draaien alvorens zij het ogenblik (en dus de stand) 
bereikt waarop de stroom erin maximaal is (fig. 6). In de andere winding is 
op dat moment de stroomjuist weer nul. 

Figuur6. 

Dit heeft tot gevolg dat het bijbehorende rotorveld niet meer Joodrecht 
staat op het statorveld. Het koppel, dat evenredig is met de sinus van de 
hoek a die beide velden met elkaar maken 

Te rv BsBr sin a (15) 

zal met het toenemen van die hoek minder toenemen dan aileen uit de toe-
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Asynchrone ( driefasige) draaistroommachines C 1400-11 

name van de rotorstroom zou volgen. Bij nog grotere slipwaarden over
heerst zelfs het afnemen van de sinus van de hoek a (fig. 7). 

(1)111 

0 

Figuur 7. 

Het koppel bereikt dus, uitgaande vans= 0, een maximum en zal daarna 
afnemen en asymptotisch tot nul naderen. Het maximaal koppel wordt 
kipkoppel Tek genoemd en treedt op bij de zogenaamde kipslip sk. 

Ter verduidelijking geeft figuur Sa de plaatskurve van het eindpunt van de 
vector !1, als w, verandert en figuur 8b de plaatskurve van het eindpunt van 
de complexe rotorstroom I, als w, verandert. Bij s ongeveer gelijk aan nul is 
de rotorstroom klein. In figuur 8b zien we dat hij aileen dan ongeveerin fase 
is met de gei:nduceerde bewegingsspanning en dat aileen dan het voorals
nog kleine rotordraaiveld in de gunstige positie van ongeveer 1rj2 rad ten 
opzichte van het statordraaiveld staat. 

2. Spanningsgevoede inductiemachine 

Tot nu toe hebben we de statorstromen als gegeven grootheden be
schouwd, met andere woorden we hebben stroombronvoeding veronder
steld. Meestal echter worden de statorwikkelingen van een induc
tiemachine gevoed uit spanningsbronnen. Het blijkt nu, dat in dat 
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C 1400-12 Asynchrone ( driefasige) draaistroommachines 

w,.= oo 

Cirkelbaan van het 
eindpunt van de 
plaatsvector §, als 
w r verandert 

a) 

Figuur8. 

Complexe ge"induceer
de relatieve bewegings-

Cirkelbaan van het 
eindpunt van de com
plexe rotorstroom 1,. 
als w r verandert 

b) 

geval de motor meer stroom uit het net opneemt naarmate hij aan de me
chanische zijde zwaarder wordt belast. Dit is als volgt in te zien. 

Uit figuur Sa blijkt dat het rotorveld fl., een component bezit, die tegenge
steld gericht is aan het statorveld fl.,. 
Bij verwaarlozing van de weerstand R~ van de statorfase geldt als span
ningsdifferentiaalvergelijking 

a d¢~ 
us =dt ( 16) 

als u~ de klemspanning en¢~ de met de wikkeling ~ gekoppelde flux is. Met 

U~=UsCOSWsl (17) 

geldt dan ook hier 
A.a ),a · 
'l's = 'l's Sill Wsl ( 18) 

met 

( 19) 
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Asynchrone ( driefasige) draaistroommachines C 1400-13 

De amplitude van de flux is derhalve bij gegeven netspanning en netfre
quentie vrijwel constant. 

De flux¢~ is bij de belaste machine niet aileen afkomstig van de eigen sta
torfasestroom i~, maar is ook bet gevolg van bet rotorveld. Als nu bet sta
torveld door bet rotorveld dreigt te worden afgebroken zal de statorstroom 
moeten toenemen teneinde de totale flux¢~ constant te houden. 

Als conclusie kunnen we stellen: naarmate bet rotorveld (en dus de rotor
stroom) in amplitude en in stand (fase bij de stroom) verandert, zal ook de 
statorstroom van de uit spanningsbronnen gevoede machine in amplitude 
en fase veranderen. 
Zou de machine a an de statorzijde uit stroombronnen gevoed worden, dan 
past zichjuist de statorklemspanning aan; deze wordt lager als de machine 
zwaarder wordt belast. 

Dit effect vinden we ook bij een transformator waarvan de primaire wikke
ling is aangesloten op een spanningsbron (fig. 9). Bij open secundaire wik
keling heeft ~~tot taak om geheel aileen de flux op te bouwen die behoort bij 
de gegeven amplitude en frequentie van de primaire spanning. Deze zoge
naamdenullaststroom is maar klein. W ordt de secundaire wikkeling belast 
dan gaat er een secundaire stroom i., vloeien die bet veld tracht te verande
ren. In bet bijzonder zal de inductieve component van is bet oorspronke
lijke veld trachten afte breken. Een en ander heeft ook bier tot gevolg dat ip 
toeneemt, in een pogen bet oorspronkelijke veld te behouden (conserva
tieve flux bij spanningsvoeding). 

+o-----------------~ 

c 
Figuur9. 

2.1. Spanningsvergelijkingen 

We beperken ons tot de quasi-stationaire toestand, dat wil zeggen de me
chanische hoeksnelheid Wm is constant en aile elektrische overgangsver-
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C 1400-14 Asynchrone ( driefasige) draaistroommachines 

schijnselen zijn uitgestorven. De frequentie van de stator- en rotorspan
ningen en van de stator- en rotorstromen zijn in overeenstemming met 
de hoeksnelheidsvoorwaarde. Eenvoudigheidshalve nemen we p = 1. 
Het stator- en rotorijzer veronderstellen we lineair-magnetisch (fig. I 0). 

+'.'~ 
'·~ 
- I () 

:~./ 
I ~-
i 

i 
i 
i 
i 

Figuur 10. 

We kunnen dus alvast noteren: 

e = Wml + Bo 

W5 = Wr +wm 

W 5 -Wm Wr 
S=---

b 
u, + 

'b 
l s 

(20) 

(21) 

(22) 

We beschouwen in eerste instantie het meer algemene geval van de dubbel
gevoede machine en veronderstellen dat het stator- en het rotorspannings
stelsel (tweefasig spanningssysteem) symmetrische, enkelvoudig harmo
nische stelsels zijn. 
Onder deze omstandigheden zullen de stromen die vloeien ook enkelvou
dig harmonische wisselstromen zijn met bekende frequenties. De tijdsaf-
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Asynchrone ( driefasige) draaistroommachines C 1400-15 

hankelijkheid is dan niet meer interessant, maar nog wei de amplitude en de 
fase van de wisselgrootheden. Daarom stappen we over op de complexe 
rekenwijze. 

Omdat voorts de verschijnselen die met de statorfase 6, respectievelijk de 
rotorfase ~' samenhangen, slechts in fase (en we!Jr/2 elektrische rad) ver
schillen met de verschijnselen in de statorfase ~, respectievelijk de rotorfase 
~' kunnen we volstaan met de volledige uitwerking van aileen de a-fasen 
van stator en rotor. 

Het tweefasig statorspanningssysteem kan als volgt worden geschreven: 

u~ = Us cos Wst = Us V2 Re [e'w,f] 

= Re [1& y'2 eiw,t] (23) 

(24) 

Vergelijking (23) dwingt ons bij de afbeelding van de grootheden in het 
complexe vlak de u~-vector langs de reele as te leggen, immers 1£s = Us. 

Voor het tweefasig rotorspanningssysteem geldt 

met 

u~ = u,cos(w,t + rr) = U,VlRe [ei(w,r+y,)] 

= Re [ U, Vl eiw,t] 

U = Uei"j, _, r 

b " . ( ) u, = u, Sill w,t + /r 

(25) 

(26) 

(27) 

De hoek /r duidt aan dat op het tijdstip t = 0 de spanningen u~ en u~ niet 
tegelijkertijd hun topwaarde behoeven te bezitten. 

Formeel schrijven we voor het tweefasig statorstroomsysteem, respectie
velijk tweefasig rotorstroomsysteem 

ia = i cos(w t - rn ) = I Vl Re [ei(w,t-<p,)] s s s ys s 

= Re [.L Vl eiw,t] (28) 

met 

(29) 

·h ~ . ( ) ls = ls Sill Wst - cps (30) 
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i~ = i, cos(w,t + rr - <f'r) = I, v'2 Re [ef(w,t+')',-<p,)] 

= Re [l,Vl Jw,t] (31) 

met 

I = IJ(!',-<p,) 
-r r (32) 

i~ = i, sill(w,t + lr - <f'r) (33) 

De spallningsdifferentiaalvergelijkingen voor de stator a-fase en de rotor 
a-fase luiden: 

(34) 

a R ·a d¢~ 
u, = rl, +dt (35) 

We veronderstellen dat de wederzijdse inductiviteiten L.,., tussen de stator
en rotorfasen (co )sinusvormig met B veri open, zodat 

L~~ = Lsr COS B (36) 

Lab £ · B sr = - sr Sill (37) 

Lba £ · B sr = sr Sill (38) 

bh ' 
Lsr = Lsr COS B (39) 

We vinden dan de volgende uitdrukkingen voor de met de stator a-fase en 
rotor a-fase gekoppelde fluxen: 

-+,a L ·a Laa ·a Lab ·b 
'Ps = s1s + sr 1r + sr 1r 

-+,a L ·a Laa ·a Lab ·b 
'Pr = r1r + rs 1s + rs 1s 

(40) 

( 41) 

Door substitutie met de voorgaande vergelijkingen gaan de vergelijkingen 
(34) en (35) over in 

a ·a di~ ' c ( 7r) u, = Rsl, + Ls dt + LsrlrWs COS Wst + Bo + lr - <f'r + 2 (42) 
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a ·a di~ A ~ ( 7f) u, = R,z, + L, {jj + LsrlsWr COS w,t- Bo - 'Ps + 2 ( 43) 

of in complexe nota tie 

JL = Rsl.s + }w,L,ls + }wsLsrl,d80 (44) 

U R I · L I · LA I -}Bo _, = r_, + ]Wr r_, + )Wr sr~,e ( 45) 

Dit zijn twee vergelijkingen met twee onbekenden, namelijk ls en I,. 

2.2. Equivalent schema 

We stellennuu,=O, datwilzeggen we gaan vandedubbelgevoedemachine 
over op de inductiemachine met kortgesloten rotorwikkelingen. De verge
lijkingen (44) en (45) worden dan 

(46) 

0 = R,l, + jw,L,l, + jw,Lsr[,d80 ( 47) 

De rotorspanningsvergelijking (47) wordt vermenigvuldigd met w8 jw, = 
1 /sen met d80 • V oorts vervangen we de rotorstroom l, door 

( 48) 

Dan verkrijgen we de spanningsvergelijkingen van de spanningsgevoede 
inductiemachine met kortgesloten rotorwikkelingen in stationaire toe
stand (constante mechanische hoeksnelheid wm) 

R, , . , . A 

0 = -l, + }WsLrlr + )WsLsrls 
s 

(49) 

(50) 

Het overeenkomstig schema is voorgesteld in figuur 11. Het is in feite dat 
van een transformator, belast met een snelheidsafhankelijke (s) weer
stand. 

We wijzigen vervolgens de statorspanningsvergelijking ( 49) in de volgende 
vorm 

JL = Rsls + }wsLs(ls +f.;) (51) 

met 
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/' = Lsr / 
-r Ls -r (52) 

de op de stator betrokken rotorstroom. De som van de stromen 

L,+l; =L,, (53) 

noemen we de fictieve, op de stator betrokken magnetiseringsstroom L,. 

A 

L~.,. 

~ 

R,. 

lj, 

: R~ 1/ r S -' L--__ .J 

L__ r--------, 

l:t=i~ Te!w, 
I I~ I 

L,. ( • 

(JJS 

I I 
L-----------------~ I I 

I I 
I I 
I I 

Figuur I I. 

Na enig rekenwerk verkrijgen we de volgende spanningsvergelijkingen 

met 

JL = Rsls + JwsLsL,, 

(R~ . ") " . 0 = ---; + JWsaL,. l,. +.JwsLs£, 

L"= 
r 

de op de stator betrokken rotorweerstand en rotorinductiviteit en 

£2 
a = 1 - ___:J!_ 

LsLr 

de spreidingsfactor van de machine. 
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Het overeenkomstig equivalent schema (een van de vele) is getekend in 
figuur 12. Het is gekenmerkt door het feit dat de totale strooi- oflekreac
tantie X"" = w5 aL; van de machine in de rotorketen is geplaatst. 

+ o----<~----' 

Figuur 12. 

2.3. Elektromagnetisch koppel en vermogensbalans 

R" 
--'s 

De weerstand Rrl sin vergelijking (50) is in figuur 11 gesplitst voorgesteld, 
namelijk 

R, 1- s 
-= R,+R,--
s s 

(59) 

Behalve de echte weerstand R, waarin bij stroomdoorgang dissipatie in 
warmte plaatsvindt, is er nog een element waarin niet-elektromagnetische 
energie vrijkomt. Deze energie is de mechanische energie die bij positieve 
waarde van R,(1 - s)! s de machine via zijn aseinde verlaat. 

Dit geeft ons een eenvoudig mid del om onder de gegeven omstandigheden 
het koppel Te te berekenen. Hierbij valt te bedenken dat er in onze twee
fasige machine twee fasewikkelingen in de rotor zijn 

12 1- s 
Tewm = 21, R,-

s 
(60) 

Met behulp van vergelijking (8) vinden we de uitdrukking van de mecha
nische hoeksnelheid wm in het algemeen geval van p poolparen 

Ws 
Wm = - ( 1 - S) ( 61) 

p 

Bijgevolg wordt het elektromagnetisch koppel 
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21'2R 21'2R Pd, T - ---=!:.__!__ -r r 
e- Ws Wr w, (62) 

s-
p p p 

P d, stelt de werkelijke dissipatie in de be ide rotorweerstanden voor. 

Figuur 13. 

In figuur I 3 zien we dat de rotor het vermogen P d, in warmte omzet en daar
naast het vermogen Pm = Tewm als mechanisch vermogen via de as aan de 
omgeving overdraagt. 
De som van beide vermogens moet via de luchtspleet zijn toegevoerd. Dit 
noemen we het Iuchtspleetvermogen P( 

P1 = Pm +Pd, 

= Tewm + Pd, 

Ws ( Wr =Te-1-s)+Te-
P p 

Ws 
= Te-

p 
(63) 

De synchrone hoeksnelheid ws/ pis dus de evenredigheidsfactor tussen het 
elektromagnetisch koppel Teen het Iuchtspleetvermogen P1. 

Het aan de statorwikkelingen toegevoerd elektrisch vermogen is 

Pe, = 2 Usfs COS 'Ps (64) 

Voordat dit vermogen de Iuchtspleet bereikt zal er in de statorfaseweer-
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stan den het vermogen P d, worden gedissipeerd, zodat we voor P1 ook kun
nen noteren 

P1 = Pe.,- Pd, = 2UsfsCOS<p5 - 2RJ} 

Hiermee zijn aile vermogens in figuur 13 verklaard. 

2.4. Formule van het elektromagnetisch koppel 

(65) 

Uit de spanningsvergelijkingen (49) en (50) elimineren we Len substitue
ren de verkregen uitdrukking voor l~ = ((s) in de vergelijking 

Na invoering van de volgende dimensieloze grootheden 
r> = spreidingsfactor van de machine 

j} 
CY=I--s_r 

LsLr 

r 5 = relatieve statorweerstand 

r, = relatieve rotorweerstand 
R, 

r,=-
WsLr 

verkrijgt men voor het elektromagnetisch koppel 

1-CY 

met 

Te = P ( ~:) 
2 
L -_1 _(_s_+_s_k-)-----;=====CY====(==,=2)==1=-=CY= 

(l+r2)· 1+___£ +--rs 
2 Sk S s CY CY 

r, 
Sk =

CY 

1 + r 2 
s 

--,-2 

I+__£ 
(Y2 
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als uitdrukking voor de kipslip, waarbij het kip koppel Te, optreedt. 

Als we de statorweerstand verwaarlozen (r. = 0) vereenvoudigt de uitdruk
king (70) zich tot de zogenaamde formule van Kloss 

I - IJ 

(u) 2
I -T • IJ 

e = p W5 Ls ~ (.!___ + Sk) 

2 Sk S 

(72) 

met de kipslip 

(73) 

Het elektromagnetisch koppel is in figuur 14 voorgesteld in functie van de 
mechanische rotorhoeksnelheid wm of de slips. Voor s =skis de noemer van 
vergelijking (72) minimaal en dus het (motor)koppel maximaal. Bij nega
tieve slipwaarden wordt Te negatief; ook in dit gebied ligt een maximum: 
het generator-kipkoppel treedt op bij de slip skg = -r,j!J. 

I I 
sk I 1 s --s-..........; r-s,; 

/ I 
/ I 

Te, --------------7-----~ I 
/ I 

// I I 
/ I I 

// I \ 
__...-- I 

.--.-- I 

I 
I 
I 

1 sk 
I g 

I 
I 
I 

~. -------------------------- I 

Figuur 14. 

We keren nog even terug naar de stroombronvoeding. 

OJ/II 

Indien de machine aan de statorzijde niet is aangesloten op spanningsbron-

I Hb. Aandrijf- en besturingstechniek juli 1996 



Asynchrone ( driefasige) draaistroommachines C 1400-2 3 

nen, maar op stroom bronnen, kan de berekening van het koppel op de
zelfde wijze verlopen. We behoeven dan aileen vergelijking (50) te gebrui
ken. 
We verkrijgen de uitdrukking 

(74) 

met de kipslip Sk1 

(75) 

Nemen we ter vergelijking /.,van de stroomgevoede machine gelijk aan 
Us/ wsLs van de spanningsgevoede machine dan blijkt uit figuur 15 het ver
schil in gedrag ten aanzien van het koppel. Het is duidelijk dat de kipslip sk

1 

bij stroomvoeding kleiner is dan de kipslip sk bij spanningsvoeding. 

~u ---------------------
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

------------------~--
1 

Figuur 15. 

2.5. Werkingsgebieden 

Stroombronvoeding 

wm 

(I)s 

p 

We sluiten deze paragraaf af met figuur 16, waarin het koppel Te en de 
sta torstroom Is zijn getekend in functie van wm of s. We onderscheiden drie 
werkingsgebieden voor de inductiemachine, namelijk 
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motorgebied: 0 < s < 1 
generatorgebied: s < 0 
dissipatorgebied: s > 1 en 

s zeer weinig negatief. 

In het dissipatorgebied wordt zowel mechanische als elektrische energie 
aan de machine toegevoerd. 

Markante werkingspunten zijn 
nominale werkingstoestand: 
maximaal koppel: 
stilstand of geblokkeerde rotor: 

Is Te 
------.._//_. --

-s=+oo 

0 

Pn 
Pkmet Tk!Tn:::: 1,6 
PI 

Dissipatorbedrij f Motorbedrijf Dissipatorbedrijf Generatorbedrijf Dissipatorbedrijf 

Figuur 16. 

3. Snelheidssturing 

In de formule van Kloss 

1-0" 
T- ([),.)2 1 -O" 

e - p Ws Ls! (.!.... + Sk) 

2 Sk S 

(76) 

met de kipslip 
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rr 
Sk =- (77) 

a 

lezen we de factoren af die bij gegeven snelheid het machinekoppel bei"nvloe
den en waarmee dus in samenwerking met een gegeven uitwendige belasting 
een bepaald bedrijfspunt in het Te(wm)-vlak kan worden ingesteld 

Us de statorklemspanning; 
p het aantal poolparen; 
Ws (en U., !) de statorspanningsfrequentie (en de statorklem

spanning !); 
Rr de rotorweerstand. 

Aileen bij varia tie van p en Ws verschuift de synchrone hoeksnelheid en 
kunnen we dus van een goede sturing spreken. 

3.1. variatie van de statorklemspanning 

De statorklemspanning kan men rechtstreeks varieren met behulp van een 
variabele spanningsbron of onrechtstreeks met behulp van een voorscha
kelweerstand Rs,. of een voorschakelspoel Ls, .. De onrechtstreekse me
thode gaat uiteraard gepaard met verlies. 
Het koppel verlaagt even we! kwadratischmet de statorklemspanning (fig. 17) 

Wm 

Figuur 17. 

Variatie van U., wordt voor sturing van aandrijfmotoren voor kleine ven
tilatoren toegepast. Zoals blijkt uit figuur 17 heeft deze sturing voor kleine 
lasten vrijwel geen effect. Hoe groter de kipslip, des te groter het gebied 
waarbinnen men zo het toerental kan varieren. 
Bovendien past men vaak verlaging van Us toe om bij het aanlopen de 
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stroom te beperken. Dan moet men wei acht slaan op de kwadratische kop
pelverlaging. 

3.2. varia tie van het aantal poolparen 

Verandering van het aantal poolparen houdt meestal in dat door omscha
keling het poolpaartal van de statorwikkelingsconfiguratie verdubbeld 
wordt (p ----+ 2p). De machine moet daarvoor in de stator de geschikte wik
kelingen bezitten (zogenaamde Dahlanderwikkelingen). Een kooirotor 
past zich automatisch aan dit dub bel poolpaartal aan. 

De snelheidssturing verloopt bier stapsgewijs (fig. 18). 

PI ,.""TL 

wm 
w, 
Pz 

Figuur /8. 

3.3. variatie van de statorspanningsfrequentie en de statorklemspanning 

Als men de beschikking heeft over een spanningsvoedingsbron met continu 
instelbare frequentie en spanning kan men de synchrone snelheid continu 
verschuiven; ook de koppeltoerenkromme verschuift evenwijdig (fig. 19a). 
Dit gebeurt met behulp van vermogenselektronische frequentieomzetters. 
Men past daarbij steeds de spanning aan (fig. 19b) om de flux in de machine 
constant te houden. Immers 

(78) 

Van di t rechtlij nig verband tussen spanning en freq uentie moet men bij een 
zeer !age Ws afwijken in verband met de dan relatief niet meer te verwaar
lozen statorweerstand. 
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a) 

Figuur 19. 

3.4. varia tie van de rotorweerstand 

als R, * 0 ,/"' 
/ 

/ 
/ 

"' 

/~als R,= 0 
/ 

"' "' 

b) 

"' 
"' "' "' 

Is de rotor gewikkeld en voorzien van sleepringen dan wordt vaak gestuurd 
met behulp van een rotorvoorschakelweerstand R,,. Er kan daarmee ook 
een gunstig startkoppel (aanloopkoppel) worden ontwikkeld. Uit de ver
gelijkingen (72) en (73) blijkt dat een verandering van R, geen invloed heeft 
op de grootte van het kipkoppel, wei op die van de kipslip (fig. 20). 

(J.Jm 

w, 
p 

Figuur20. 

Bij een gunstig gekozen weerstand kan de kipslip sk zelfs de waarde 1 ver
krijgen zodat met het maximale koppel kan worden gestart. 
Ook voor de stromenin de stator en de rotor heeft een extra rotorweerstand 
tijdens de aanloop een gunstig gevolg. Deze zijn kleiner dan zonder de extra 
rotorweerstand. Het effect- klein ere strom en en toch een hoger koppel- is 
terug te voeren op de minder stompe hoek die door de beide vel den fls en fl., 
wordt ingesloten (figuren 6 en Sa). 
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De sturing met een rotorvoorschakelweerstand heeft echter twee belang
rijke nadelen gemeen met de overige sturingen die de synchrone snelheid 
onveranderd Iaten. 
Ten eerste heeft de sturing weinig effect voor kleine lasten. 
Ten tweede heeft de sturing rechtstreeks invloed op het rendement. Voor 
een motor geldt namelijk 

(79) 

Nemen we in de machine aileen het rotorkoperverlies in rekening en be
schouwen we een last met een constant koppel dan wordt 

(80) 

Aileen sturingen waarbij de synchrone hoeksnelheid verschuift ( dus door 
verandering van Ws en p ), Iaten toe dat men de slips steeds klein houdt. 

Toch is er nog een andere uitweg. 
Als de rotorfasen als wikkelingen zijn uitgevoerd (sleepringankerma
chine) kan men de energie, die aan de rotorklemmen naar buiten wordt 
afgegeven, ook anders benutten dan ze in uitwendige weerstanden in 
warmte om te zetten. Men kan de energie toevoeren aan een vermogens
elektronische frequentie-omzetter, die zein het voedende draaistroomnet 
terugvoedt. 
Deze 1 schakeling staat bekend als de ondersynchrone cascadeschakeling. 
Het voordeel van deze oplossing ten opzichte van die met een frequentie
omzetter in de statorketen is, dat de hier te gebruiken omzetter slechts ge
schikt hoeft te zijn voor het maximale vermogen dat via de rotorketen kan 
gaan, dat wil zeggen, afgezien van de verliezen, voor een vermogen Smax P n 

in plaats van voor het to tale nominale vermogen P n- Dit voordeel is dus des 
te groter naarmate het gewenste instelgebied- dus Smax- kleiner is. Deze 
methode van snelheidssturing vindt in het bijzonder voor machines met 
groot vermogen toepassing. 

I. De tekst tot het eind van deze alinea is overgenomen uit Elektrischeaandrijftechniek van 
D. Hamels (I 992). 
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4. (Nullast-) Aanloop 

Een van de redenen waarom de inductiemachine tot de meest gebruikte 
elektrische machines behoort, is gelegen in zijn robuustheid. Mits niet te 
vaak per tijdseenheid geschakeld moet worden verdraagt de machine zelf 
de hager dan nominale stroom bij de aanloop zonder problemen. Dat men 
deze aanloopstroom bij de machines boven 1,5 kW tach moet beperken 
heeft betrekking op de bescherming van de kwaliteit van het voedende 
net (tijdelijke spanningsdaling die nadelig kan zijn voor andere netgebrui
kers). 

Er zijn meerdere mogelijkheden om de aanloopstroom te beperken. 

Men kan de statorklemspanning verlagen, hetzij onrechtstreeks via een 
voorschakelweerstand of een voorschakelspoel, hetzij rechtstreeks via 
vermogenselektronische schakelingen of een transformator. Het koppel 
verlaagt dan kwadratisch met de klemspanning. De 1 vermogenselektroni
ca heeft het mogelijk gemaakt ten koste van relatief geringe verliezen de 
spanning aan de klemmen van de machine vanaf een !age beginwaarde ge
leidelijk op te voeren tot de nominale spanning. Daartoe schakelt men in 
serie met de motor een statische omzetter die een reductie van de spanning 
bewerkstelligt. Dergelijke omzetters zijn in de handel verkrijgbaar onder 
de naam ,soft-start" of daarvan afgeleide merknamen. 

Men kan eveneens de rotorweerstand vergroten als de rotor gewikkeld is en 
voorzien van sleepringen en borstels. 

De 1 meest gebruikte methode is de ster-driehoekschakeling (fig. 21). De 
fasewikkelingen van de motor worden eerst in ster geschakeld; vooraleer 
de motor op het bedrijfstoerental is gekomen, schakelt men de wikkelingen 
om in driehoek. Is de nominale (gekoppelde) netspanning gelijk aan de 
nominale spanning Un van de motor, dan bedraagt de spanning over de 
wikkelingsfasen tijdens de eerste aanloopfase Un/ v/3. De stroom in de fa
sewikkelingen is dus ook een factor V3 kleiner; omdat in sterschakeling de 
netstroom (lijnstroom) gelijk is aan de fasestroom, in driehoekschakeling 
echter aan V3 maal de fasestroom, is de netstroom tijdens de eerste aan
loopfase een factor 3 kleiner (fig. 22). 

I. De tekst tot het eind van deze alinea is overgenomen uit Elektrische aandrijftechniek van 
D. Hamels (1992). 
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Lijnspanning 
380 v 

Tlli-+-+----<YW v 

50-L-~--------------------~ 

a) 

R·~.-.-----~--~~ 
.. . iR 

L!Jnspanmng 
380 v 

50-L-~------------------~ 

b) 

Machineklemmen 

Figuur 21. 

Nadelen van deze methode zijn: 

l~ 
ru r v1w 
R 5 T 

R 5 T 

c) 

het aanzetkoppel, evenredig met het kwadraat van de spanning, is 3 
maal zo klein; 
er treedt tweemaal een schakelverschijnsel op, wat meestal gepaard 
gaat met stroompieken; 
het omschakelen van ster naar driehoek heeft een koppelstoot tot ge
volg die het aandrijfsysteem mechanisch extra belast. 

5. Remmen 1 

Men kan een inductiemotor gevoed door een vaste netspanning op diverse 
manieren Iaten remmen. Twee daarvan zijn van praktisch belang: gelijk
stroomremmen en tegenstroomremmen. 

I. De tekst van deze paragraaf is overgenomen uit Elektrische aandrijftechniek van 
D. Hamels (1992). 
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Figuur 22. 

5.1. Gelijkstroomremmen 

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

/ 
/ 
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\ 
\ 
I 

I 
I 

/ 

n [%] 
n, 

100 

De methode van gelijkstroomremmen is direct gebaseerd op het principe 
van de asynchrone motor: de motor ontwikkelt een koppel dat de rotor 
tracht te versnellen totdat deze vrijwel even snel draait als het draaiveld. 
Als men nu bij een draaiende motor de draaistroomvoeding uitschakelt en 
de statorwikkelingen aansluit op een gelijkspanningsbron, creeert men op
eens een stilstaand veld, ten opzichte waarvan de motor oversynchroon 
draait. Daardoor ontstaat een remmend koppel, dat de rotor afremt tot 
het synchrone toerental, dat nu nul is. Hoewel dit in feite inhoudt dat de 
motor plotseling in het generatorgebied komt te werken, is er geen sprake 
van terugwinning van energie, immers met het synchrone toerental is ook 
het luchtspleetvermogen gelijk aan nul. De kinetische energie van de rotor 
wordt tijdens het afremmen omgezet in warmte in de rotor(keten). 
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5.2. Tegenstroomremmen 

De draairichting van een asynchrone motor wordt bepaald door de draai
zin van het draaiveld in de luchtspleet, die weer afhangt van de fasevolg
orde van de drie fasestromen in de statorwikkeling. Men kan de draaizin 
van het draaiveld dus omkeren door de fasevolgorde van de statorstromen 
om te keren, dat wil zeggen door twee van de drie aansluitingen van de 
motor te verwisselen. Doet men dit terwijl de motor nog draait, dan wordt 
de koppeltoerenkromme opeens gespiegeld ten opzichte van de oorsprong; 
de motor draait tegen de richting van het draaiveld in. Het gevolg is ook 
hier dat het koppel tegen de draairichting in werkt en de rotor tracht te 
versnellen in de richting van draaiveld. Dit houdt in dat de rotor eerst 
wordt afgeremd en vervolgens in de omgekeerde richting weer wordt ver
sneld, tenzij een mechanische rem de rotor in stilstand vasthoudt. 
In vergelijking met gelijkstroomremmen is het voordeel van deze methode 
dater geen gelijkstroom nodig is. De nadelen echter zijn dat men de rotor in 
stilstand moet vasthouden totdat de voeding is uitgeschakeld en dater be
duidend meer warmte vrijkomt in de rotorketen. 

6. Uitvoeringsvormen van de rotor 

De verschillende soorten van inductiemachines worden primair onder
scheiden naar de uitvoeringsvorm van de rotor. 

6.1. Sleepringanker (slip ring, Schleifring) 

Is de rotor voorzien van een wikkeling met uitlopers dan worden deze 
meestal via sleepringen en borstels bereikbaar gemaakt (fig. 23). We noe
men dit sleepringankermachines. Is deze constructie niet aileen bedacht 
voor een beheerste aanloop, maar ook voor een toerentalregeling bedoeld, 
dan spreekt men van een machine met reguleer-sleepringanker. 

6.2. Kooianker (squirrel cage, Kafiglaufer) 

Een robuustere rotoruitvoering is evenwel de volgende. In de gleuven van 
het rotorijzer worden (blanke) koperen of aluminium staven aangebracht. 
Aan de ,kopse" kanten worden deze staven via ringen (de kortsluitringen) 
met elkaar doorverbonden. Denken we het rotorijzer weg dan houden we 
een kooivorm (eekhoorn-tredmolen) over. Vandaar de naam kooianker
motor (fig. 24). 
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Figuur 23. 1 

Figuur24. 1 

6.3. Dubbelkooianker 

Vaak treft men twee kooien binnen elkaar aan (fig. 25a). Men tracht hier
mee hetzelfde te bereiken als met een machine met sleepringanker waarbij 
men tijdens de aanloop de uitwendige rotorvoorschakelweerstand voort
durend zo gunstig mogelijk aanpast, dat wil zeggen koppel constant hoog 
(fig. 25b) en stromen constant laag. 
Men bereiktditdoor gebruik temaken vanhetfeitdat tijdensde aanloopde 
frequentie in de rotor zakt van 50 Hz (s = 1) tot circa 1Hz (s ~ 0). De bui
tenkooi is uitgevoerd in dunne staven (hoge weerstand) die grenzen aan de 
luchtspleet (!age inductiviteit). De binnenkooi is uitgevoerd in dikke sta
ven (!age weerstand), die goeddeels zijn omringd door ijzer (hoge inducti
viteit). 
Het gevolg is dat bij !age hoeksnelheid, dat wil zeggen hoge rotorfrequen
tie, hoofdzakelijk de buitenkooi de rotorstroom voert en nabij de synchro
ne hoeksnelheid, dat wil zeggen bij !age rotorfrequentie, de binnenkooi de 
stroom overneemt. 

I. Overgenomen uit Elektrische aandrijftechniek van D. Hamels (1992). 
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met hoge weerstand en 
!age inductiviteit 
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b) 

Figuur25. 

6.4. Hoogstaafkooianker 

Men bereikt nagenoeg hetzelfde effect met zogenaamde hoogkante staven 
door gebruik te maken van de stroomverdringing naar de aan de lucht
spleet grenzende zijde van de staafbij hoge rotorfrequentie (fig. 26). Een 
constructief pro bleem vorm t de beheersing van de ( ongelijkmatige) uitzet
ting van de staven bij verwarming. 

In figuur 27 zijn de koppeltoerenkrommen getekend van een asynchrone 
machine voor een bepaald vermogen met verschillende rotorvormen. 
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Figuur 27. 1 Koppeltoerenkrommen van een asynchrone motor voor een bepaa/d vermogen met 
verschillende rotorvormen: 1: kooianker met dubbelkooi; 2: kooianker met hoogkantstaven; 3: 

kooianker met cilindrische staven; 4: sleepringanker. 

I. Overgenomen uit Elektrische aandrijftechniek van D. Hamels (1992). 
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