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1. Elektromechanische energie-omzetting

1.1. Elektromechanische omzetters

Elektromechanische omzetters zijn toestellen die elektrische energie om-
zetten in mechanische energie of omgekeerd. Een eerste indeling van elek-
tromechanische omzetters is die in omzetters van het magnetische type en
omzetters van het elektrische type.
Een tweede indeling wordt verkregen door te letten op de aard en de grootte
van de beweging: translerend / roterend en een combinatie van beide, met
beperkte / onbeperkte slag, continu / trillend / stappend bewegend.
Als voorbeelden noemen we:

een relais: elektromechanische omzetter van het magnetische type
met translerende beweging bij beperkte slag;
een elektromotor: elektromechanische omzetter van het magnetische
type met roterende beweging bij onbeperkte slag;
een condensatormicrofoon: elektromechanische omzetter van het
elektrische type met translerende beweging bij zeer kleine slag.

Naast deze indelingen met een fundamenteel karakter kan men andere in-
delingen maken die meer praktisch gericht zijn. Bij roterende elektrische
machines bijvoorbeeld zal men in de eerste plaats classificeren naar de elek-
trische excitatie: gelijkstroom en gelijkspanning, wisselstroom en wissel-
spanning, draaistroom en draaispanning. Bovendien kan men onder-
verdelen naar bouwvorm, koelingswijze, beschermingsgraad, isolatie-
klasse en bedrijfssoort, enzovoort.

Wij zullen ons in het vervolg beperken tot elektromechanische omzetters
van het magnetische type.

1.2 Elektromechanische interactie

Ter kennismaking met een elektromechanisch toestel van het magnetische
type en de daarmee te demonstreren typische elektromechanische ver-
schijnselen doen we de volgende proeven (figuren 1 en 2).
Een weekijzeren cilinder met massa m hangt aan een veer met veercon-
stante k.

Eerste proef
We trekken de massa vanuit de rustpositie x = 0 naar beneden over een
afstand xo en laten daarna de massa los. Men stelt een op en neer gaande
beweging vast, die gedempt wordt via het demplid met visceuze dempings-
constante a.

Hb. Aandrijf- en besturingstechniek mei 1996
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Figuur 1.

Figuur 2.
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De bewegingsdifferentiaalvergelijking is
2

0=kx +adt +m-- (1)

Als oplossing geldt
a

x = xoe-?t • cos wt + sin wt (2)
2mw

met de gedempte eigenpulsatie

k —a2 ( 3)
m 4mz

Het stuk weekijzer bevindt zich vervolgens boven een spoel. Deze kan
stroomvoerend worden gemaakt met behulp van een accu.

Tweede proef
We houden het stuk weekijzer vast in de positie x = xo en sluiten de scha-
kelaar S. In de veronderstelling van lineair-magnetisch ijzer loopt de
stroom op volgens een e-macht.
De spanningsdifferentiaalvergelijking is

U = Ri + L d	(4)

met als oplossing

i = R (1 — e j`) (5)

Derde proef
We laten het stuk weekijzer vanuit de positiex=xolos op het moment dat de
stroom wordt ingeschakeld. De beweging verloopt anders dan bij de eerste
proef en de stroom verloopt anders dan bij de tweede proef.
Blijkbaar heeft enerzijds het feit dat de stroom is ingeschakeld invloed op
de mechanische beweging en wordt anderzijds de stroom beïnvloed door
de mechanische beweging.
Dit is wat we elektromechanische interactie willen noemen.

1.3. Black box voorstelling

Op het elektromechanisch toestel van figuur 1 is de netwerkbenadering
uitstekend toepasbaar. Ook zijn de elektrische en mechanische zijden
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eraan goed herkenbaar. Het leent zich daarom goed voor de black box
voorstelling van figuur 3.

Elektr. energie Elektromagnetisch Mech. energie
en/of

veld
en/of

informatie informatie

Figuur 3.

We kunnen hierbij een aantal algemene opmerkingen plaatsen:
— De koppeling tussen de elektrische en de mechanische zijden wordt tot

stand gebracht door het elektromagnetisch veld. Deze koppeling of
wisselwerking leidt ertoe dat de wiskundige beschrijving kan gebeu-
ren met behulp van simultane, in het algemeen niet-lineaire differen-
tiaalvergelijkingen.

— Er is in principe altijd tweerichtingsverkeer mogelijk, dat wil zeggen er
kan zowel elektrische energie in mechanische energie worden omgezet
als omgekeerd. Bij omzetters met meer dan twee poorten kunnen
meerdere acties tegelijkertijd optreden.

— In verband met de bij de energie-omzetting optredende verliezen heeft
de black box nog via andersoortige poorten contact met de omgeving
(figuur 4). De belangrijkste is de thermische poort, waarbij onder-
scheid mogelijk is tussen energie-uitwisseling door middel van gelei-
ding, convectie en straling.

Thermische Akoestische

energiestroom energiestroom

e ! ^ I `^ ---- m

-----
t

Elektrische energie
Mechanische energie

Thermische energieElektrische i g Mechanische
energiestroom Akoestische energieg energiestroom

------------

Figuur 4.
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Men moet attent zijn met betrekking tot de veronderstellingen en de (net-
werk)benaderingen: een as kan naast mechanische energie ook thermische
energie transporteren, dito elektrische leidingen naast elektrische energie
ook thermische, een elektrische weerstand heeft soms een niet-verwaar-
loosbare zelfinductiviteit, enzovoort.

1.4. Tekenafspraak

In afwijking van figuur 4 bestaat er de voorkeur om
— de elektrische energiestroom positief te rekenen als hij naar de omzet-

ter toe is gericht;
— de mechanische energiestroom positief te rekenen als hij van de om-

zetter af is gericht;

Men noemt dit de motorconventie of verbruikersconventie. Elektriciteits-
producenten zullen deze conventie bij voorkeur niet gebruiken; zij bedie-
nen zich van de generatorconventie: de positieve richtingen van de
elektrische en de mechanische energiestroom zijn tegengesteld aan die
bij de motorconventie. Tenzij anders vermeld, wordt in het deel ,,elektri-
sche aandrijvingen" de motorconventie gebruikt.
Bij aaneenschakeling van meerdere systemen of omzetters geeft de
tekenafspraak volgens figuur 4 evenwel minder kans op fouten dan de mo-
torconventie of de generatorconventie.

Het is bovendien gebruikelijk om als samenstellende factoren van het ver-
mogen te hanteren:
— aan de elektrische zijde: spanning u en stroom i,
— aan de mechanische zijde: snelheid ven kracht f of

hoeksnelheid w en koppel T.

In figuur 5, getekend in de motorconventie, wordt aandacht besteed aan de
overeenkomstige grootheden in een omzetter van het magnetische type: de
stroom i aan de elektrische zijde roept een elektromechanische kracht f op
aan de mechanische zijde en de beweging v of w aan de mechanische zijde
roept een bewegingsspanning u op aan de elektrische zijde.

Tot besluit kan men stellen dat het elektromagnetisch veld de interactie
verzorgt tussen de elektrische en de mechanische zijden van een elektrome-
chanische omzetter van het magnetische type.

Hb. Aandrijf- en besturingstechniek mei 1996
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Figuur 5.

1.5. Energie-omzetting

De energiestroom naar een poort k wordt gekenmerkt door de spanning Uk
tussen de betreffende klemmen en de stroom ik die via de poort naar de
omzetter vloeit. Beide kunnen een functie van de tijd t zijn: uk(t) en ik(t).
De elektrische energie die gedurende het tijdsbestek van t = t l tot t= t2 via de
poort k wordt toegevoerd is:

Wek ( t 1, t2) = f t2 Uk ( t) - ik ( t) dt (6)
t,

Zijn er in totaal Nelektrische ingangspoorten, dan bedraagt de totale hoe-
veelheid energie, die via deze poorten gedurende het tijdsbestek (t1, t2 ) aan
de omzetter wordt toegevoerd:

W
e
 
=

l',t2 

uk( t) - ik( t)dt (7)
N 

Bij een omzetter voor eenmalige of repeterende actie — zoals een elektro-
magnetisch aangedreven plunjer — is de opgenomen energie per slag van
belang. Waar echter het beweegbaar deel continu in beweging is en de duur
van de beweging dus in dit verband niet van belang is, kan men de energie-
stroom naar de omzetter beter karakteriseren door het uit de voeding op-
genomen elektrisch vermogen:

P
C
 = dd

 e = uk(t) - ik( t) (8)
N

Verkeert de omzetter in stationair bedrijf, dan is dit vermogen constant en
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gelijk aan de gemiddeld per eenheid van tijd toegevoerde hoeveelheid ener-
gie.

Zijner in totaal Mmechanische uitgangen meteen translatie [fi (t), vi(t)]en
N uitgangen met een rotatie [ T1 (t), w1 (t)], dan bedraagt de totale mecha-
nische arbeid, die de omzetter via deze poorten gedurende het tijdsbestek
(t1, t2) levert

r r1_

Wm =
lt^ 

2 f (t) • v i (t)dt + f Tj (t) • w1 (t)dt (9)

M N ti

Bij continue beweging kan men de prestatie van de omzetter beter karakte-
riseren door het geleverde mechanische vermogen:

Pm =d
d

m= ƒi(t).vi(t)+ (t).w(t) (10)

De energie-omzetting gaat met verliezen gepaard en het verschil We — Wm
wordt in warmte omgezet. Het is gebruikelijk de kwaliteit van de energie-
omzetting uit te drukken door middel van het rendement van de omzetter.
Bij een omzetter voor een eenmalige of repeterende beweging over een be-
perkte afstand heeft alleen het energierendement per cyclus praktische be-
tekenis:

geleverde energie _ W.
I1

toegevoerde energie We

Voor een omzetter die in (quasi)stationair bedrijf verkeert, definieert men
normalerwijze een vermogensrendement:

geleverd vermogen P,,
toegevoerd vermogen Pe

(12)

In tabel 1 is voor een aantal bekende toepassingen de orde van grootte van
het vermogen en het (vermogens)rendement vermeld.

Hb. Aandrijf- en besturingstechniek mei 1996
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Motor voor: P (W) rl

Pomp in waterkrachtcentrale 108 0,975

Compressor, windtunnel 107 0,97

Cementmolen, bagger- en boormaterieel 106 0,94

Trein, tram, brug, kraan 105 0,90

Takel, lift, lier, draaibank 104 0,87

Accuwagen, ventilator 103 0,72

Stofzuiger, wasmachine, boor 102 0,60

Mixer, tafelventilator 10' 0,50

Grammofoon, speelgoed, scheerapparaat 10° 0,40

Bandopname- en weergave-apparaat 10-2 ...

Horloge 10-4 ...

Tabel]. Orde van grootte van het vermogen en het rendement.

2. Basisbegrippen betreffende (draaiveld)machines

21. Wet van Coulomb

Experimenteel heeft Coulomb als waarnemer van twee quasi-puntladin-
gen, die elk ten opzichte van hem stilstonden (fig. 6), vastgesteld voor de
elektrische kracht:

q'q r — r'
fc_ 4 i 

r—r'
(13)

 )

Dit kan ook worden geschreven als
f^ = Eq (14)

met

(15)

47reo1r—r113

de elektrische veldsterkte ter plaatse r, opgewekt door de lading q' ter
plaatse r'.e =8,8510 -t2 F/m is de permittiviteit of diëlektrische constante
van vacuum.

2.2. Lorentzkracht

Experimenteel kan ook worden aangetoond dat de wet van Coulomb niet
meer van toepassing is tijdens de verplaatsing van de ladingen. De vergelij-
king (13) moet worden aangevuld met een term die de snelheid v van de
bewegende lading q bevat.

Hb. Aandrijf- en besturingstechniek mei 1996
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Figuur 6.

Voor de kracht f op q met snelheid v vanwege een andere bewegende la-
ding q' met snelheid v' (fig. 7) geldt

f = Eq + q(_v x B) (16)

fL

Ic

Figuur 7.

De factor tussen haakjes van de bijkomende term is het vectorieel produkt
van de snelheid v van q en een vector B, de magnetische inductie genoemd.
De waarde, de richting en de zin van B hangen af van de grootte en de snel-
heid van q', evenals van de eigenschappen van het milieu waarin q en q' zich
bevinden. De magnetische inductie kan dus worden opgevat als een spe-

Hb. Aandrijf- en besturingstechniek mei 1996
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ciale toestand van de ruimte die tot uiting komt door een mechanische
kracht, inwerkend op bewegende ladingen.
We merken op dat de tweede term in vergelijking (16) slechts van nul verschilt
wanneer beide ladingen q en q' zich verplaatsen. Inderdaad, als q niet beweegt
is v gelijk aan nul, terwijl B nul wordt wanneer q' zich niet verplaatst.

De tweede term in vergelijking (16) wordt de magnetische kracht of
Lorentzkracht f L genoemd

jL = q(v x B) (17)

Het is de kracht op een bewegende lading in een magnetisch veld (fig. 8)

Figuur 8.

Als voorbeeld beschouwen we figuur 9. We hebben te maken met een rechte
geleider met lengte 1. We bekijken een volume-element dV, waarin zich een
beweegbare lading bevindt met een dichtheid p.

A

Figuur 9.
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De geleider heeft een kleine dwarsdoorsnede A en bevindt zich in een mag-
netisch veld B. We geven alle beweegbare in de geleider aanwezige ladingen
eenzelfde snelheid v. De geleider is zo opgesteld dat de bewegingsrichting
van de ladingen dwars staat op de veldrichting.
De lading pdV in het volume-elementje dV ondervindt een kracht dfL
die we volgens vergelijking (17) als volgt kunnen noteren

dfL = pdV(_v x B) (18)

Vermits v en B loodrecht op elkaar staan geldt

dfL = pdV vB (19)

Invoeren van de stroomdichtheid

J = pv (20)

levert

dfL =JdVB=JAd1B=Id1B (21)

waarin I de stroom door de geleider voorstelt. Dit is de lading pAdl, die in
de tijd dt = dl/v de doorsnede A passeert.

De totale kracht op de draad wordt gegeven door
1

fL = 1 1 Bdl (22)
0

Als het veld homogeen is, wordt deze kracht

fL = BIJ (23)

2.3. Maxwellkracht

Een lichaam van ferromagnetisch materiaal met permeabiliteit z, die zeer
groot is in vergelijking met de permeabiliteit zo van het vacuum, onder-
vindt in een magnetisch veld met fluxdichtheid Bbij loodrechte inval van de
veldlijnen een trekkracht, waarvan de oppervlaktedichtheid u m volgt uit de
formule

B2Cr
m
 
= (24)

2µo

De totale kracht is dus gelijk aan de oppervlakte-integraal van o-„, de Max-
wellspanning, over het gehele buitenoppervlak van het lichaam.
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Bij schuine inval van de veldlijnen op het oppervlak moet de uitdrukking
enigszins worden gemodificeerd.
Op een oppervlak (fig. 10) dat om het magnetische materiaal is aange-
bracht en in de lucht is gelegen, vinden we de spanning:

p = (B n)H — 1 ( H • B)n (25)

Deze kan worden ontbonden in de normaalspanning

o_m = 211
0(

H, — H1) (26)

en de schuifspanning

Tm = Ito H
n
H

t = Bn H
t (27)

De modulus van pm is dus

pm = Qm + 
Tm (28)

Pl (I)

H

H„

' _pm

tm

H Lucht

Magnetisch materiaal ,,

Figuur 10.

We zien dat bij loodrechte inval van H inderdaad geldt

B2
Qm = 1 BH = B (29)

z 2µo

2.4. Koppelvorming via de Maxwellse schuifspanning

De meeste elektrische machines dienen in staat te zijn tot continue energie-
omzetting met een hoog rendement. We zullen onze aandacht vestigen op
een dergelijke energie-omzetting, waarbij meestal sprake is van stationair
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of quasi-stationair bedrijf. Het dynamische bedrijf van elektrische ma-
chines wordt hier niet behandeld.

Elektrische machines worden meestal toegepast voor een roterende, con-
tinue beweging. Bijna altijd is er onderscheid te maken tussen een stil-
staand deel (stator) en een roterend deel (rotor). Op enkele uitzon-
deringen na is de stator buiten gelegen en de rotor binnen. De rotor heeft
bijna altijd een cilindrische vorm.

De koppelvorming komt fysisch tot stand door de tangentiële component
van de krachten die in de rotor (en tegengesteld in de stator) op de stromen
werken (we beschouwen alleen machines van het magnetische type). Door
integreren over het volume van de rotor komt men tot het totale draaimo-
ment dat ten opzichte van de as werkt. Het is mogelijk de volume-integraal
om te zetten in een oppervlakte-integraal over het oppervlak van een denk-
beeldige cilinder die concentrisch met de rotoras om het oppervlak van de
rotor in de lucht is aangebracht.

Te = iA r x l„ dA (30)

Hierbij stelt i Maxwellse schuifspanning voor volgens vergelijking (27).

Bijna zonder uitzondering zijn elektrische machines zodanig symmetrisch
uitgevoerd dat het draaimoment een zuiver koppel is (fig. 1 la). Dit bete-
kent dat men er voor zorgt dat door de schuifspanningen geen kracht wordt
uitgeoefend op de lagers.

Ook de normaalspanning a,,,, de zogenaamde magnetische trek volgens
vergelijking (26), tracht men dooreen gunstig magnetisch ontwerp zo goed
mogelijk anti-symmetrisch te laten werken (fig. 11b). Mechanische gren-
zen worden gesteld door bewerkingsonnauwkeurigheden en excentrische
ligging ten gevolge van lagerspeling, doorhang door het eigen gewicht van
de rotor of door de werking van onbalanskrachten tijdens de rotatie. In de
praktijk blijkt de belasting van de lagers van elektrische machines hoofd-
zakelijk het gevolg te zijn van externe factoren, zoals de koppelafname
door middel van enkelzijdige riem-, snaar- of kettingschijven of tandwie-
len en dergelijke of door onjuiste uitlijning bij coaxiale koppelafname.

Een nadere beschouwing van de schuifspanning levert:
— voor grote Tm proberen zowel H als H, groot te maken,
— een axiale component van Tm proberen te vermijden, omdat deze niet

bijdraagt tot het gewenste askoppel.
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dA

dA

i

Figuur 11.

De normale component H„ van de veldsterkte wordt opgewekt door de
stator en de rotor, maar meestal is alleen het deel dat afkomstig is van de
stator, in combinatie met het rotorijzer, voor ons van belang. Dit deel kan
worden opgewekt door stroomvoerende spoelen of met permanente mag-
neten in de stator. Voor een grote H„ betekent dit dus: grote stroom (of
sterke permanente magneten) op de stator, goed geleidend stator- en ro-
torijzer, kleine luchtspleet.

Als het ijzer van de rotor magnetisch oneindig goed geleidend is, dan kan
een stroomvoerende spoel die in de stator ligt geen bijdrage leveren tot de
veldcomponent H, nabij het rotoroppervlak (fig. 12a). Meestal wordt H,
opgewekt met stroomvoerende spoelen dicht bij het rotoroppervlak (fig.
12b). Voor een grote H, betekent dit dus: grote stroom (of sterke perma-
nente magneet) op de rotor.
De rotorbekrachtiging moet zodanig zijn dat de axiale component van H,
ontbreekt of klein is (fig. 13). Dit betekent dat de stroom op de rotor in
hoofdzaak in axiale richting moet verlopen.

In figuur 14 zijn enkele uitvoeringsvormen van roterende elektrische ma-
chines geschetst. Hierbij zijn de werkzame luchtspleetoppervlakken in
streeplijn aangegeven.
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Figuur 13.
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Figuur 14.

2.5. Poolen poolsteek

Het is mogelijk om bij de cilindervormige rotor magnetische flux toe of afte
voeren aan de „kopse kant" in de asrichting. Bij de meest voorkomende
uitvoeringen (figuren 14a, b, en c) zal men dit echter trachten te vermijden
en hebben we alleen te maken met het manteloppervlak van de cilinder.

Is er een gebied te vinden op het oppervlak waar flux binnentreedt, dan is er
ook een gebied te vinden waar flux uittreedt, want

j
B . ndA=O (31)

A

Een gebied, waarde normaalcomponent van de magnetische inductie een-
zelfde richting heeft, wordt eenpool genoemd. Men spreekt van een noord-
pool Nals de flux het oppervlak verlaat en van een zuidpool Zals de flux het
oppervlak binnentreedt (fig. 15).

Zoals eerder gezegd probeert men binnen een elektrische machine een grote
mate van symmetrie te bereiken, teneinde ongunstige neveneffecten te ver-
mijden. Alle polen zijn dan ook even groot van oppervlak en voeren een even
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grote flux. Polen zullen dan ook altijd in paren voorkomen. Het aantal
poolparen wordt metp aangeduid, zodat een rotor (of een stator) 2p polen
heeft.

Figuur 15.

De eenvoudigste machine is die met één poolpaar. Soms is een pool aan zijn
vorm te herkennen, als namelijk een pool samenvalt met een plaatselijke uit-
stulping van het ijzer. Men spreekt dan van een lichamelijke pool (fig. 14b).

Een vierpolige machine (p = 2) kan men ontstaan denken door uit te gaan
van twee tweepolige (p = 1) machines, deze open te knippen, uit te buigen en
weer aan elkaar te lassen (fig. 16).

N z

N z

z N

z N

p =1 n=I p=Z

Figuur 16.
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De hartafstand van twee naast elkaar liggende polen noemt men de pool-

steek. Bij een machine met lineaire beweging wordt hij in meters uitge-
drukt. Bij een machine voor roterende beweging meet men deze langs de
stator- of de rotoromtrek. Het verschil hiertussen valt weg als men de pool-
steek uitdrukt in hoekmaat. Bij een 2p-polige machine bedraagt de pool-
steek dan 7r/p rad. Omdat alles zich na twee poolsteken (d.w.z. na een
poolpaar) weer herhaalt, geeft men deze afstand in hoekmaat ook wel
met 27r elektrische radialen (afgekort 27r el. rad) aan.

2.6. Poolvorming op stator en rotor, pooltalvoorwaarde

Bekrachtigen we een vierpolige stator, bijvoorbeeld met behulp van per-
manente magneten, en brengen we daarin een cilindrische weekijzeren ro-
tor zonder eigen bekrachtiging aan, dan krijgen we het fluxverloop volgens
figuur 17. We zien dat tegenover een noordpool van de stator een zuidpool
van de rotor ontstaat en omgekeerd.

Figuur 17.

De polen van zulk een paar oefenen op elkaar een trekkracht uit, maar er
ontstaat geen koppel op de rotor. Als het rotormateriaal hysterese-vrij en
niet elektrisch geleidend is, blijft dit polenpatroon onveranderd in de
ruimte stilstaan als we de rotor verdraaien; het koppel blijft dus nul. De
magnetische energie in de machine is in dit geval geen functie van de rotor-
positie. De oppervlakte-integraal van de magnetische schuifspanning over
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het rotoroppervlak is nul; als µ, van het rotormateriaal oneindig groot is, is
zelfs H, = 0 en dus T,, = 0.
Wensen we een koppel dan moet H, 0 worden gemaakt. Dit kan door
nabij het rotoroppervlak stroomvoerende geleiders aan te brengen (fig.
18). Omdat de richting van H , anders is al naarmate we onder een zuidpool
of een noordpool van de stator zitten, moet de richting van H1 telkens wor-
den aangepast, wil T,,, wel steeds dezelfde richting behouden. We komen
aldus tot het in figuur 18 aangeduide stroompatroon: voor een koppel
rechtsom moet de stroom onder een zuidpool naar achteren zijn gericht,
onder een noordpool naar voren.

Figuur 18.

Het rotorstroom patroon moet dus net zo afwisselend zijn als het stator-
poolpatroon. Omdat de rotorstromen een rotorveldpatroon en dus een ro-
torpoolpatroon leveren, ontstaat aldus op de rotor een aantal polen dat
even groot is als dat van de stator. De beide poolpatronen zijn nu echter
ten opzichte van elkaar verschoven (fig. 18), zodat nu wel een koppel ont-
staat.

Voor optimale koppelopbrengst geldt dat het aantal polen op de stator
(index s) gelijk moet zijn aan het aantal polen op de rotor (index r).
Dit is de pooltalvoorwaarde

2Ps = 2Pr (32)
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2.7. Hoeksnelheidsvoorwaarde van de magneetvelden

De elektrische machine zou in staat moeten zijn continu energie om te zet-
ten. Bij constante hoeksnelheid betekent dit dat het elektrisch koppel con-
stant moet zijn of tenminste een constante component moet bezitten.

We beschouwen een stator en een rotor met elk één poolpaar (fig. 19). Een-
voudigheidshalve denken we de statormagneet en de rotormagneet als per-
manente magneet uitgevoerd.

Figuur 19.

Het koppel is ook te schrijven als de partiële afgeleide van de magnetische
veldenergie W„ naar de hoekpositie 9 (voor de bewijsvoering verwijzen we
naar de literatuur)

Te
_ 0 W,

T
(33)

 áB

zodat

Te dB = —dW u 	(34)

We draaien nu met de hand de rotor een slag rond en bepalen de hierbij
vrijkomende mechanische energie
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2n

fdWmo Ted0 = — 	= 0 (35)
0

De totale verandering van de magnetische veldenergie is nul omdat na een
omwenteling dezelfde magnetische toestand is bereikt als vóór die omwen-
teling. De totaal geleverde mechanische arbeid is dus ook nul, met andere
woorden, de gemiddelde waarde van het elektromagnetische koppel Te is
nul. We merken evenwel op dat het koppel zelf niet nul is, behalve bij 0 = 0,
ir en 27r.

Willen we nu tijdens het ronddraaien van de rotor met constante hoeksnel-
heid een constante mechanische energiestroom onttrekken dan moet het
koppel constant zijn, dus moet de hoek 0 constant zijn. Het magneetsys-
teem van de stator moet even snel draaien als dat van de rotor; anders ge-
zegd, het statorpoolsysteem en het rotorpoolsysteem moeten ten opzichte
van elkaar stilstaan. Men noemt dit de hoeksnelheidsvoorwaarde.

Bij een elektrische machine wil men de rotor laten draaien en er mechani-
sche energie aan onttrekken of aan toevoeren. Aan de stator wil men echter
de energie in elektrische vorm toe- of afvoeren en de hoeksnelheid van deze
stator zal men nul willen hebben.

Toch zal men ook nu de magneetvelden van stator en rotor ten opzichte van
elkaar moeten laten stilstaan. In ons voorbeeld betekent dit dat ze beide in
de ruimte met gelijke hoeksnelheid moeten draaien. Er zal dus een zoge-
naamd statordraaiveld moeten worden opgewekt, waarbij de stator zelf
stilstaat. Alvorens hierop nader in te gaan, introduceren we ter voorberei-
ding het begrip fase(wikkeling).

2.8. Fase (wikkeling)

Stroomvoerende draden die vast aan de stator in de directe nabijheid van
de luchtspleet tussen stator en rotor zijn aangebracht, zijn in staat om in de
luchtspleet en in het ijzer van de stator en de rotor een veld op te wekken.
Uitzonderlijk komt een zogenaamde luchtspleetwikkeling voor; hierbij
zijn de windingen tegen de gladde statorbinnenomtrek aangebracht (bij-
voorbeeld door lijmen).
Meestal echter bevinden zich in de statorbinnenomtrek gleuven (groeven),
waarin de draden van een of meer wikkelingen zijn ondergebracht (fig. 20).
De eenvoudigste wikkeling is die met één draad in één groef. Deze wikkeling
voldoet echter niet aan de bij elektrische machines steeds nagestreefde sym-
metrie. Hieraan voldoet wel de zogenaamde geconcentreerde diameterwik-
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Stator

Rotor

Figuur 20

keling volgens figuur 21 a. Eenvoudigheidshalve is een diameterwikkeling
met slechts één winding getekend.

a)

Kopverbinding

Magnetische as
/ U 1 Rotor

'4r i,' 

/ + Stator (evenals rotor
^^ 1 1 met µ )

g
/ Draad (staat) in gleuf

Cm

b) B.,

koi

_1—Cn ___

o ati
_mei IX S+.r ,7L

/20 1 ___________ `
2g

Figuur 21.

Veronderstellen we het ijzer van de rotor en de stator oneindig goed mag-
netisch geleidend en de luchtspleet tussen rotor en stator klein ten opzichte
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van de straal van de rotor, dan is de radiale veldcomponent in de luchtspleet
overheersend en nagenoeg constant langs een straal. De eerste wet van Max-
well, toegepast op eencontour C, overeen poolsteek (7r rad bij een tweepolige
machine), levert dan het luchtveldpatroon, als aangeduid in figuur 21 b.

Figuur 22a geeft een voorbeeld van een over meerdere groeven verdeelde
fasewikkeling. De magnetische as van deze fase is met a aangeduid. Het
totaal aantal gleuven in de stator is zó gekozen dat nóg twee fasewikkelin-
gen, waarvan de assen (hen c) 120

0
 ten opzichte van elkaar verschoven zijn,

in de gleuven kunnen worden ondergebracht. Het bij de fase a behorende
luchtspleetveld is in figuur 22b weergegeven.

Figuur 22.

De verbinding van draden in de ene gleuf met draden in een andere gleuf
wordt kopverbinding genoemd. Door een geschikte doorverbinding kan
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het gewenste stroombeleggingspatroon (A/m), en daarmee het poolpa-
troon, worden verkregen.

Vergelijken van figuur 22b met figuur 21 b maakt duidelijk dat we de veld-
vorm kunnen beïnvloeden door de keuze van het aantal draden in de gleu-
ven en van het aantal gleuven, waarin een fasewikkeling is ondergebracht.
Zo is het in principe mogelijk de draden zo te distribueren dat de radiale
component van de magnetische inductie naar de plaats a s langs de lucht-
spleetomtrek (co)sinusvormig verloopt.

Reeds is opgemerkt dat we er voor kunnen zorgen dat met één fasewikke-
ling nog niet alle gleuven volledig met draden zijn gevuld. We kunnen dan
meerdere, gelijkwaardige, fasewikkelingen aanbrengen waarvan de mag-
netische assen ten opzichte van elkaar verschoven zijn. Het gecompli-
ceerde dradenbeeld van elk der fasen wordt in het navolgende ver-
eenvoudigd weergegeven door - -.

2.9. Draaiveldopwekking

We nemen het geval van een 2p-polige, driefasige machine (fig. 23). Alle
fasewikkelingen zijn identiek. Bij elk zijn de draden zodanig langs de om-
trek in de gleuven gedistribueerd dat bij bekrachtiging van een wikkeling
met een stroom, de radiale component van het door die wikkeling veroor-
zaakte veld in de luchtspleet volgens een cosinus langs de statorbinnenom-
trek verloopt. In figuur 24 is dit voor het veld van fasewikkeling 1 getekend.

De drie fasewikkelingen worden nu bekrachtigd met respectievelijk de vol-
gende wisselstromen:

is, = is cosws t (36)

_ '
2^

isZ — i, cosw,t —
/

(37)

is, = iS (cos w,t — 43) (38)

Elke fasewikkeling produceert bij bekrachtiging een cosinusvormig veld.
De sterkte van dit veld is evenredig met de stroomsterkte (er wordt lineair-
magnetisch materiaal verondersteld), zodat

BS , = B,. cos ws t • cospcs5 	(39)
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m=3

Figuur 23.

dradendistributie

Figuur 24.
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C 27r1 ( 27r 40B,, = BS cos, ws t — 3 / cos \pas — 3 /
( )

(W
s t 4^

47r
41Bs3=BScos — 3 / coscos (pas — 3 / (41)

met

B.,. = cis 	(42)

Deze wisselvelden zijn ook te noteren als

B,., = 1 B, [cos(w,.t +pets ) + cos(ws t —pa s )] (43)

27r
Bsz = 1h cos ws t + pas — 2 • 3 + 

cos(
w,r t — pas )] (44)

4— 	7 (45)B, 3 zB S cos (ws t + pc^s 2 3 )= + coscos(w,.t — pas )] ( 

waarvan de som gelijk is aan

B,=0+ZBs cos(ws t —pas ) (46)

Het resulterende luchtspleetveld stelt dus een lopende golfvoor die rechtsom
langs de statoromtrek ronddraait. Het is een draaiveld. Het kenmerk van een
lopende golf of draaiveld is dat een waarnemer die met dezelfde snelheid
beweegt als de golf, deze als een constante grootheid waarneemt. In ons ge-
val stelt hij dan een constante inductie vast. Merk op dat de vorm van de
lopende golf (cosinusvormig met de plaats op de omtrek) ook nog onafhan-
kelijk is van de tijd. De hoeksnelheid van het draaiveld is

da,. — ws _ 2zƒ,.
(47)

dt p p

We spreken van een draaiveld met amplitude z Bs.
Indien een fase zijn topstroom voert, dan bevindt zich het maximum van
het draaiveld juist onder de magnetische as van die fase.

We keren nog even terug naar één fasewikkeling die bekrachtigd wordt met
een wisselstroom. Dan ontstaat dus het volgende wisselveld

Bs , = BS cosw5 t • cospas

= 2 BS [cos(w.s t +pa') + cos(w5 t —pas )] (48)
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Het wisselveld, ook staande golf genoemd, kan dus vervangen gedacht
worden door twee draaivelden (lopende golven), elk met de halve ampli-
tude, waarvan het ene rechtsom, het andere linksom draait (fig. 25). Elke
fasewikkeling kan dus opgevat worden als de bron van twee draaivelden.

p=l

(U,. (US

Figuur 25.

De ideale veldvorm van figuur 24 kan met een eindig aantal draden en groe-
ven slechts benaderend worden gerealiseerd. In de praktijk tracht men de
zogenaamde hogere harmonische draaivelden bij draaiveldmachines klein
te houden zodat de werking van de machine in hoofdzaak bepaald wordt
door het gewenste, zogenaamde grondharmonische draaiveld.

2.10. Energie-omzetting in de draaiveldmachine

Door geschikte, meerfasige stroomtoevoer zijn we nu in staat in de stator
een draaiveld op te wekken. Als het rotormagneetveld met dezelfde snel-
heid draait als dit statordraaiveld, dan is een in de tijd constant koppel
(gemiddelde waarde verschillend van nul) mogelijk en kan men een con-
stante stroom van mechanische energie aan de rotor onttrekken of er aan
toevoeren.

Bij een bepaald koppel hoort in dit geval een bepaalde onderlinge stand van
statordraaiveld en rotordraaiveld. Dit betekent dat de magnetische ener-
gie in de luchtspleet qua grootte constant is en als het ware alleen met een
bepaalde ruimtelijke distributie rondwentelt met de snelheid van de draai-
velden.

Als nu onder deze omstandigheden de magnetische energie binnen de ma-
chine constant van grootte blijft en aan de mechanische zijde een constante
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energiestroom vloeit, moet ook aan de elektrische zijde de energiestroom
constant zijn in de tijd. Dit is een typische eigenschap van de machines met
een qua vorm constant draaiveld.

2.11. Machinetypen uit de hoeksnelheidsvoorwaarde

Het rotormagneetveld kan ook door een meerfasig wikkelingssysteem op
de rotor met bijbehorende meerfasige bekrachtiging worden opgewekt. Is
de cirkelfrequentie (pulsatie) van de rotorfasestromen w,., dan kan men er
voor zorgen dat er om de rotor een draaiveld loopt met de hoeksnelheid wr
ten opzichte van de rotor. Als nu de rotor zelf mechanisch roteert met de
hoeksnelheid w,,, dan draait het rotormagneetveld met een snelheid
W,/p + w„ ten opzichte van de omgeving. Dit veld moet stilstaan ten op-
zichte van het statordraaiveld, hetwelk ten opzichte van de omgeving ro-
teert met de hoeksnelheid Ws/p. Dit levert ons de wiskundige uitdrukking
van de hoeksnelheidsvoorwaarde

Ws Wr (49)

P p +Wm

Voorp = 1 wordt de hoeksnelheidsvoorwaarde

cis =Wr +Wm (50)

211.1. Synchrone machine
Stel w, = 0. Dit betekent dat de roterende rotorwikkeling gelijkstroom
voert. Door de statorwikkelingen vloeien wisselstromen met de frequentie
.Ís = ws/2ir.
Om een gemiddeld koppel Te ^ 0 te verkrijgen moet nu volgens vergelij-
king (49) gelden

Wm = W5 (51)
p

De mechanische rotorhoeksnelheid moet dus gelijk zijn aan de snelheid
van het statordraaiveld, de zogenaamde synchrone hoeksnelheid. Men
spreekt van een synchrone machine met gelijkstroombekrachtiging op
de rotor (binnenpoolmachine).
Deze synchrone machine wordt vooral toegepast bij de opwekking van
elektrische energie in elektriciteitscentrales. De grote draaistroomvermo-
gens die worden opgewekt kunnen beter vervoerd worden door vaste lei-
dingen vanaf de statorwikkelingen dan via borstel-sleepringverbindingen
vanaf de rotor.
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211.2. Dubbelgevoede machine
Als de statorwikkelingen gevoed worden uit een bron met cirkelfrequentie
ws en de rotorwikkelingen uit een bron met cirkelfrequentie Wr, dan hebben
we de mechanische hoeksnelheid volgens vergelijking (49)

ws 
Wr ( 52 )

p p

met deze frequenties, of met één ervan als de andere vast is, onder controle.
We noemen dit een dubbelgevoede machine.

2.11.3. Asynchrone machine of inductiemachine
Er is een type machine waarbij de rotorstromen niet van buitenaf in de
rotor worden geïnjecteerd, maar door de machine zelf door inductie in de
rotor worden opgewekt, zodanig dat Wr en w„ zich bij gegeven w ., automa-
tisch zo aan elkaar aanpassen, dat voldaan wordt aan de hoeksnelheids-
voorwaarde

Wr w's
(53)

p

Dit machinetype heet (statorgevoede) asynchrone machine ofinductiema-
chine. Ook hier is verwisseling van de elektrische functies van stator en
rotor mogelijk. Men kent dus ook de rotorgevoede asynchrone machine.

211.4. Geljkstroommachine
Er kan hierbij gebruik worden gemaakt van twee gelijkspanningsbronnen,
namelijk één voor de stator (w s = 0) en één voor de rotor.
Men is wellicht geneigd om te zeggen dat in dit geval Wr = 0 is, zodat vol-
gens vergelijking (49) alleen bij stilstand (w„, = 0) een koppel kan worden
ontwikkeld dat in de tijd constant is.
Dit is echter niet het geval. De gelijkstroom die naar de rotor vloeit, moet
onderweg een commutator passeren. Deze commutator heeft onder an-
dere tot taak om de stroom in de rotordraden op het goede moment en in
het juiste ritme om te keren. Dit laatste wordt automatisch bewerkstelligd
door de commutator op de rotoras te plaatsen. Door deze ingreep voeren
de rotorstaven blokvormige, ten opzichte van elkaar in fase verschoven
wisselstromen met cirkelfrequentie Wr en ontstaat er een draaiveld dat
ten opzichte van de rotor draait met een hoeksnelheid

Wr = —wm (54)

p

Het rotordraaiveld staat zodoende in de ruimte stil en wordt bij voorkeur
met zijn magnetische as loodrecht op die van het statorveld geplaatst.
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2.12. Beschrijvende basisvergelijkingen

De spanningsdifferentiaalvergelijkingen geven het verband tussen de stro-
men in de wikkelingen en de spanningen aan hun klemmen. Ze volgen
rechtstreeks uit de wet van Faraday. De basisvorm van deze vergelijkingen
is

Uk = Rkik +--- (55)

waarin Uk de spanning aan de klemmen van wikkeling k is, Rk de weerstand
van die wikkeling en Ok de met die wikkeling gekoppelde magnetische flux.
Afhankelijk van het machinetype kan men deze uitdrukkingen nader uit-
werken.

De bewegingsdifferentiaalvergelijking legt het verband tussen het totale
moment aan de as van de machine en de mechanische hoeksnelheid w»,

dw,
Te — 

T
last — Twr = 

J d!
(56)

met

W», = 2rrn (57)

met n in omwentelingen per seconde, T. het elektromagnetisch koppel,
Tja vr het uitwendige lastkoppel, T„ .r de som van alle wrijvingskoppels die
in het systeem werkzaam zijn. Jis het traagheidsmoment van de rotor van
de machine en van alles wat daarmee mechanisch verbonden is, waarbij
wordt verondersteld dat deze verbinding rigide is. De grootheden Trast,
T,,., en Jzijn daarenboven grootheden die op de as van de machine betrok-
ken zijn.

De vermogensbalans tenslotte brengt tot uiting dat, ingevolge de wet van
behoud van energie, het vermogen dat aan de machine wordt toegevoerd
altijd gelijk is aan het afgegeven vermogen, vermeerderd met de verliezen
in de machine en de verandering van de hoeveelheid energie die is opgesla-
gen in het elektromagnetische veld in de machine. Men rekent gewoonlijk,
zoals eerder reeds gezegd, het elektrische vermogen P e positief als het aan
de machine wordt toegevoerd, en het mechanische vermogen P. als het aan
de as wordt afgenomen. Met die afspraak luidt de vermogensbalans

dW»,
(58)
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met
Pm = Pas + PH,r

Pd het gedissipeerde vermogen
Pwr het verliesvermogen door wrijving en luchtbeweging.

De term dWm / dt stelt de verandering voor van de energie die is opgeslagen
in het elektromagnetisch veld. Als de machine in stationair bedrijf verkeert
is deze term nul.
P„, is het zogenaamde inwendig mechanisch vermogen, dat in verband
staat met het elektromagnetisch koppel Te volgens de formule

Pin = Te Wm ( 59)
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