
 

Gelijkstroommachines

Citation for published version (APA):
Hamels, D., Schot, J. A., & Vandenput, A. J. A. (1996). Gelijkstroommachines. In Handboek aandrijf- en
besturingstechniek (blz. C1300-1/39). Samsom Bedrijfsinformatie.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1996

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 26. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/ae409ad3-b46e-4a53-8fd6-91a1464b7f3f


Gelijkstroommachines C1300-1

Gelijkstroommachines
Ir. D. Hamels
Prof. ir. J. A. Schot
Prof. dr. ir. A. J. A.Vandenput'

1. Energie-omzetting op basis van de Lorentzkracht C1300— 3
1.1. Gevalt C1300— 3
1.2. Gevalt C1300— 4
1.3. Energie-omzetting (geval 1 en geval 2) C1300— 5

2. Circuitverschakeling C1300— 6

3. Ankerwikkelingen C1300— 8

4. Berekening van het koppel en de rotatiespanning C1300— 9
4.1. Koppel C1300— 9
4.2. Rotatiespanning C130 -12

5. Koppelen rotatiespanning in energetisch verband C130 -12

6. Koppel en rotatiespanning bij lineair-magnetische
gelijkstroommachines C1300-14

7. Vergelijkingen van de lineair-magnetische gelijk-
stroommachine C1300-17

8. Onafhankelijk bekrachtigde gelijkstroommachine C130 -18
8.1. Stationaire vergelijkingen C130 -18
8.2. Snelheidssturing C130 -21

9. Gelijkstroom-seriemachine C130 -25
9.1. Stationaire vergelijkingen C130 -25
9.2. Snelheidssturing C130 -27
9.3. Voeding met wisselstroom/-spanning C130 -30

1. De paragrafen 1 t/m 10 zijn een door de redacteur bewerkte en ingekorte versie van het
hoofdstuk 9 uit ,,Beginselen der elektromechanica", J. A. Schot, collegedictaat, TU Eind-
hoven (1986). De paragrafen 11.3 en 11.5 zijn grotendeels overgenomen uit Elektrische
Aandrijftechniek, D. Hamels, Stenfert Kroese (1992).

Hb. Aandrijf- en besturingstechniek mei 1996

http://Prof.dr.ir


Cl 300-2 Gelijkstroommachines

10. Gelijkstroom-shuntmachine C1300-31
10.1. Stationaire vergelijkingen C1300-31
10.2. Snelheidssturing C 1300-32

11. Uitvoeringsvormen C1300-33
11.1. Kleine gelijkstroommachines C1300-33
11.2. Gelijkstroomservomotoren C1300-34
11.3. Grotere gelijkstroommachines met permanente

magneten Cl 3 00-34
11.4. Elektrisch bekrachtigde gelijkstroommotoren in de

middenvermogensklasse Cl 300-3 5
11.5. Gelijkstroommachines in de grotere vermogen-

klasse C 1300-36

12. Invloed van de vermogenselektronische voeding Cl 300-37

13. Literatuur C1300-39

Hb. Aandrijf- en besturingstechniek mei 1996



Gelijkstroommachines C1300-3

1. Energie-omzetting op basis van de Lorentzkracht

Er zijn diverse methoden om de werking van een gelijkstroommachine te
verklaren. We kiezen een methode die niet specifiek is voor gelijkstroom-
machines, maar die ook op bepaalde modellen van andere machinetypen is
toe te passen. Hierbij wordt uitgegaan van de Lorentzkracht op bewegende
ladingen in een magnetisch veld

f, = q(_v x B) (1)

We schetsen twee, voorlopig los van elkaar staande situaties. In beide ge-
vallen hebben we te maken met een rechte geleider met lengte 1. We bekij-
ken daarvan een volume-element dV, waarin zich een beweegbare lading
bevindt met een dichtheid p.

De geleiders hebben een kleine dwarsdoorsnede A en bevinden zich in een
magneetveld B (fig. 1). In figuur 1 a (geval 1) geven we alle beweegbare in de
geleider aanwezige ladingen eenzelfde langssnelheid v 1 . In figuur 1 b (geval
2) geven we alle ladingen eenzelfde dwarssnelheid v il . De geleiders zijn zo
opgesteld dat de bewegingsrichting van de ladingen dwars staat op de
veldrichting.

A +

unew c1V
v^

1 P

B

1 1
B B

a) b)

Figuur 1.

1.1. Geval]

De lading p dV in het volume-elementje dV ondervindt een kracht dfd die
we met voorgaande onderstellingen als volgt kunnen noteren

dfd =pdVv !B (2)
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C1300-4 Gelijkstroommachines

Invoeren van de stroomdichtheid
J = Pv1 (3)

levert

dfd =JdVB JAd1B=IdlB (4)

waarin I de stroom door de geleider voorstelt: dit is de lading pA dl, die in
de tijd dt = dl/ v de doorsnede A passeert.
De totale kracht op de draad wordt gegeven door

/^ 1

fd=1J
Bdl (5)

0

Als het veld homogeen is, wordt de dwarskracht

fd =BlI (6)

1.2. Geval2

We kunnen alle ladingen in de geleider een snelheid  geven door eenvoudig
de draad in zijn geheel met een snelheid v j te verplaatsen. Als gevolg hiervan
ondervindt nu de lading p dV in het volume-element dV een langskracht:

df, =pdVvd B (7)

Een met de draad meebewegende waarnemer interpreteert een elektrische
veldsterkte

Et = p
ddV = vd B (8)

De ladingen in de geleider zullen zich onder invloed van de krachten dfleen
weinig in de lengterichting verplaatsen en er ontstaat een ladingover-
schot/-tekort op de uiteinden van de draad.
Ook een stilstaande waarnemer stelt nu een elektrische veldsterkte vast en,
geïntegreerd over de lengte van de draad, een spanning

1 1

Ubew = J El dl = vd 1 B dl (9)
0 0

Als het veld homogeen is, wordt de spanning als gevolg van de beweging

ubew = Blvd (10)
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1.3. Energie-omzetting (geval] en gevalt)

Daar we uit zijn op toepassingen bij roterende omzetters veronderstellen
we nu de geleider (draad) vastgemaakt op een draaibare cilinder op een
afstand r van de as (fig. 2).

Figuur 2.

In het eerste geval (par. 1.1) is er sprake van koppelopwekking; het tweede
geval (par. 1.2) geeft aanleiding tot spanningsopwekking.

Geval 1: Blokkeerde cilinder. Stuur stroom door de draad. Er is weliswaar
sprake van een koppel, maar er is geen beweging in de richting van
het koppel; dus geen energie-afgifte en geen energie-omzetting.

Geval 2: We draaien de cilinder rond. Er wordt hierdoor spanning opge-
wekt. We houden echter het elektrisch circuit geopend. Er kan bij-
gevolg geen stroom lopen; dus geen energie-afgifte en geen
energie-omzetting.

Willen we energie omzetten, dan zullen beide gevallen gecombineerd moe-
ten worden.
Uitgaande van geval 1 houden we de rotor niet meer geblokkeerd. De
stroom door de draad ontwikkelt een koppel. Vermits een rotatie in de rich-
ting van het koppel is toegestaan wordt mechanische energie afgegeven.
Door de nu toegelaten beweging ontstaat er echter ook een bewegingsspan-
ning. Deze heeft een zodanige polariteit dat de oorspronkelijke stroom
wordt tegengewerkt; hij wordt daarom veelvuldig tegen-emk genoemd.
De uitwendige elektrische bron moet hier tegenin toch de stroom in de oor-
spronkelijke richting laten lopen: dit betekent opname van energie uit de
elektrische bron. Deze energie wordt in de vorm van mechanische energie
door de in dit geval als MOTOR werkende omzetter aan de as afgegeven.
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Indien we omgekeerd in geval 2, waarin de cilinder door een mechanische
bron wordt aangedreven en er dientengevolge een bewegingsspanning ont-
staat, het elektrisch circuit niet langer stroomloos houden, maar een elek-
trische belasting, bijvoorbeeld een gloeilamp aanbrengen, zal er een
elektrische stroom gaan lopen. Er wordt dus elektrische energie afgegeven.
Door de nu toegelaten stroom ontstaat er echter ook een elektromagne-
tisch koppel. Dit heeft een zodanige richting dat de oorspronkelijke bewe-
ging wordt tegengewerkt.
De uitwendige mechanische bron moet hier tegenin toch de beweging in de
oorspronkelijke richting laten plaatsvinden: dit betekent opname van
energie uit de mechanische bron. Deze energie wordt in de vorm van elek-
trische energie door de in dit geval als GENERATOR werkende omzetter
aan de elektrische zijde afgegeven.

2. Circuitverschakeling

We beschouwen enkel elektromechanische omzetters van het magnetische
type. Bij verwaarlozing van de weerstand zal men derhalve de geïndu-
ceerde spanning volgens vergelijking (55) uit C 1100 moeten kunnen schrij-
ven als

u= d (11)

Bij een gelijkstroommachine streven we naar een gelijkspanning, met an-
dere woorden dq/dt zou constant moeten zijn (fig. 3).

Figuur 3.

Een lineaire toename van 0 gedurende bijvoorbeeld een aantal jaren is na-
tuurlijk geen bruikbaar voorstel. Het is nu mogelijk door schakelmanipu-
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Gelijkstroommachines C1300-7

laties ervoor te zorgen dat een spanning met een gelijkcomponent wordt
opgewekt zonder dat 0 „ontaardt" in een rampfunctie.

Figuur 3.4a brengt de meest eenvoudige gelijkstroommachine in beeld. Er
is sprake van een draadraam met slechts één winding, opgesteld in een
homogeen magneetveld. Voorde met het raam met oppervlakte A gekop-
pelde flux 0 (fig. 4b) geldt

0=
J

 B-n_dA=BAsin0 (12)

Draait het raam met een constante hoeksnelheid w,,, rond, dan treffen we
aan de sleepringen een wisselspanning u = dO/dt aan (fig. 4c).

^ B

2 n i 37 2n
b)

1

u(w,=Gonst.)

B
z 3,7 2n
2 2 c)

Figuur 4.

In figuur 5a zijnde uiteinden van de winding verbonden met twee ten opzichte
van elkaar geïsoleerde halve sleepringen. Hierdoor wisselen in de standen
7r/2 en 37r/2 de verbindingen van de uitlopers met het uitwendig elektrisch
circuit. Bij eenzelfde omlooprichting wisselt nu telkenmale bij 7r/2 en 37r/2 n_
van teken en daar B constant blijft, wisselt dan ook 0 van teken.

De beide halve sleepringen vormen samen een zogenaamde commutator of
collector. Het is van essentieel belang dat de omschakeling telkens op het
goede ogenblik plaatsvindt. Bij de machines met mechanische commutatie
als in figuur 5a wordt dit eenvoudig gerealiseerd door de commutator op
dezelfde as te plaatsen als de winding, en dit in een vaste onderlinge positie.

Wordt nu het draadraam met constante hoeksnelheid w,,, rondgedraaid
dan krijgen we voor de gekoppelde flux het in figuur 5b getekende verloop
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37 2yr b)
12

u(m,,,=const.)

W

i

i
i B

3,n 2n c)

2

Figuur 5.

0 = O(t), terwijl de spanning aan de borstels P en Q volgens u = d¢/dt de
gedaante van figuur 5c aanneemt. Er is duidelijk een grote rimpel gesuper-
poneerd op de gemiddelde gelijkspanning.

3. Ankerwikkelingen

Bij de hoger vermelde gelijkstroommotor treden bij B = 7r/2 en 8 = 37r/2
dode punten op waarde rotor doorheen loopt dankzij zijn massatraagheids-
moment, maar waar vanuit hij niet zou kunnen starten. Door een tweede
draadraam in serie te schakelen met het eerste en ruimtelijk zo op te stellen
dat zijn vlak loodrecht staat op het vlak van het eerste raam, wordt niet alleen
de geïnduceerde spanning verhoogd en de rimpel verkleind (fig. 6) maar
is bij motorwerking ook het probleem van de dode punten opgelost.

— a) b)

Figuur 6.
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In de praktijk vermijdt men dat er meer dan twee borstels in serie behoeven
te worden geschakeld. Uit figuur 7 blijkt dat men hierin slaagt door het
aantal spoelen te verdubbelen. De afzonderlijke ankerspoelen worden hier
in serie geschakeld via de stukjes sleepring (lamellen) van de commutator.
Men kan nu langs twee parallelle wegen, zogenaamde ankertakken, van P
naar Q komen.

•

//

/

/ ,__:/_I

/ f
Figuur 7.

Normaal is het aantal lamellen tamelijk groot; de rimpelspanning is dan
minder dan 1% van de gelijkspanningscomponent.

4. Berekening van het koppel en de rotatiespanning

4.1. Koppel

Voor deze theoretische beschouwingen gaan we uit van figuur 8a. Schema-
tisch getekend liggen de ankerdraden buiten op het cilindrische rotorijzer
en slepende borstels rechtstreeks op de ankerdraden. De lengte en de straal
van de rotor zijn respectievelijk l en r, het totaal aantal draden op de rotor-
buitenomtrek is N, zodat het aantal draden per meter rotoromtrek gelijk is
aan N/(27rr).

We rekenen alsofde draden zeer dun zijn en zeer dicht naast elkaar liggen. Op
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a) b)

Figuur 8.

een booglengte r da liggen dan N/(27rr) • r da draden. Zij nu B, de radiale
component van de luchtpleetinductie ter plaatse a, dan is de kracht op een
aldaar liggende draad

i
Bi I, dl (13)

0

als tu de stroom door die draad is.
We vinden nu voor het totale koppel van alle draden

2,

Te = r f 1 BiIa 
N r dl da (14)

0 0 27rr

Door de serieschakeling in een ankertak en de onderlinge gelijkheid der
beide ankertakken voert elke draad een even grote stroom IQ , zodat ook

N 1+7r/2 j
-1

Te =Ia 2 B1 rdlda (15)
27r ir/2 

Hierin stelt (fig. 8b)

l

+ir/2 f r

J B1 r dl da = 0 1 16)
^/z o

de totale poolflux voor (bijvoorbeeld de flux van een noordpool). Hiermee
wordt de uitdrukking voor het koppel
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N
Te =' 211Ol (17)

Bijp = 1 staan er slechts twee borstels op het anker en wel diametraal tegen-
over elkaar. Er zijn dan slechts twee parallelle ankertakken (a = 1) (fig. 9),
zodat

Ia = zlr (18)

- 1
<

= ! 
1.

Figuur 9.

Hiermee vinden we tenslotte voor het koppel

Te = 
27r 0l

lr (19)

De algemene uitdrukking voor het koppel van een gelijkstroommachine
met p poolparen en a paren parallelle ankertakken is

Te = a 2^r0tlr
(20)

met de poolflux
+n/2n 1

Bl
y dlda (21)

—ir/2p 0

en het verband tussen de draadstroom en de rotorstroom

1a =2a1r (22)
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4.2. Rotatiespanning

Voor het berekenen van de opgewekte rotatiespanning gaan we op een
soortgelijke manier te werk als bij de berekening van het koppel. Eerst
wordt weer de spanning over één draad berekend. Omdat alle draden
van een ankertak in serie zijn geschakeld (fig. 10) kunnen we de totale span-
ning vinden door optelling van alle draadspanningen in één ankertak (dus
niet van beide ankertakken, want de takken staan parallel).

--ir/2 i
Uror = 1 . 

I—ir/2
 
 

I`'^mBj--rdldcr

N f+,/2 f
W,,, — J B,rdldc (23)

27r /z o

N
= 27v 0lwm

1A1 --------------^ 
v] V l

Figuur 10.

De algemene uitdrukking voor de rotatiespanning van een gelijkstroom-
machine metp poolparen en a paren parallelle ankertakken is

Urot =á 2 0rc.^m 	(24)

5. Koppel en rotatiespanning in energetisch verband

De verkregen uitdrukkingen voor Te en Urot kunnen onderling geverifieerd
worden aan de hand van een energiebeschouwing.

We beschouwen een machine waarvan het statorveld dooreen stroom 1, uit
een afzonderlijke spanningsbron US wordt opgewekt en die reeds zolang in
bedrijf is dat mechanisch en elektrisch de stationaire toestand is bereikt. In
dat geval is zowel de kinetische energie als de magnetische veldenergie bin-
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nen de machine constant in de tijd. Figuur 11 geeft de schematische voor-
stelling.

U,

Figuur 11.

Aanvankelijk heeft de elektrische bron aan de statorzijde energie moeten
toevoeren voor de opbouw van het statorveld. Daarna is de stroom I.
slechts nodig voor de instandhouding van dit veld. De statorvergelijking
is bijgevolg

US = RSIS (25)

Het aan de stator toegevoerd elektrisch vermogen U4 wordt nu volledig in
warmte omgezet (RS II ). Er wordt dus geen energie vanuit de stator op de
rotor overgedragen.

Voor het rotorcircuit geldt in stationair bedrijf de spanningsbetrekking

Ur = RrIr + Urot (26)

en dus de vermogensbetrekking

UrIr = Rrlr + UrolIr (27)

UrIr is het elektrisch vermogen dat door de elektrische bron aan de rotorzijde
wordt toegevoerd. Dit vermogen wordt niet zoals bij de stator in zijn geheel
gedissipeerd, maar er blijft een vermogenpost over, namelijk UrotIr . Kenne-
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lijk is dit de hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt omgezet in mecha-
nisch vermogen TeW„, en die via de as kan worden afgenomen. Er geldt dus

T
e
ld

m
 = Urot

l
r (28)

Substitutie van de eerder gevonden waarden voor TQ en Urot doet deze be-
trekking inderdaad in een identiteit overgaan.

6. Koppel en rotatiespanning bij lineair-magnetische
gelijkstroommachines

Bij kleinere waarden van de stromen in de machine, in het bijzonder die van
de statorstroom (tot ca. 3/4 van de vollaststroom) is de permeabiliteit van
het ijzer in de stator met goede benadering constant, zodat dan de flux 0 1 in
lineair verband staat met de statorstroom I,

01 = cIs (29)

We kunnen dan voor het koppel en de rotatiespanning noteren

Te = GISIr (30)

en
U

rot = GIS Wm (31)

We noemen G de elektromechanische omzetconstante van de gelijk-
stroommachine.

Zoals bij de elektromagneet de krachtfe bij lineair-magnetisch materiaal in
verband gebracht kan worden met de spoelstroom en de afgeleide naar de
ankerpositie van de spoelinductiviteit, zo kan ook bij de roterende elek-
trische machines een soortgelijk verband worden vastgesteld. We zullen
de machineconstante G in dit licht gaan bezien. We vervangen de beide
ankertakken, die elk bestaan uit de serieschakeling van een aantal spoelen
met weer elk meerdere windingen, voor de nu volgende berekening door
één rotorspoel (fig. 12).

In gedachten maken we de borstels vast aan de twee lamellen van de com-
mutator die toevallig juist onder de borstels staan en die verbonden zijn
met het begin en het einde van de geïntroduceerde vervangende rotorspoel.
Geschematiseerd ziet de machine er dan uit als in figuur 13a: twee spoelen
met zelfinductiviteiten LS en L,. en een wederzijdse inductiviteit Lsr.

In figuur 13b is het iets meer algemene geval getekend dat de borstelas en de as
van het statorveld niet de gebruikelijke onderling loodrechte stand hebben.

Hb. Aandrijf- en besturingstechniek mei 1996
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Figuur 12.

Figuur 13.

De magnetische energie in de machine kan nu onder de veronderstelde
lineair-magnetische condities worden weergegeven als

Wm = 2 L,1, + Lsrjsjr + z Lr 1r (32)

terwijl voor de magnetische co-energie geldt

Wm
=W

m (33)

zodat voor het koppel wordt gevonden (voor de bewijsvoering verwijzen
we naar de literatuur)

Te = 

0
W„,( Is , Ir, a)

ácx (34)
IIZdLs+1I2dLr+151r dLsr
Zs

da 2r da da
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We dienen nu te weten hoe het verloop van de drie inductiviteiten met de
borstelhoek a is. Een beschouwing van figuur 11 leert ons dat dit verloop
kwalitatief dat volgens figuur 14 zal zijn.

Figuur 14.

De rotor is cirkelcilindrisch als we de rotorgroeven verwaarlozen. L • is
bijgevolg onafhankelijk van a, met andere woorden dL.r /dce = 0.
Bij een machine met lichamelijke polen op de stator zal de zelfinductiviteit L,.
van de rotor maximaal zijn bij a = 0 en r en minimaal bij a = ir/2 en 37r/2.
Voor c = 7r/2 geldt dus dLr /dad a= ,,/2 = 0.

Hoewel Lsr bij c = ir/2 juist nul is (transformatorische ontkoppeling van
stator en rotor) is de verandering van Lsr met a juist maximaal.
Bij de borstelstand a = ir/2 geldt bijgevolg
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Gelijkstroommachines C1300-17

=
dLsr

(35)Te ISIr da
a=2

Blijkbaar is de machineconstante G dus gelijk aan

G= 
dLsr

(36)
da a=z

We merken nog op dat het op basis van de tweede koppelterm in vergelij-
king (34) mogelijk is om bij een machine met lichamelijke statorpolen een
koppel op te wekken bij IS = 0 als a 0, 7r/2, r en 37r/2.

7. Vergelijkingen van de lineair-magnetische gelijkstroommachine

In dynamisch bedrijf moet men ook rekening houden met de zelfinductivi-
teiten in de stator- en rotorketens en met het traagheidsmoment van de
rotor. Met de tekenafspraken conform figuur 15 luiden dan de beschrij-
vende differentiaalvergelijkingen.

dis
(37)uS = RS

i
S + Ls 

dt

dirU
r = Rr

l
r + 

Lr dt + Urot (38)

Te — Tiast — Twr = Jr 
ddm (39)

met
U

rot = Gl
s
W

m (40)

Te = Gis ir (41)

G _ dLsr
(42)

da a—Z

In stationair bedrijf luiden de basisvergelijkingen
U

s = R5
1

5 (43)

Ur = Rr
I
r + Urot (44)

T
e = Tlast + Twr (45)
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met

Urot = GI Wm (46)

Te = GIJJ 	(47)

G= 
dLSr

(48)
da a-2

i.,

L,.

R,.

G

+ ur —

Figuur 15.

8. Onafhankelijk bekrachtigde gelijkstroommachine

8.1. Stationaire vergeljkingen

Figuur 16 geeft het principeschema. In stationair bedrijf luidende beschrij-
vende betrekkingen

US = R, (49)

Ur = RrIr + Urot (50)
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U
rot = GI

s
W

m (51)

Te = GIJI, (52)

1.
+

K,

G

+ U, —

Figuur16.

Gis bij afwezigheid van verzadiging, remanentie en hysteresis een constante.
Bij spanningsbronvoeding is het zinvol om de stator- en rotorstromen te
elimineren. Dan wordt de uitdrukking voor het koppel

Te
= G U` 1 

Ur
— G u,Wn,) (53)

\

Figuur 17 geeft de aldus ontstane koppel-hoeksnelheidsrechte van deze
machine.
Bij de hoeksnelheid

_ Ur (54)
Wmo GIS

maakt de rotatiespanning evenwicht met de rotorklemspanning. De rotor-
stroom is dan nul zodat het koppel Te ook nul is. Zou er geen wrijving zijn,
dan zou de machine zich op deze hoeksnelheid instellen als er geen lastkop-
pel werkt: we noemen W„, de ideële nullasthoeksnelheid.
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Figuur 17.

De rotorweerstand bestaat voornamelijk uit de ankerkoperweerstand en
de borstelovergangsweerstand. Deze overgangsweerstand is niet con-
stant, maar een functie van de stroom. Reeds vanaf kleine stroomwaarden
is de spanningsval erover (Ub) vrijwel constant (fig. 18).

Figuur 18.

Was R, nul dan was de hoeksnelheid van de machine onafhankelijk van het
belastingskoppel.

In het algemeen beschouwt men een machine met een dergelijke koppel-
hoeksnelheidskarakteristiek als ideaal voor hoeksnelheidssturing van
werktuigen of bij lastprocessen met hijslastkarakter, vooropgesteld dat
het mogelijk is de vertikale lijn in het koppel-hoeksnelheidsvlak over een
groot gebied naar links en naar rechts evenwijdig aan zichzelf te verplaatsen.
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Met opzet is de koppel-hoeksnelheidskarakteristiek van figuur 17 slechts
voor een beperkt gebied van koppelwaarden getekend, om tot uitdrukking
te brengen dat de ankerstroom bepaalde grenzen niet mag overschrijden,
die door de toelaatbare temperatuursverhoging en door de commutatie
zijn gesteld.
Figuur 17 doet ook bijkomende vragen rijzen. Vermits de machine van stil-
stand afmoet kunnen vertrekken als we aan normaal motorbedrijf denken,
moet men zich afvragen hoe men de machine zou kunnen laten aanlopen.

Bij kleine machines kan de koppel-hoeksnelheidskarakteristiek zo vlak ver-
lopen (fig. 19), dat het snijpunt met de Te-as binnen het bereik van de — al-
thans tijdelijk—toelaatbare stroomwaarden komt. Deze machines kunnen
dus zonder extra hulpmiddelen worden gestart.

G U,,.

Figuur 19.

Is de machine op gang gebracht, dan kan men trachten met een aangekop-
pelde aandrijfmachine de hoeksnelheid groter te maken dan de ideële nul-
lasthoeksnelheid. De rotatiespanning stijgt dan boven de rotorklem-
spanning uit en de rotorstroom wordt negatief; ook het koppel wordt ne-
gatief. Daar de rotorklemspanning en de hoeksnelheid hierbij positief blij-
ven, werkt de machine dan als generator.

8.2. Snelheidssturing

De hoeksnelheid van de onafhankelijk bekrachtigde gelijkstroommachine
kan worden gestuurd door beïnvloeding van de functie T,(w,,,) in vergelij-
king (53), dus door variatie van de statorklemspanning U, en/ of de rotor-
klemspanning Ur , , als we veronderstellen dat de machineconstanten R, R,
en G niet kunnen worden beïnvloed. Met betrekking tot de variatie van de
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klemspanningen heeft het nog zin onderscheid te maken tussen het veran-
deren van de weerstand van het verbindingselement tussen de voedende
spanningsbron en de machine — sturing door middel van een voorschakel-
weerstand R,. genoemd — en het veranderen van de spanning van de span-
ningsbron. Zodoende kunnen wij als parameters noteren: U S, R, U, en
Rr.

Bij constante R, R, en G wordt bijgevolg de uitdrukking voor het koppel

Te =G U' 1 ( Ur —G Us wm (55)
Rs + Rs Rr + Rr  \ Rs + RS

en die voor de hoeksnelheid
Wm = Wmo — OWm

U
r(

R, + Rs,. ) (R,. + Rr,)(R, + R ,,. ,,) 4 (56)— 
GUt. GU.,

a. Rotorweerstandssturing (parameter R,.)
Bij variatie van de parameter Rr wordt de ligging van het ideële nullast-
punt niet, de helling van de koppel-hoeksnelheidskarakteristiek wel beïn-
vloed (fig. 20). Bij relatief geringe belastingen is het effect van de weer-
standssturing weinig spectaculair. Bovendien gaat deze sturing gepaard
met vermogenverlies in de voorschakelweerstand.

Figuur 20.
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b. Rotorklemspanningssturing (parameter Ur)
Verandering van de rotorklemspanning Ur beïnvloedt juist wel de ligging
van het ideële nullastpunt, terwijl de helling van de koppel-hoeksnelheids-
karakteristiek er niet door wordt aangetast. Figuur 21 demonstreert de
voortreffelijke eigenschappen van de reeds in 1891 door Ward Leonard
aangegeven spanningssturing (de index n staat voor nominaal).

Figuur 21.

Terwijl bij de klassieke Ward Leonard-schakeling (fig. 22) met behulp van
de twee linkse roterende machines een stuurbare spanningsbron wordt
verkregen, is hiervoor bij een gegeven (draaistroom)net tegenwoordig
één statische omvormer (mutator) meer gebruikelijk; men spreekt dan
van een elektronische Ward Leonard.

Dieselmotor Gestuurde In hoeksnelheid Last
inductiemotor, etc. spanningsbron gestuurde machine

Figuur 22.
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Bij een energieverbruikende last stroomt in figuur 22 de energie van links
naar rechts. Indien de geheel links aangegeven machine het toelaat, is er
echter ook zonder meer een energiestroming van rechts naar links mogelijk.

c. Statorstroomsturing of veldsturing (parameters Us en R)
Bij variatie van de parameters US en RS, worden zowel de ligging van het
ideële nullastpunt als de helling van de koppel-hoeksnelheidskarakteris-
tiek beïnvloed (fig. 23).

Figuur 23.

In de praktijk is de nominale veldstroom J , al bijna de maximaal toelaat-
bare (IS max) en kan de sturing alleen in de richting van veldverzwakking
worden toegepast.

Deze sturing wordt wel gebruikt bij de motor (d.w.z. de machine die
mechanisch met de last is gekoppeld) van een Ward Leonard-schakeling.
In figuur 22 is deze getekend alsof hij een constant veld had. Men laat ook
inderdaad zijn veld constant totdat de generator zijn maximale spanning
afgeeft en de motor dus snel draait. Door nu daarna het veld van de motor
te verzwakken kan men het toerental van de motor nog verhogen.
Hierbij moet er wel opgelet worden dat de maximale motorstroom niet wordt
overschreden, dat wil zeggen men mag in het koppel-hoeksnelheidsvlak bij
veldverzwakking niet buiten de hyperbool van maximum vermogen geraken
(fig. 24). Deze hyperbool blijkt uit het volgende vergelijkingssysteem

Ur = Rrlr + GI
sWrn (57)

zodat
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U
rmax = 

R
r
I
rmax + GIsWm (58)

Linker en rechter lid van deze vergelijking vermenigvuldigen met I,._ „ geeft

Ur irmax — R,I^ gx = constant = GISIrnR, W,,, = TeWm (59)

De veldverzwakkingssturing is evenals de rotorklemspanningssturing
verliesarm.

Figuur 24.

9. Gelijkstroom-seriemachine

9.1. Stationaire vergel(jkingen

Het principeschema is weergegeven in figuur 25. In stationair bedrijf luidt
de spanningsbetrekking

U = (R, + Rr )I + Urot (60)

met

Urot = GIWm (61)

Gis een constante als er geen verzadiging, remanentie of hysteresis is.

Voor het elektromagnetisch koppel geldt in stationaire bedrijfstoestand

Te = GI2 	(62)

In de veronderstelling dat spanningsbronvoeding wordt toegepast, is het
zinvol om de stroom te elimineren uit de voorgaande vergelijkingen. Voor
het koppel verkrijgen we dan

U zTe=G(R,s+Rr+GWm)
(63
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Figuur 25.

Figuur 26 geeft de desbetreffende koppel-hoeksnelheidskarakteristiek
voor positieve waarden van de hoeksnelheid.

Figuur 26.

Bij deze machine kan de rotatiespanning bij eindig grote waarde van de
hoeksnelheid nimmer geheel evenwicht maken met de rotorklemspanning.
I mmers was dat wel het geval dan werd de stroom nul. De gevolgen zijn:
geen veldbekrachtiging, geen rotatiespanning en dus tegenspraak met het
uitgangspunt.
De rotorstroom bereikt dan ook nooit de nulwaarde en het koppel Te wordt
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ook nooit nul. Ware er geen wrij ving, dan zou de machine streven naar een
oneindig grote waarde van de hoeksnelheid indien er geen belastend kop-
pel werkt; een onbelaste seriemotor zal dus „op hol slaan".
Bij kleine motoren biedt het eigen wrijvingskoppel (o.a. borstelwrijving)
hiertegen meestal voldoende waarborg. Bij grotere machines daarentegen
zal men passende maatregelen moeten treffen om het op hol slaan bij in-
cidentele ontlasting te signaleren en vervolgens in de hand te houden.

Reeds zonder verdere regelmaatregelen heeft de seriemotor dus een kop-
pelkarakteristiek die goed past bij de gebruikelijke lastkarakteristiek van
rij- en trekvoertuigen. Dit was vroeger een belangrijke reden dat hij veel bij
tractie-aandrijvingen werd toegepast.
Wel moet men oppassen met wielslip. Indien deze optreedt wordt de wrij-
vingscoëfficiënt kleiner en neemt de slip door de neiging van de seriemotor
om op hol te slaan, toe.

In de praktijk treedt bij grotere stroomwaarden verzadiging op. Figuur 27
geeft hiervan het gevolg voor de Te(w,,,)-karakteristiek.

Zonder verzadiging

^^ / Met verzadiging

ojm

Figuur 27.

9.2. Snelheidssturing

De hoeksnelheid van een gelijkstroomseriemotor kan worden gestuurd
door beïnvloeding van het verloop van de functie Te (,n), dus door variatie
van de bronspanning U of door verandering van de weerstand R„ van het
verbindingselement tussen de spanningsbron en de machine.
Voorts kan men de bedoelde functie beïnvloeden door een deel van de voe-
dingsstroom langs de veldwikkeling of langs de rotorwikkeling te doen
vloeien.
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Bij constante R, R r en G wordt bijgevolg de uitdrukking voor het koppel

U z
Te G(Rv+Rs+Rr+Gwm)

(64)

a. Weerstandssturing (parameter R,)
Variatie van de parameter R. beïnvloedt alleen de abscis van de vertikale
asymptoot van de functie Te (wm ) in vergelijking (64). We zien in figuur 28
dat de weerstandssturing bij hoge waarden van de hoeksnelheid weinig ef-
fect heeft.

Figuur 28.

b. Spanningssturing (parameter U)
Verandering van de bronspanning Uheeft bij alle hoeksnelheidswaarden
dezelfde invloed, namelijk een kwadratische verandering van het koppel
(fig. 29), althans bij de machine met lineair-magnetisch ijzer.

Een continue en tevens verliesarme spanningssturing is uiteraard slechts
direct mogelijk indien de te sturen motoren uit een eigen bron worden ge-
voed. Beperken we ons tot de toepassing van seriemachines voor tractie-
doeleinden, dan kunnen we stellen dat een continue spanningsregeling bij
diesel-elektrische tractie zonder meer voor de hand ligt, maar bij volelek-
trische gelijkstroomtractie slechts mogelijk zal zijn bij gebruik van een om-
zetter (bijvoorbeeld een chopper met halfgeleidercomponenten), welke de
„constante" rijdraadspanning in een variabele machinespanning trans-
formeert.

Een sprongsgewijze verandering van de motorklemspanning wordt veelvul-
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Te

z

w,,,

Figuur 29.

dig toegepast bij de snelheidssturing van rij- en trekvoertuigen, welke door
een even aantal tractiemotoren worden aangedreven en tot stand gebracht
door overgang van serieschakeling op serieparallel- of parallelschakeling
van de desbetreffende motoren (fig. 30).

Lage snelheid Middelgrote snelheid Hoge snelheid

a) b) c)

Figuur 30.

c. Veldsturing
Sturing door variatie van het statorveld, onafhankelijk van de grootte van
de rotorstroom, zoals dat bij de onafhankelijk bekrachtigde machine mo-
gelijk was, lukt zonder extra voorzieningen niet bij de seriemachine.
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Zoals het echter bij de onafhankelijk bekrachtigde machine mogelijk was
tot veldverzwakking te geraken door het voorschakelen van een extra
weerstand om de spanning op de hoofdveldwikkeling te verlagen, zo is
het bij de seriemachine mogelijk de stroom door de hoofdveldwikkeling
te verminderen door het aanbrengen van een — meestal in enkele trappen
stuurbare — shunt over die wikkeling (fig. 31).

Figuur 31.

In dit geval geldt de volgende T,(wm)-karakteristiek

G U
(65)Te 1 a Rr

Rs+ 1 —a +Gw,,,

met c de veldverzwakkingsfactor (0 < a < 1).

De shunt wordt deels resistief, deels inductief uitgevoerd om ook in dyna-
misch bedrijf de gewenste stroomverdeling over de veldwikkeling en de
shunt te behouden.

9.3. Voeding met wisselstroom / -spanning

Indien men in het magnetisch circuit niet alleen het ijzer van de rotor, maar
ook dat van de stator als gestapeld blik uitvoert, kan men de seriemachine
ook met wisselstroom bedrijven. De bekrachtigingsflux en de stroom ke-
ren immers tegelijkertijd van teken om zodat het koppel dezelfde richting
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behoudt. Als zodanig vindt de machine als (kleine) motor toepassing in een
eindeloze reeks van huishoudelijke apparaten en handgereedschapsma-
chines.

10. Gelijkstroom -shuntmachine

10.1. Stationaire vergeljkingen

Figuur 32.

Figuur 32 geeft het principeschema van de gelijkstroom-shuntmachine. De
beschrijvende vergelijkingen zijn dezelfde als die van de onafhankelijk be-
krachtigde machine als we daarin U,. = U r = Ustellen en luiden in stationair
bedrijf

U = RSIs. = RrIr + Urot (66)

met

Uroi = GI u)m (67)

Te = GISIr 	(68)
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Hieruit volgt

US 	(69)I RS

Ir =R ( 1 — GW`" ) ( 70)

G
e

U2
/\

I 1 — K eur„) (71)
T Rs

. 
R,. 

De koppel-hoeksnelheidskarakteristiek is getekend in figuur 33.

Figuur 33.

10.2. Snelheidssturing

Uit figuur 33 blijkt dat klemspanningsverandering bij deze machine geen
invloed heeft op zijn nullastpunt, wel op de helling van de koppel-hoeksnel-
heidsrechte. Plotselinge spanningsveranderingen worden door deze ma-
chine slecht verdragen door de grote tijdconstante van de veldwikkeling.
Hij is dan ook ongeschikt om te worden gebruikt bij elektrische tractie
met rij draadvoeding als hij rechtstreeks op de rij draad moet kunnen werken.

In feite ligt hier de belangrijkste reden waarom de seriemotor zo geliefd is
bij tractie met rijdraadvoeding. Als bij deze machine bijvoorbeeld de span-
ning even wegvalt en daarna weer terugkomt aan de pantograaf is de
stroom gedwongen in gelijke mate door de veldwikkeling en de ankerwik-
keling te vloeien en kan het dus niet voorkomen dat tijdelijk de anker-
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stroom veel te groot wordt doordat de rotatiespanning te klein is als gevolg
van een trage opbouw van de stroom in de veldwikkeling.

11. Uitvoeringsvormen

Gelijkstroommachines worden geconstrueerd in het vermogensbereik van
ongeveer 1 W tot 15 MW. Dit groot vermogensbereik heeft als gevolg dat
verschillende constructieprincipes en bouwvormen worden toegepast.

11.1. Kleine geljkstroommachines

In het kleinste vermogensbereik tot een nominaal vermogen van ongeveer
400 W bij een nominaal toerental van 1500 tr/min wordende gelijkstroom-
machines bekrachtigd met permanente magneten en worden zonder hulp-
polen geconstrueerd (fig. 34a).

Al 2A1 IA1 Al

IA IA2 'Al IA

M M M -0

(A2)

A2 2A2 1A2 (B1)
B2

(a) (b) (c)

Al F1 Al F1

IA 	IF IA IF

M M

(A2)  (A2)
( C1)

(B1) (B2)
(B1)

B2 F2
C2 F2

(d) (e)

Figuur 34. Kleine gelijkstroommachine (a), gelijkstroomservomotor (b), groteregelijkstroom-
motormetp.m. en hulppoolwikkeling (c), elektrisch bekrachtigde gelijkstroommotor in de mid-
den-vermogensklasse (d) en gelijkstroommachine met compensatiewikkeling in de grotere

vermogensklasse (e).
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De stator bestaat uit een metalen ring. Aan de binnenzijde van deze ring
zijn permanente magneten, meestal ferrietmagneten, bevestigd en deze
vormende polen. Op de as zit een commutator en een blikpakket met gleu-
ven waarin de ankerwikkeling is geplaatst. Meestal zijn de permanent
magneet bekrachtigde machines zelfgekoeld, met andere woorden er is
geen ventilator voorzien. Dergelijke machines vinden hun toepassing in
de autoindustrie en in huishoudelijke apparatuur.

11.2. Geljkstroomservomotoren

Ook deze machines worden voor het grootste gedeelte zonder hulppolen en
met permanente magneten geconstrueerd (fig. 34b). Vermits servo-aandrijf-
systemen doorgaans overeen toerentalregelkring beschikken wordt meestal
een toerentalsensor in de machine geïntegreerd. De motoren werken norma-
lerwijze niet in continu bedrijf maar worden slechts kortstondig belast. Zij
zorgen voor een snelle positionering van mechanische toestellen.

11.3. Grotere geljkstroommachines met permanente magneten

Grotere gelijkstroommotoren voor speciale toepassingen tot in het kW-
bereik worden eveneens met permanente magneten en, met het oog op de
commutatie, met hulppolen uitgerust (fig. 34c). Om een goede en vonkvrije
commutatie van de ankerstroom te waarborgen worden daarenboven het
statorjuk en de hulppolen uit blikpakket vervaardigd.

Tijdens het commutatieproces moet de stroom in een of meer, op dat mo-
ment door de borstels kortgesloten, spoelen van richting veranderen. Het
tempo waarin de stroom verandert, de dir / dt , is groot. Derhalve wordt
door zelfinductie in de commuterende spoel(en) een spanning opgewekt,
die de oorzaak van haar ontstaan — de omkering van de stroom — tegen-
werkt. Zonder tegenmaatregelen zou het commutatieproces daardoor
worden vertraagd, met als gevolg dat de stroom nog niet helemaal is om-
gekeerd op het ogenblik dat de rotor zover is doorgedraaid dat de kortsluit-
ing wordt opgeheven. Daarna maakt de bewuste spoel deel uit van de
stroomkring onder een pool en moet er de daarbij behorende stroom in
vloeien. Het gevolg is dat de stroom „met een sprong" die waarde aan-
neemt, wat gepaard gaat met vonkverschijnselen.
De gebruikelijke tegenmaatregel is, ervoor te zorgen dat, zolang het om-
keerproces aan de gang is, in de betreffende spoel(en) nog een extra span-
ning wordt opgewekt, die de zelfinductiespanning tegenwerkt. Men
bereikt dit door in de ruimte tussen de bekrachtigingspolen een stel extra,
veel smallere polen te monteren, die juist op die plaats waarde spoel zich
bevindt gedurende het commutatieproces een veld opwekken. Men noemt
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deze polen hulppolen; ter onderscheiding noemt men de bekrachtigingspo-
len meestal de hoofdpolen van de gelijkstroommachine.
Omdat de zelfinductiespanning evenredig is met de rotorstroom, moet ook
de compenserende spanning daarmee evenredig zijn. Daarom worden de
hulppolen ook bekrachtigd door de rotorstroom door de wikkelingen om
de hulppolen in serie te schakelen met de borstels, dus met de rotorwikkeling.

11.4. Elektrisch bekrachtigde gel(/kstroommotoren in de
midden vermogensklasse

Gelijkstroommotoren met een nominaal toerental van 1500 tr/min wor-
den in de vermogensklasse van 200 W tot 400 kW geconstrueerd met elek-
trisch bekrachtigde hoofdpolen en met hulppolen die door de ankerstroom
bekrachtigd worden (fig. 34d).

Figuur 35. Ongecompenseerde gelijkstroommachine inde midden-vermogensklasse: 1 hoofdpool,
2 hulppool, 3 anker, 4 meetsonde.

De principiële opbouw van een moderne gelijkstroommachine is voorge-
steld in figuur 35.
Opdat de hoofdflux het tijdsverloop van de bekrachtigingsstroom en de
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hulppoolfiux dat van de ankerstroom met een zo klein mogelijke vertraging
kunnen volgen wordt de stator volledig met blikpakket geconstrueerd.

Qua beveiliging en koeling worden in dit vermogensbereik vele varianten
aangeboden waaruit de gebruiker de gunstigste kan uitzoeken voor zijn
specifieke toepassing.

11.5. Gelijkstroommachines in de grotere vermogensklasse

Vanaf 100 kW met een nominaal toerental van 1500 tr/min wordende ge-
lijkstroommachines met een compensatiewikkeling voorzien (fig. 34e en
fig. 36).

Figuur 36. Dwarsdoorsnede door een vierpolige gelijkstroommotor, voorzien van hulppolen en
een compensatiewikkeling (foto ABB).

Ook de rotor- of ankerstroom wekt in de luchtspleet tussen de polen en het
anker een magnetisch veld op. Een nadere analyse leert ons het volgende:
het veld van de bekrachtigingsstroom onder de ene helft van een pool wordt
door de stromen in de ankerwikkeling versterkt en onder de andere helft
verzwakt (fig. 37). Door de verzadiging is echter het versterkende effect
kleiner dan het verzwakkende, zodat het resultaat een vermindering van
de totale poolflux is. Dit effect heet ankerreactie en is doorgaans onge-
wenst. Men kan deze ankerreactie rechtstreeks tegengaan door compen-
satie: plaatselijke opheffing van het veld van de ankerstroom door middel
van een wikkeling in gleuven in het oppervlak van de hoofdpolen, waar de
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ankerstroom doorheen loopt in een richting tegengesteld aan die van de
stroom op de tegenoverliggende plaats op het anker. Zo'n compensatie-
wikkeling aanbrengen maakt de machine duurder; daarom gebeurt dit
alleen bij grote machines als walsmotoren en machines die vaak worden
overbelast, bijvoorbeeld tractiemotoren.

N I z

[

n —^^

Figuur37. Verloop van de magnetischefluxdichtheidindeluchtspleetvaneengelijkstroommotor
als functie van de co^rdinaat langs de omtrek; 1. Veld van de bekrachtigingswikkeling; 2. Veld,
opgewektdoordestromen in deankerwikkeling; 3. Resulterendefluxdichtheid (geen verzadiging).

Bijna de helft van de totale produktie wordt opgenomen door machines van
de kleinste vermogensklasse. Het gaat hier dus om kleine gelijkstroomma-
chines met permanente magneten, het kleiner vermogensbereik van de ser-
vomotoren en de onderste vermogensklasse van de elektrisch bekrachtigde
gelijkstroommachines met hulppolen maar zonder compensatiewikkeling.
Met stijgend vermogen wordt het produktieaandeel van de desbetreffende
vermogensklasse kleiner en de grote, doorgaans gecompenseerde machines
dragen nog slechts enkele procenten bij tot de totale produktiewaarde.

12. Invloed van de vermogenselektronische voeding

De vermogenselektronische voeding biedt het voordeel van een snelle ver-
andering van de rotorspanning. Snelle spanningsvariaties maken op hun
beurt snelle stroom- en dus koppelvariaties mogelijk. Deze stroomwijzi-
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gingen kunnen echter aanleiding geven tot borstelvuur, borstelslijtage en
zelfs tot een elektrische overslag tussen de borstels van verschillende po-
lariteit over de commutatoromtrek.
Bovendien bevat de uitgangsspanning van een gelijkrichter naast de gelijk-
spanningscomponent nog gesuperponeerde wisselspanningscomponen-
ten. Deze wisselspanning veroorzaakt een wisselstroom die de commu-
tatie nadelig beïnvloedt.
De voeding van gelijkstroommotoren met gelijkrichters stelt dus vragen
naar de grenzen van de dynamica van een dergelijk aandrijfsysteem.
De hoekversnelling is beperkt door de maximale waarde van de rotor-
stroom, die begrensd wordt door de thermische en mechanische aspecten
en door de eis van een probleemloze commutatie. Desnoods moet op een
meermotorenaandrijving overgegaan worden.
Voor de dynamische belasting van de gelijkstroommotor op elektrisch ge-
bied is de di/ dt- waarde maatgevend. Deze waarde is begrensd, vermits bij
snelle stroomvariaties de commutatie drastisch verslechtert. Worden
grote di/dt- waarden verwacht dan moeten niet alleen de hulppolen maar
ook de hoofdpolen en het juk gelammeleerd worden uitgevoerd. In hoog-
dynamische aandrijvingen moeten gelijkrichtergevoede motoren boven-
dien uitgerust zijn met een compensatiewikkeling. Om de gesuper-
poneerde wissel-stroomcomponenten te onderdrukken kan men een vol-
doend grote inductiviteit (smoorspoel) in de ankerketen plaatsen of de
stroomrimpel door middel van speciale gelijkrichterschakelingen beper-
ken en aldus een bevredi-gende commutatie verzekeren.

De commutatie wordt eveneens zeer nadelig beïnvloed door de veldstu-
ring. Door de variatie van de bekrachtigingsflux wordt in de ankergelei-
ders immers transformatorisch een spanning geïnduceerd.

De verminderde koeling bij lage toerentallen en de stroomrimpel vormen
een bijkomende thermische belasting voor de gelijkstroommotor.

De gelijkstroommotoren mogen dus niet uitsluitend op basis van toerental
en vermogen gekozen worden. De constructieve uitvoering moet aange-
past zijn aan de bedrijfstoestand en de aard van de gelijkrichter.
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