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SAMENVATTING

In samenwerking met de vakgroep EMV heeft Kinetron B.V. een

60-polige stappenmotor ontwikkeld. Vooruitlopend op het gebruik van

deze stappenmotor in horloges is enige tijd geleden besloten een

onderzoek te verrichten naar een sturings- en regelmogelijkheid

voor deze nieuwe motor. Hiertoe zijn bestaande methoden bekeken die

toegepast worden voor de regeling van de 2-polige Lavet-motor,

welke gebruikt wordt voor de verplaatsing van de wijzers in kleine

uurwerken, en met name in horloges.

Als voorbereiding op dit onderzoek is een model gevormd voor de

Lavet-motor. Het resultaat is een stelsel van vergelijkingen waarin

met name het permanent magnetische houdkoppel en het

electromagnetisch aandrijfkoppel van de Lavet-motor een belangrijke

rol spelen.

De methoden die tot doel hebben een Lavet-motor zo nauwkeurig en

zuinig mogelijk te bedrijven, kunnen ingedeeld worden naar het

gebruikte detectiesignaal, dat wil zeggen naar het signaal dat

aangeeft of de motor een stap heeft voltooid. Methoden die de

bewegingsspanning en een methode die de fluxverandering in de

motorspoel daarvoor gebruiken, zijn geanalyseerd. Beide

detectiesignalen ontstaan door de rotatie van de permanent

magnetische rotor tijdens de uitvoering Van een stap.

De bedoelde fluxverandering kan met behulp van een rekenschakeling

benaderd worden. Bij gebruik van de bewegingsspanning als

detectiesignaal speelt een aantal overwegingen een rol. De

bewegingsspanning kan zowel berekend als gemeten worden en kan in

digitale en in analoge vorm verwerkt worden. Als voeding voor de

stappenmotor kan een spanningsbron of een stroombron gebruikt

worden. Een chopper kan toegepast worden om uit een (te) hoge

bronspanning een klemspanning te vormen die past bij de nominale

spanning van de motor, onafhankelijk van variaties van de

bronspanning en de interne weerstand van de bron.



!wee typen metingen zijn uitgevoerd. Met behulp van een opneemspoel

is een bewegingsspanning gemeten afkomstig van het stapgedrag van

de secondenwijzer. Het op deze wijze verkregen signaal leent zich

goed voor interpretatie van het bewegingspatroon van de rotor.

Tevens is een van de regelmethoden gecontroleerd op

doeltreffendheid en nauwkeurigheid. Met behulp van een

elektronische schakeling en van een door een computer uitgevoerde

integratie van het uitgangssignaal van dit circuit is een signaal

verkregen dat representatief is voor de verandering van de met de

motorspoel gekoppelde flux bij de rotatie van de permanent

magnetische rotor. Dat signaal blijkt als detectiesignaal te

voldoen.



SUMMARY

Because of the recent development by Kinetron B.V. of a 60 pole

stepping motor to be used in watches, it was decided to study the

possibilities for control of the stepping motor. However the

stepping motor in this study is the 2-pole Lavet motor as is widely

used to move the (second) hands in clocks, especially in quartz

watches.

Firstly a mathematical model of the Lavet motor is set up using the

energy balance. This involves the formation of mathematical

expressions for among others the permanent-magnetic holding torque

and the electromagnetic driving torque.

The different control systems which are used with the objective to

drive the Lavet motor as accurately and economically as possible

can be classified according to the type of the used control signal,

i.e. of the signal which detects the completion of a desired

step-motion. Described are several methods which use the rotational

voltage and one method using the flux change in the motor coil as

the control signal. Both types of signals are due to the rotation

of the permanent-magnetic rotor while executing a step.

The flux change can be calculated with sufficient accuracy with

electronic means. A few thoughts should be considered if the

rotational voltage is used for control. The rotational voltage can

be either calculated or measured and can be processed in an analog

or a discrete form. A voltage source or a current source can be

used to drive the motor. Also a chopper can be applied to adjust

the terminal voltage of the source (battery, capacitor) to the

nominal voltage of the motor. This to undo the influence of changes

in the voltage level of the source as well as the increase of the

internal resistance of the source during its lifetime.

Two types of measurements have been performed. The first of them

involves the monotoring of a rotational voltage caused by the

rotation of the second hand with the help of a pick-up coil. The

obtained signal can be used to interpret the course of the rotor

movement.



One of the control methods was checked on its validity and accuracy

through a second set of measurements. For this purpose an

electronic circuit has been bUilt. The output signal produced by

this circuit at every step is integrated to deliver a signal for

control of the Lavet motor: the flux change in the motor coil due

to the rotation of the rotor. The signal obtained in this way is

well suitable for control.
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING

Het onderzoek in het micro-wattgebied van de vakgroep Electromecha

nica en Vermogenselectronica (EMV) beslaat zowel de electromechani

ca, de vermogenselectronica als de aandrijftechniek. Een voorbeeld

van het onderzoek op het gebied van de "mini-electromechanica"

vindt plaats in het kader van de samenwerking met het bedrijf

Kinetron B.V. te Tilburg. Dit project heeft de constructie en ver

vaardiging van een 60-polige micro-stappenmotor en een micro

generator opgeleverd. Beide producten zijn bestemd voor gebruik in

horloges: de 60-polige stappenmotor om de wijzers te verplaatsen;

de micro-generator om de energie van polsbewegingen van de drager

van het horloge om te zetten in electrische energie.

Dit verslag behandelt hoofdzakelijk de vermogenselectronische en

aandrijftechnische kanten van het micro-wattonderzoek. De afstu

deeropdracht die aanleiding was tot dit werk, luidt:

Een onderzoek aan horlogemotoren, in het bijzonder

de aansturing, het energieverbruik en de vergelijking

van de 2-polige en 60-polige uitvoering.

Op een aantal punten is afgeweken van deze opdracht. Met name was

een vergelijking tussen de 2-polige en de 60-polige uitvoering niet

mogelijk daar de 60-polige motor niet op tijd geleverd kon worden.

Hier tegenover staat dat ik gekeken heb naar de ontwerpeisen die

behoren bij de keuze van een magneet voor toepassing in een elec

tromechanische component.

Het zwaartepunt van het onderzoek heeft gelegen bij de aansturings

mogelijkheden van de 2-polige Lavet-microstappenmotor. Daarbij

heeft met name het energieverbruik een belangrijke rol gespeeld.

Het onderzoek als geheel heeft als doel een begin te maken met het

ontwerpen van een bekrachtigings- en regelcircuit voor de 60-polige

micro-stappenmotor.
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HOOFDSTUK 2 ELEKTROMECHANICA IN HORLOGES

2.1 Overzicht.

In dit hoofdstuk wordt allereerst een globa1e beschrijving gegeven

van het type stappenmotor dat in de horlogerie voora1snog wordt

gebruikt. Vervolgens wordt met de energiebalans een analyse gegeven

waaruit een wiskundig model volgt voor deze stappenmotor.

Het gebruik van een stappenmotor in de horlogerie heeft een andere

prioriteit dan het type aandrijvingen waarvoor meestal gebruik

gemaakt wordt van inductiemotoren, synchrone motoren of gelijk

stroommotoren. Bij de zojuist genoemde motoren is bijna altijd de

omzetting van energie het belangrijkste terwijl bij de stappenmotor

zoa1s die in de horlogerie wordt gebruikt het doel veeleer de om

zetting van informatie in grootheden als snelheid en positie is.

Doordat de aard van de hoekverp1aatsing van een stappenmotor

normaliter discreet is, is het rendement ervan kleiner dan dat van

de eerder genoemde motoren met continue hoekverdraaiing. Een reden

hiervoor is de steeds weer terugkerende gedempte slingering van de

stappenmotor om zijn nieuwe evenwichtspunt. Een tweede reden v10eit

voort uit het feit dat de stappenmotor tot taak heeft (elektrische)

informatie te visualiseren. Het is hierbij van hoge prioriteit dat

de informatie te allen tijde juist wordt weergegeven. Met andere

woorden het moet zeker zijn dat elke gewenste stap ook wordt gezet.

Dit vraagt een surplus aan voor het maken van een stap beschikbaar

gestelde energie.

Het koppel kan voor een stappenmotor op verschillende wijzen worden

opgewekt. Naar gelang de manier waarop dit wordt gedaan, heeft de

motor een andere naam:

*De permanent magnetische stappenmotor heeft een

statorwikkeling; de rotor is (gedeeltelijk) permanent

magnetisch uitgevoerd. De rollen van stator en rotor kunnen

verwisseld worden. De wisselwerking tussen de stroomvoerende

statorspoel en de rotormagneet levert het stapkoppel o~.

2.1



*Bij de reluctantiestappenmotor varieert de magnetische

weerstand (reluctantie) van het magnetische circuit met

de hoekpositie van de rotor. Het koppel ontstaat doordat de

inductiviteit van de statorspoe1 varieert met de hoekpositie.

Er is geen permanente magneet aanwezig.

*Een combinatie van beide motortypen resulteert in de hybride

stappenmotor.

De stappenmotor die beschreven wordt in dit hoofdstuk en het vol

gende, is de Lavet-motor. Het is een veel gebruikte motor in de

horlogerie. De Lavet-motor heeft een statorspoel en een permanent

magnetische rotor en behoort dus tot de permanent magnetische stap

penmotoren. Een stap bestaat voor de Lavet-motor uit een draaiing

o
van 180 . Het spreekt voor zich dat een tandwieloverbrenging er

zorg voor draagt dat deze stap een juiste verdraaiing van de secon

denwijzer of minutenwijzer oplevert.

In figuur 2.1 is een uitvoeringsvorm van de Lavet-motor geschetst.

/
Stator

Figuur 2.1 Een Lavet-motor. [Oht 81].
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2.2 Energiebalans.

\
Uitgaande van de differentie1e energiebalans:

dW 1 i h - dW i h + dW h . he ectr sc magnet sc mec an~sc

zu11en uitdrukkingen gevonden worden voor de magnetische energie,

het tota1e koppel en een tweeta1 uitdrukking voor de mechanische

energies Daarnaast za1 de verge1ijking van het koppel ont1eed wor

den in drie verschi11ende, fysisch interpreteerbare termen. De

ver1iesenergieen die bij de diverse termen optreden zijn bij deze

termen inbegrepen. Zodra deze termen afzonder1ijk bekeken worden,

wordt de bijbehorende ver1iesenergie eveneens be1icht.

Er za1 gewerkt worden met de differentie1e energiebalans vo1gens

verge1ijking (2.1),waarin W staat voor de elektrische, W voor de
e m

magnetische en W voor de mechanische energie:
w

dW - dW + dWe m w (2.1)

In vergelijking (2.2) wordt de k1emspanning nader gespecificeerd;

voor de bijbehorende tekenafspraken verwijs ik naar figuur 2.2 .

+
T

LL
~

.1~&.....

t R T 2= 1001 Tw;jrrltj
~ f--I

T U,\
u~ I I

L ~
~... i =7; "'1ft l{

~
n;-

• II. e

Figuur 2.2 Tekenafspraken voor de e1ektrische en

mechanische zijden.
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met:

U - Ri + d¢
dt

(2.2)

En:

R de weerstand van de statorspoel,

i de stroom door de statorspoel,

U de klemspanning van de statorspoel en

~ de met de statorspoel gekoppelde flux.

a¢ di

ai dt
+

a¢ dB

06 dt
(2.3)

De eerste term in het rechter lid stelt de transformatorische span

ning voor, terwijl de tweede de bewegingsspanning is. Riermee wordt

de energie, gedurende de tijd dt aan de elektrische zijde toege

voerd:

(2.4)

De mechanische energie wordt gegeven door de bekende uitdrukking:

dW - T dBw e
(2.5)

In deze uitdrukking is T het elektromagnetische koppel. Dit is het
e

opgewekte koppel. Ret koppel, dat de nuttige mechanische arbeid

levert, is het askoppel T . Ret verband tussen beide is, conformas
de tekenafspraken in figuur 2.2, alsvolgt:

2
T-T T +JdB

e as + wrijving ---2'
dt

De mechanische verliezen worden gevormd door wrijving en de kine

tische energie van de rotor. Ret laatste komt tot uitdrukking in

het traagheidsmoment van de rotor J. Is deze groot dan zal versnel

ling van de rotor leiden tot toename van het batterijverbruik in

vergelijking tot het verbruik bij toepassing van een rotor met een

kleiner traagheidsmoment.
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De nu gevonden uitdrukkingen voor de elektrische energie en de

mechanische energie vo1gens (2.5) zu11en gebruikt worden om tot een

formu1e voor de magnetische energie te komen. Na aftrek van de

e1ektrische ver1iezen wordt de verandering van magnetische energie

m.b.v. (2.4) en (2.5):

dlJ - id4> - T d8m e

Uit deze re1atie is te conc1uderen dat:

1) lJ - lJ (4),8)m m
2) lJ - Y (i,8),vanwege 4> - 4>(i,8)m m

(2.6)

Bij de oplossing van de differentieverge1ijking (2.6) is dus een

keuze te maken welke variabe1en a1s onafhanke1ijk genomen worden,

(4),8) of (i,8). Er wordt nu kort nagegaan welke de consequenties

zijn van elk van deze keuzes voor de berekening van de magnetische

energie.

ad 1) d'\o;!
m

Een verge1ijking met re1atie (2.6) 1evert:

T
e

i -

8'W
m

88

Integratie geeft:

(2.7)

hier is 4>0 onge1ijk nul als er een remanent magneetveld

aanwezig is. lJmO is onge1ijk nul a1s er een permanent

magneetve1d is.
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ad 2) dW - id~ - T dOm e

~ d(i~) - ~di - T dO - dWe m

~ d(i~ - y ) - ~i - T dOm e

Definieer nu de magnetische co·energie als

ofwel:

dW' -~di - T dOm e

(2.8a)

(2.8b)

Combineren we vervolgens de relaties (2.6) en (2.8a) dan

Ievert een termenvergelijking:

T
e

aw'm
ao

aw'
~ -_m

ai

i
W~ - :r ~(O - constant)di + W~O (2.8e)

Deze Iaatste vergelijking wordt omgevormd tot een vergeIijking met

niet de magnetische co-energie maar de magnetisehe energie zelf.

Daartoe wordt vergeIijking (2.8a) gebruikt en de onderstaande ge

Iijkheid ~ie ontstaat als i-O in (2.8a) wordt gesubstitueerd:

V V'mo mo
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In het kort is dan het resultaat van de twee beschouwingen:

W
m

en:

-' Jid~'
4>0

(2.9a)

(2.9b)

De overgang van vergelijking (2.9a) naar (2.9b) kan ook gaan via

partieIe integratie van de integraal in (2.9a).

2.3 Het koppel en de mechanische energie,

De gevonden vergelijkingen voor de magnetische energie worden hier

toegepast op de configuratie van figuur 2.1, op de Lavet-motor dus.

De verschillende termen waaruit de uitdrukking voor het koppel is

opgebouwd zullen onderzocht worden. De mechanische energie die via

de as geleverd wordt, zal gerelateerd worden aan de via de stator

klemmen toegevoerde elektrische energie.

Een model voor de flux in het magnetisch circuit van een willekeu

rige permanent magnetische stappenmotor is, mits uitgegaan wordt

van lineair magnetisch materiaal zodat de inductiviteit L aIleen

afhankelijk is van de hoekpositie van de rotor 0 en niet van de

stroom i:

, - L(O)i - '0 cos 0 (2.10)

waarbij L(O)i afkomstig is van de statorbekrachtiging en '0 cosO

van de permanente magneet van de rotor. '0 is hier als klemeigen

schap gedefinieerd daar , de met de statorspoel gekoppelde flux

voorstelt en niet de eireuitflux. Als deze gelijkheid in de dif

ferentiele energiebalans (2.6) wordt ingevuld, ontstaat:

2.7



- [i2 dL(8) + i ~O sin8] dO + L(O)idi
dO

T dO
e

(2.11)

De combinatie van (2.9b) en (2.10) geeft voor het 1ineaire geva1:

_ lJ + 1 L(O)i2
mO -2

Hieruit vo1gt dan:

(2.12)

De combinatie van de verge1ijkingen (2.11) en (2.12) 1evert een

verge1ijking voor het koppel op:

T _ 1 i 2 dL(8) + i~ sinO _ dWmO
e 2 ~ 0 dO

(2.13)

De onderverde1ing van het koppel in deze drie termen is fysisch

aanschouwe1ijk te maken. De term waarin dL(O)/dO voorkomt, is af

komstig van de variatie van de magnetische re1uctantie tijdens

rotatie van de rotor. Dit wi1 eenvoudigweg zeggen dat de magneti

sche weerstand in het magnetische circuit van de permanent magneti

sche stappenmotor verandert bij verdraaiing van de rotor. Ret kop

pel dat door dit verschijnse1 wordt veroorzaakt heet het e1ektro

magnetische re1uctantiekoppe1.

Dit verhaa1 spitst zich echter toe op een zeer bepaalde permanent

magnetische stappenmotor, de Lavet-motor. Bij deze motor is de term

dL(O)/dO verwaarloosbaar daar de rotor rotatie-symmetrisch is. Bij

a1tijd aanwezige afwijkingen hierop geldt nog altijd dat de per

meabi1iteit van de permanente magneet dicht in de buurt van die van

lucht ligt, waarmee asymmetrieen weggecijferd worden. In het ver

vo1g wordt dan ook voor de inductiviteit L in plaats van L(O) geno

teerd. Ret elektromagnetische re1uctantiekoppel is bij een Lavet

motor niet aanwezig.
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De term ~Oisin9 is de gekoppelde term: ~O is afkomstig van de per

manent magnetische rotor terwijl i door de statorspoel vloeit. Dit

koppel zal hier aandrijfkoppel worden genoemd (T ).
a

De derde term heeft de grootte -dW Id9 en wordt veroorzaakt doormo
de als gevolg van de statorvorm met de hoekpositie veranderende

reluctantie. Dit is de reluctantie gezien vanaf de rotor. Bij onbe

krachtigde stator zal de bewegende rotor op den duur tot stilstand

komen (door de verliezen) in een door het houdkoppel bepaalde hoek

positie. Door de aanwezigheid van bet bedoelde koppel zal het rust

punt stabiel zijn. Dit wil zeggen dat elke verdraaiing van de rotor

wordt tegengewerkt door het koppel -dY Id9, ook bij i-D. Dit kop-mo
pel wordt dan ook het permanent magnetische reluctantiekoppel of

houdkoppel genoemd (Tb ).

De Tb -9 curve kan gemakkelijk gescbetst worden, zie figuur 2.3.

Alvorens hier verder op in te gaan stellen we hetvolgende: de

curve geldt voor een onbekracbtigde statorspoel; de rotor onder

vindt buiten het wrijvingskoppel en het traagbeidskoppel geen

belastingskoppel, dat wil zeggen T - O.as

Zoals al vermeld ondervindt de rotor een tegenwerkend koppel bij

verdraaiing uit de evenwichtsstand. De magneet probeert de magneti

sche weerstand van het circuit gezien vanaf de rotor te minimalise

reno Stel, we verdraaiien de rotor linksom vanaf de onbelaste rust-

positie 9_0
0 en noemen deze hoekverandering positief.

o 0Voor 0 < 9 < 90 zal de rotor een terugdrijvend koppel ondervinden

tegen de positieve draairichting in; we noemen het koppel daarom

onegatief. Op 9 - 90 is het koppel nul; bij vergroting van' veran-

dert het koppel van richting, dus van teken. De statormagnetisatie

poolt nu om, zodat een nieuw onbelast evenwichtspunt ontstaat bij 9

o 0
180 . Bij doorgang van 9 - 180 is de situatie hetzelfde als bij

o9 - 0 dus het koppelverloop zal zich herbalen, het is periodiek.

2.9



Zoa1s b1ijkt is het koppel nul op 8 - 00
, 900

, 1800 en op deze1fde

p1aatsen in de vo1gende periode. De nu1punten bij 00 en 180
0

zijn

stabie1 (het koppel drijft de onbe1aste rotor terug naar deze pun

ten a1s de rotor verdraaid wordt uit zo'n stabie1 evenwichtspunt,

SEP) terwij1 die bij 900 1abie1 (LEP) is (bij verdraaiing uit 8 -

oo schiet de rotor door naar een SEP toe).

,
I
I

.sEPt UPI

I

I
I
I

.JEP2

Figuur 2.3 Ret houdkoppe1.

Zoa1s verme1d: deze beschrijving ge1dt bij onbekrachtigde stator

spoe1 en onbe1aste rotor. Be1asten we de rotor met een constant

koppel dan ontstaan nu1punten in de tota1e koppe1curve daar waar

het houdkoppe1 ge1ijk is aan het 1astkoppe1. De stabie1e nu1punten

1iggen op het gedee1te van de tota1e koppe1curve waar dTh/d8 < 0,

zoa1s dat bij onbe1aste rotor ook het geva1 was.

In figuur 2.4 staat het aandrijfkoppe1 afgebee1d. In de rij schet

sen onder de koppe1curve is aangegeven dat de door de statorspoe1

opgedrukte magnetisatie van de stator bij draaiing van de rotor

over 360° niet verandert. Hierdoor is de periode van de T -8 karak-
a

teristiek twee maa1 zo groot a1s die van de Th -8 karakteristiek.

oTijdens een volledige omwente1ing van de rotor (360 ) wordt slechts

een SEP (bij 8-180°) gepasseerd; daar 1iggen tegengeste1de polen

tegenover e1kaar.
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Figuur 2.4 Het aandrijfkoppel en de magnetisatie

van rotor en stator.

Door optelling van deze twee deelkoppels wordt het totale koppel

verkregen. Er blijkt dat uitgaande van een stabiel nulpunt van het

houdkoppel. er geen eenduidige draairichting is als de stator be

krachtigd wordt. Dit komt doordat een nulpunt van de totaalcurve

samenvalt met een stabiel nulpunt van het houdkoppel en er dus een

aandrijfkoppel is dat rondom dit gemeenschappelijke nulpunt van

teken verandert.

Vandaar dat de nulpositie van de onbelaste rotor (die in een sta

biel nulpunt van het houdkoppel valt) door manipulatie van de con-

ostructie bij , ~ 0 wordt gelegd. Meestal wordt dit gedaan door de

luchtspleet asymmetrisch te maken. Ook mogelijk is het gebruik van

een hulpmagneet of een hulpwikkeling.

In figuur 2.5 is een veel gebruikte mogelijkheid afgebeeld waarbij

, - 45
0

. (De onbelaste nulpositie ten gevolge van het houdkoppel
o

zal verder aangeduid worden met' ). Yordt er als de rotor in dieo
rustpostie staat een, volgens de tekenafspraak in de figuur,
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positieve spanning over de statorwinding gezet, dan ontstaat er een

T ~ 0 in een eenduidige richting (linksom). Indien de bekrachti-
e

ging van de stator een vo1doende lange tijdsduur heeft, draait de

rotor tot (180 + 8 )0; hij kan weer in 8 terecht komen na de vo1-
o 0

gende bekrachtigingspu1s mits deze een ten opzichte van de vorige

pu1s omgekeerde po1ariteit heeft.

,

Figuur 2.5 Lavet-motor met asymmetrische

1uchtp1eet en stator uit een stuk.

Opva11end in de voorgaande figuur is dat de stator uit een stuk is

geconstrueerd; dit is gemakke1ijker bij de assemblage. De dunne

verbindingsbruggen tussen de beide statorde1en worden bij bekrach

tiging zeer sterk verzadigd, zodat een mechanische doorverbinding

van de twee statorde1en geen magnetische korts1uiting vormt.
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De tota1e koppe1curve T (8) is tens10tte getekend in figuur 2.6.
e

B

Figuur 2.6 Koppe1curve behorende bij de Lavet-motor van

figuur 2.5.

In het 1aatste onderdee1 van deze paragraaf wordt de mechanische

energie nader bekeken. Er geldt (zie verge1ijking 2.13):

dW _ T d8 _ ( 1 i 2 dL +
w e 2 d8

i<l>o sin 8
dWmo
d8

)dB (2.14)

Hier is e1ke integratie van dW over een 8-interva1 van 1800 (bijmo
uitvoering van een stap) ge1ijk aan nul (zie de houdkoppe1curve in

figuur 2.2). Er kan dus geschreven worden:

w+6 Jo T d8
6 e

o

(.: i 2 dL +
2 d8

(2.15)

Tegenover deze verge1ijking zetten we de verge1ijking van de e1ek

trische energie. Via de spanningsverge1ijking komen we tot de ener-

gie W na aftrek van de dissipatie (2.16).e,na
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U _ Ri + d¢
dt

dY - Uidt - Ri
2
dt + id~e

dY - i dct dt _ idt( a¢ d9
e,na dt a9 dt

+ a¢ di )

ai dt
(2.16)

Met de aanname dat het magnetische materiaal lineair is zodat

a(Li)/8i - L en met de uitdrukking voor de flux:

~ - Li - 4> cos 9o

herschrijven we de uitdruk~ing van de elektrische energie na aftrek

van dissipatie alsvolgt:

dY - idt ( i 8L d9 + ¢ sine +
e, na 89 dt 0

L di )
dt

1 i 2dL + 1 i 2 dL d9 + i¢ sin9d9 + Lidi
2 2 de 0

_ d(~ Li2) + 1 i 2 dL d9 + i¢ sin9d9
2 2 d9 0

De toegevoerde elektrische energie wordt gebruikt voor de opbouw

van een magnetisch veld (dY 
m

1aatste twee termen). Hierdoor

voor de bewegingsenergie.

d(:U
2»

2
ontstaat

en als bewegingsenergie (de

de volgende vergelijking

'" + :0 JlJ -
dY

bbew ew
0

'" + :0 J : 12 elL +( i~ sin' )d9 (2.17)
2 d9 0

0
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De nu gevonden relaties (2.15) en (2.17) laten zien dat de mechani

sche energie gelijk is aan de elektrische bewegingsenergie. Overi

gens is, zoals tevoren opgemerkt, de term dL/d8 gelijk aan nul voor

de Lavet-motor. We kunnen derhalve schrijven:

Ww Wb - J + i~ sin8d8ew 0stap

2.4 l-~ curve ,magnetisatiekarakteristiek,

Bij de berekening van de magnetische energie volgens (2.9):

W
m

~

J id~ + W
~O mo

is dankbaar gebruik te maken van de i-~ grafiek, ook weI magnetisa

tiecurve genoemd. Deze geeft het gedrag van een magnetisch circuit

weer tijdens magnetisatie door een elektrische stroom. Er moet

onderscheid gemaakt worden tussen de circuitflux ~ , zoals die door
c

het magnetische circuit vloeit en de met de statorspoel gekoppelde

flux ~. Dit onderscheid kan in zijn algemeenheid significant zijn.

Voor de Lavet-motor is het verschil tussen de twee fluxen slechts

de overbrengverhouding ofweI het windingenaantal van de statorspoel

N. Om nu iets te weten te komen over het elektrisch circuit en het

daar in omgaande vermogen wordt gewerkt met de gekoppelde flux en

niet met de circuitflux.

Het verloop van de i-~ curve is afhankelijk van de constructie en

de materfaaleigenschappen. Voor magnetisch lineair materiaal 1s de

curve recht, bij verzadigbaar materiaal is de curve gekromd. Als er

geen permanent magnetisch materiaal in de buurt is en als er geen

sprake is van remanent magnetisme, loopt de kromme door de oor

sprong. In figuur 2.7 zijn voorbeelden van i-~ curven voor lineair

en verzadigbaar materiaal geschetst.
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Figuur 2.7 I-~ curven voor 1ineair (links) en

verzadigbaar materiaa1. [Sch 86].

Het opperv1ak tussen de curve en de ~.as ste1t de magnetische ener

gie voor terwij1 het opperv1ak tussen de grafiek en de i-asde mag

netische co-energie representeert. Bij verandering van de rotorhoek

bij een motor zoa1s die van figuur 2.1 ontstaat een schaar van

curven, zie bijvoorbee1d figuur 2.8. Door de aanwezigheid van per

manent magnetisch materiaa1 in de Lavet-motor kan de circuitf1ux nu

onge1ijk aan nul zijn a1s de stroom nul is, hetze1fde ge1dt ook

voor de gekoppe1de flux. Dit in tegenste11ing tot de situatie

bedoe1d bij figuur 2.7.

Figuur 2.8 MagnetisatiekroIlllI'~nhij verschi1.1ende

waarden v ...n I.
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Bij hysteresevrij materiaa1 zijn i en ~ toestandsgrootheden. Dat

wi1 zeggen; zij geven eenduidig een toestand van het systeem weer

ongeacht het ver1eden. Wi1 men echter de energie-uitwisse1ing tus

sen de e1ectrische bron, het magnetische energiereservoir en de

mechanische bron of put bijhouden dan dient men het gehe1e ver100p

van de variabe1en op te tekenen: een toestandsdiagram. G1oba1e

motor- en generatorcyc1i zijn weergegeven in figuur 2.9.

~tor~lng gener.tor~rklng

Figuur 2.9 Motor- en generatorcyc1i in het

i-~-v1ak. [Sch 86].

Een toestandsdiagram vo1gens figuur 2.10 geeft zo'n motorcyc1us

weer.

•D ~

Figuur 2.10 Toestandsdiagram.

2.17



Overgang 1 geeft een proces aan waarin elektrische energie wordt

geinvesteerd om de magnetische veldenergie toe te laten nemen.

lmmers er is sprake van zowel positieve ~i als positieve ~~ en het

oppervlak tussen de 'I-curve en de ~-as neemt toe bij overgang van

A naar B.

Tijdens overgang 2 blijft ~ constant dus d~/dt - o. Er wordt geen

energie toegevoerd door de elektrische bron. De mechanische energie

nodig om de rotor te verdraaien van 8
1

naar 8
2

wordt geput uit de

magnetische energie,die daardoor afneemt (-~W - Opp OBeO').m

Overgangen 3 en 4 brengen de motor weer in zijn oorspronkelijke

toestand A. De cyclus kan dan opnieuw beginnen. Daar de voedings

pulsen voor een Lavet-motor bipolair zijn, zal de cyclus bij zo'n

motor eerder om de oorsprong heen zijn, dat wil zeggen zich afspe

lend in alle vier de kwadranten.

Om van een eenvoudig proces zoals in figuur 2.10 te komen tot een

cyclus zoals in figuur 2.9 maken we de overgangen 1 tot en met 4

zeer klein. Door aaneenschakeling van een groot aantal overgangen

van de typen 1 tot en met 4 kan elke gewenste curve in het l-~-vlak

worden gevormd. Door de limietovergang van deze kleine variaties te

nemen, stappen we van elkaar opvolgende variaties van i en ~ over

op verandering van de beide variabelen tegelijkertijd.
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HOOFDSTUK 3 AANDRIJFMECHANISMEN VOOR KWARTSHORLOGES

3.1 Inleiding.

Een kwartshorloge dankt zijn naam aan een onderdeel van zo'n horlo

ge: de kwartsoscillator. Met behulp van het kwartskristal wordt een

wisselspanning verkregen waarvan de frequentie zeer stabiel is.

Delers zorgen ervoor dat zo'n wisselspanning (met bijvoorbeeld een

frequentie van 32 kHz) omgezet wordt in een signaal met de gewenste

frequentie. Bij een horloge met secondenaanduiding zal dit 1 Hz

zijn.

De tijdaanduiding kan analoog of digitaal zijn, dat wil zeggen met

wijzers of een LCD-cijferdisplay geschieden. De hier te bespreken

aandrijfmechanismen zijn bedoeld voor de analoge ~anduiding. De

wijzers dienen stapsgewijs verplaatst te worden. Het mechanisch

systeem bestaat uit een Lavet-motor met een traagheid die is samen

gesteld uit de traagheden van de rotor en die van de tandwielen en

de wijzers. Er is wrijving en speling tussen de tandwielen onder

ling. Ook de zwaartekracht heeft invloed op dit mechanisch systeem,

immers de stand van de rotor kan zo zijn dat de wijzers tegen de

zwaartekracht in verplaatst moeten worden.

Tussen de stappen in is een fixatie van de wijzers nodig. Met dit

doel is een houdkoppel aanwezig zoals dat in hoofdstuk 2 beschreven

is.

Voor de stapsgewijze verplaatsing van de wijzers wordt gewoonlijk

een stappenmotor-aandrijving gebruikt. Voor de aansturing -dat wil

zeggen de bekrachtiging van de spoel van een Lavet-motor- worden

diversen methoden gebruikt.
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De toegepaste aansturingsmethoden hebben een tweetal doelen gemeen

schappelijk. De verplaatsing van de wijzers moet zeker zijn(achter

of voor lopen van het horloge is ontoelaatbaar) en het energiever

bruik van de motor moet minimaal zijn om te bereiken dat de levens

duur van de spanningsbron (de batterij) niet wezenlijk korter is

dan bij de digitale kwartshorloges.

In principe leidt verbetering van de motor zelf ook tot verminde

ring van het energieverbruik en tot vergroting van de zekerheid dat

elke gewenste stap ook gerealiseerd wordt. Omdat de hier bedoelde

Lavet-motor in de loop der jaren al veel aanpassingen heeft gehad,

leiden verfijningen in de elektronische voeding vermoedelijk op een

gemakkelijkere en goedkopere wijze tot de gewenste doelen dan

nieuwe wijzigingen in de motorconstructie.

In dit hoofdstuk wordt een zestal uit de literatuur bekende bestu

ringssystemen besproken. In drie systemen wordt na afloop van de

voedingspuls gekeken of de stap wel gemaakt is. Bij de andere wordt

tijdens de bekrachtigingspuls gedetecteerd of de stap gemaakt zal

worden.

De indeling volgens welke de besturingssystemen worden gepresen

teerd, is gebaseerd op het type signaal dat gebruikt wordt om de

positie van de rotor te detecteren. Op basis van een kenmerk in dit

signaal wordt dan gekeken of de stap door de rotor is gezet of

gezet zal worden.

Bij de eerste methode zal een signaal afkomstig van een opnemer op

de minutenas gebruikt worden. De tweede methode behelst een poging

om de rotatiespanning te meten of te berekenen. Een derde methode

gebruikt de verandering van de met de statorspoel gekoppelde magne

tische flux om te constateren of de stap is gemaakt.
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3.2 Sturing met een referen~Le·teller.

Een manier om de nauwkeurigheid van een kwartshorloge te vergroten

berust op een controle na elke minuut. Een interne sekondenteller

telt steeds tot 60 en een opnemer aan de secondenas geeft na elke

volledige omwenteling van de as een puIs af die naar de teller

wordt geleid. Als de teller geen puIs heeft ontvangen wanneer deze

al wel tot zestig heeft geteld, loopt het horloge achter. Komt de

puIs voordat de interne teller de zestig heeft bereikt dan loopt

het uurwerk voor. Aan de hand van deze constatering wordt gecor

rigeerd. Op deze manier vindt correctie van gemiste en teveel ge

maakte stappen plaats; op de nauwkeurigheid van de trillings

frequentie van het kwarstkristal heeft deze methode geen invloed.

Werkwijze:

*Bij het opstarten van het systeem wordt begonnen met bekrachti

gingspulsen van maximale duur (bijv. 7.8 ms); dit komt overeen met

het maximale koppel op de minutenas. Op deze manier synchroniseert

de secondenwijzer met zekerheid met de interne teller. Voor het

verdere verhaal wordt verondersteld dat het systeem zich na enige

tijd ingeregeld heeft op een pulsduur van 5.8 ms.

*Als de interne teller bij 59 is aangekomen, wordt de pulsduur van

de zestigste puIs twee niveaux verlaagd (elk niveau verschilt bij

voorbeeld 0.5 ms met het volgende; hier wordt de pulsduur dan 4.8

ms, uitgaande van een oorspronkelijke pulsduur van 5.8 ms). Er zijn

nu twee mogelijkheden:

~ Als het detectiesignaal van de opnemer aan de secondenas

inderdaad samenvalt met de zestigste overgang van de interne

teller, is het koppel behorende bij een pulsduur van 4.8 ms

blijkbaar groter dan het lastkoppel. De zojuist verkleinde

pulsduur is dus voldoende. De volgende minuut zal nu een

spanningspuls van (4.8 + 0.5) ms gebruikt worden; voor de

veiligheid dus een niveau hoger.
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v Als het detectiesignaal van de opnemer niet op tijd

komt, wordt een compensatiestap gemaakt met maximaal koppel dus

maximale pulsduur. Er worden drie situaties onderscheiden:

~Het detectiesignaal wordt na een compensatiepuls alsnog

gesignaleerd. Er wordt dan aangenomen dat aIleen bij

de zestigste stap (met een tot 4.8 ms verlaagde pulsduur)

het koppel onvoldoende was. De pulsgrootte wordt gezet op

hezelfde niveau als de afgelopen minuut werd gebruikt. Hier

zou dat 5.8 ms zijn.

~Het detectiesignaal komt na meer dan een maar minder dan

acht compensatiepulsen. Er zijn dan enkele seconden

verIoren gegaan, dus blijkbaar heeft een vergroting van het

lastkoppel plaatsgevonden sinds de vorige minuut. De

pulsgrootte tijdens de volgende minuut wordt bepaald door

die van de voorafgaande met een niveau te vergroten. Hier

zou dat (5.8 + 0.5) ms zijn.

~Het detectiesignaal verschijnt pas na meer dan acht

compensatiepulsen. De maximale impulsduur zal gedurende de

volgende minuut worden gebruikt.

Als het uurwerk voorloopt kan er geen test worden verricht; er

wordt gecorrigeerd en de pulsduur blijft als voorheen. Bij een

stappenmotor die een bipolaire voeding heeft, moet op de polariteit

van de voedingspulsen gelet worden als men een stap wil compense

reno lmmers normaal verandert de polariteit van de voedingspuls na

elke stap; is de stap niet gelukt, dan moet de correctiepuls

dezelfde polariteit hebben als de oorspronkelijke puIs. De boven

beschreven strategie kan dus niet zonder meer toegepast worden op

bipolaire voedingen. Als een stap gemist wordt, wordt bij bipolair

gevoede motoren onvermijdelijk de daarop volgende ook gemist.

Compensatiepulsen dienen in die situatie altijd in paren op te

treden.

Om de correctiecapaciteit groter dan een minuut te maken, kan een

hulpteller gebruikt worden om de verloren minuten bij te houden.
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De gangnauwkeurigheid die te maken heeft met de tri11ingsfrequentie

van het kwartskrista1 wordt vergroot door in te grijpen in het

dee1proces dat uit de trillingspulsen van het krista1 de seconden

pulsen afleidt. Dit ingrijpen impliceert een eenmalige aanpassing

van buitenaf. Een correctiesysteem kan ervoor zorgen dat als de

tri1lingsfrequentie van het krista1 te groot is, elke seconde op

nieuw een bepaald aantal trillingspulsen niet deelneemt aan het

deelproces. Deze waarde wordt opgeslagen in een EEPROM. Men duidt

dit systeem aan met inhibitie (inhibere is latijn voor tegen

houden) .

Het inhibitiesysteem voIgt het met de hand afstellen van een trim

mercapaciteit op. Deze trimmercapaciteit corrigeert de tril1ings

frequentie van het kristal. Voor beide methoden geldt dat het

kristal niet wordt geperfe~tioneerdmaar dat elektronica wordt

gebruikt om onnauwkeurigheden in de e1ektromechanische component te

compenseren. In dezelfde denklijn ligt het gebruik van ingewik

kelder elektronische voedingen om het gedrag van een Lavet-motor te

optima1iseren in p1aats van de perfectionering van de Lavet-motor,

de elektromechanische component, zelf.

3.3 Sturing met behulp van de rotatiespanning.

3.3.1 Algemeen.

In het vorige hoofdstuk is de spanningsvergelijking voor de stator

spoel van een Lavet-motor al een keer gegeven. Deze 1uidt:

U - Ri + d4> (3.1)
dt

- Ri + a4> di
+ a4> dO

-- --ai dt ao dt

- Ri + Utransf + ~ew

3.5



Hierin is u t f de transformatorische en ~ de rotatie- ofrans Dew
bewegingsspanning. De bewegingsspanning vindt zijn oorsprong in de

verandering van de flux in het magnetisch circuit van de motor ten

gevolge van de hoekverandering van de rotor.

De uitdrukking voor de met de statorspoel in een Lavet-motor gekop

pelde flux is in vergelijking (3.2) genoteerd. Deze fluxvergelij

king wordt in (3.1) ingevuld. Het resultaat is in (3.3) weerge

geven.

4> - Li 4> cos9o
L .. L(9) (3.2)

U - Ri + L di
dt

+ (3.3)

Blijkbaar is de rotatiespanning de derde term van (3.3); dat is

immers de enige term waarin de hoeksnelheid voorkomt.

Waarom de rotatiespanning bruikbaar is als detectiesignaal voor de

positie, kan verduidelijkt worden met de afleiding in hoofdstuk 2

waaruit gebleken is dat er een eenduidige relatie bestaat tussen de

elektrische bewegingsenergie en de mechanische energie, c.q. de

verrichte arbeid;

JTe de

Een nadere analyse levert twee "vermogensplaatjes" op zoa1s de

figuren 3.1.a en 3.1.b. Hierin staan de bijdragen van de verschil

1ende termen uit de vermogensba1ans uitgezet gedurende de bekrach

tiging van de motor. In a is dit gedaan voor een motor met geb1ok

keerde rotor, er is dan geen sprake van bewegingsenergie of mecha

nische energie.
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Figuur 3.1 Bijdragen van de verschillende energieen

tijdens het maken van een stap. In a voor

een motor met geblokkeerde rotor, in b

bij vrije rotor. [Rem 82].

Verticaal staan de volgende vermogens uitgezet:

1. i(t)U, waarin U de batterijspanning is.

2. Ri2
(t).

3. Ui(t) - iL di - Ri2 (t) + ~ i.
dt Dew

De gearceerde oppervlakten stellen de energieen voor.

Door in figuur 3.1.b de verschillende krommen met elkaar te verge

lijken kan worden nagegaan of de magnetische energie toe- of af

neemt en de mechanische energie toe- of afneemt. Met het laatste

gegeven kan de bewegingsrichting van de rotor worden vastgesteld.
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Vergelijk namelijk de krommen 1. en 3.:

Als

dan geIdt:

Ui - iL di > Ui
dt

iL di < 0
dt

Blijkbaar neemt de magnetische energie af. lets soortgelijks geldt

ook voor de verrichte arbeid. Vergelijk krommen 2. en 3.:

Als

dan u. i>ODew

Met andere woorden de verrichte arbeid neemt toe althans zolang de

hoeksnelheid positief is (zie figuur 3.l.b voor 0 < t < t 4). Als

u. i - 0 dan begint ofweI de rotor te draaien of deze bevindt zichDew
in een omkeerpunt (zie figuur 3.I.b : t-O, t-t4 en t-t7). Zo is met

deze energieplaatjes de beweging van de rotor te volgen. Dit als

toelichting op het gebruik van de bewegingsspanning voor positie

bepaling.

Er kan nu een globale beschrijving van de rotorbeweging tijdens de

stap gegeven worden. Er wordt uitgegaan van een Lavet-motor volgens

figuur 2.5. Ten gevolge van de bekrachtigingspuls op de statorspoel

gaat de stroom vloeien, ontstaat er een koppel ongelijk aan nul en

draait de rotor onder invloed daarvan vanuit de positie 9 - 9o
linksom. Als de voedingspuls wordt afgeschakeld, moet de rotor de

te maken stap voltooien met de energie die in het systeem is opge

slagen tijdens de duur van de aandrijfpuls in de vorm van magne

tische energie en kinetische energie (niet te verwarren me de

energie J~ewidt die hier bewegingsenergie wordt genoemd!). Door

de bewegingsspanning maar ook door de elektrische demping in het

circuit (met tijdconstante L/R) neemt de stroom af en verandert

eventueel zelfs van teken. De bewegingsenergie J~ewidt zal

immers, in overeenstemming met de wet van Lenz, via het inductie

verschijnsel de beweging tegenwerken.
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Er zijn twee mogelijkheden: 1. Het aandrijfkoppel is voldoende lang

werkzaam geweest, zodat de rotor bij beeindiging van deze puIs ver

genoeg is om op eigen kracht de stap ter grootte van een halve

omwenteling te voltooien. 2. De rotor valt naar de oorspronkelijke

stand terug, omdat het aandrijfkoppel niet lang genoeg werkzaam is

geweest.

De lezer merke op dat het enigzins stochastische karakter van het

lastkoppel (denk hierbij aan stofdeeltjes, mechanische onvolkomen

heden in het uurwerk, schokken van buitenaf, temperatuurvariaties

e.d.) volledig buiten beschouwing zal blijven. Er wordt aIleen naar

het houdkoppel en het koppel ten gevolge van de spoelstroom geke

ken. In feite wordt verondersteld dat het lastkoppel voortdurend

nul is. In figuur 3.2 zijn enkele voor het verhaal belangrijke

karakteristieken gegeven. De eerste nuldoorgang van het houdkoppel

vindt plaats in de rustpositie 8 - 80 , De waarde van 80 is 45
0

genomen zoals deze in de praktijk vaak voorkomt.

Bij de verdere beschrijving wordt er voorlopig van uitgegaan dat de

stroom door de motorspoel onmiddellijk na de bekrachtiginspuls nul

wordt. Op grond van de karakteristiek van het houdkoppel kan dan

geconludeerd worden dat het verschil tussen het maken van de stap

(ROT) en het niet maken ervan (NOT) neerkomt op het al of niet

bereiken van het labiele ~venwichts~unt (LEPl) met positieve d8/dt.

(Het geval van een doorschietende rotor, dat wil zeggen van het

maken van een dubbele stap, wordt niet bekeken). Na beeindiging van

de bekrachtigingspuls werkt aIleen nog het houdkoppel op de rotor

en dit wisselt van teken bij het passeren van het LEPI. Met andere

woorden: komt de rotor in het LEPI met positieve snelheid aan dan

kan hij op eigen kracht door dit punt heen bewegen en trekt het

houdkoppel de rotor naar het ~tabiele ~venwichts~unt SEP2 toe.
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figuur 3.2 Karakteristieken van 1. de permanent magnetische

flux, -cI>ocoS9,

2. het houdkoppel en

3. ~e~(d9/dt) - cl>osin9

ofwel het aandrijfkoppel

gedeeld door de stroom.

In een experiment hebben Ueda en Shida [Ued 79] een registratie van

de rotatiespanning direct na de bekrachtigingspuls verkregen. Er

wordt in het bewuste experiment in goede mate voldaan aan de aan

name dat de stroom onmiddellijk na de bekrachtigingspuls nul is

omdat de rotatiespanning hoogohmig wordt gemeten. Aan de hand van

figuur 3.3 waarin de bewegingsspanning is opgetekend voor dit ge

val, zullen de situaties van een mislukte stap (NOT) en een gelukte

stap (ROT) beschreven worden.

Bij de gratie van het feit dat de stroom door de statorspoel nul

is, kan de bewegingsspanning gemeten worden over de klemmen van de

statorspoel. De bewegingsspanning representeert de verandering per

tijdseenheid van de gekoppelde flux ten gevolge van de permanente

magneet en verschaft informatie over de positie en de snelheid van

de rotor.
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Figuur 3.3 De bewegingsspanning, hoogohmig opgemeten

(i-a) na beeindiging van de

bekrachtigingspuls . [Ued 79]

NOT. het mislukken van de stap;

Onder de gedane aannamen (waaronder de veronderstelling van een

nette houdkoppelkromme: nulpunten ~/2 van elkaar verwijderd en

symmetrie -zie figuur 3.2) geldt aanvankelijk voor de rotor:

Immers in bet geval NOT bereikt de rotor het punt LEPl

(8 - ~/2 + 8 ) niet met positieve snelheid. Ret grensgeval
o

8 - ~/2 + 8 boort dus ook tot de mogelijkheden.
o

In dit interval werkt het houdkoppel remmend. Als de bekrachti

gingspuls beeindigd is en de stroom i is uitgedoofd, is het houd

koppel het enige aanwezige koppel. Hierdoor zal de aanvankelijk

positieve rotatiesnelheid afnemen tot nul (bet eerste nulpunt van

de bewegingsspanning) en van teken wisselen. Hierna beweegt de

rotor zich terug naar zijn beginpositie ( d8/dt<0, ~ < 0). DeDew
rotor wordt versneld door de werking van bet houdkoppel, daardoor

schiet de rotor door SEPl heen en slingert uit om de rustpositie

SEPl.
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ROT. de stap lukt;

In geval van ROT wordt het labiele evenwichtspunt LEPI weI bereikt

met positieve d9/dt. Stel dat de bekrachtigingspuls beeindigd is

voordat de rotor LEPI heeft bereikt. Het houdkoppel is altijd aan

wezig en werkt tussen SEPI en LEPI vertragend op de rotor. Hierdoor

neemt d9/dt en daarmee de bewegingsspanning af. Het LEPI wordt

bereikt, het houdkoppel wisselt van teken en gaat versnellend wer

ken. De bewegingsspanning neemt weer toe. De toename is slechts

voor korte tijd daar het punt 9-~ nu snel bereikt wordt. Op 9-~

heeft de gekoppelde flux een extremum (figuur 3.2, kromme 1: de

flux is maximaal) en daardoor wordt de bewegingsspanning nul (het

eerste nulpunt).

De door de spoel omvatte ~lux afkomstig van de permanent magneti

sche rotor, neemt na passering van het punt 9-~ af (zie weer figuur

3.2) zodat de bewegingsspanning negatief wordt. Bovendien neemt de

snelheid toe (door de versnelling ten gevolge van het houdkoppel);

de bewegingsspanning wordt steeds meer negatief. De volgende nul

punten van de bewegingsspanning zijn aIle afkomstig van de uit

slingerbeweging rondom SEP2. Bij elke omkering van de bewegings

richting van de rotor wisselt de bewegingsspanning van teken.

Kort gezegd geldt voor deze stroomloze situatie dat de tijdinte

graal van de bewegingsspanning een maat is voor de met de stator

gekoppelde flux. Er zijn twee factoren die hier meespelen: ~ sin9
o

en d9/dt. De eerste term kan ontleend worden aan de fluxgrafiek en

de tweede geeft aan met welke snelheid deze grafiek wordt doorlo

pen. Deze snelheid wordt, na beeindiging van de bekrachtigingspuls,

bepaald door het houdkoppel.

Als variatie op deze situatie kan men een vrijloopdiode over de

statorspoel plaatsen, zoals in figuur 3.4. is aangegeven. Het ge

volg is dat in bepaalde fasen van de rotorbeweging er een stator

stroom vloeit via de vrijloopdiode terwijl de voedingsspanning is
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afgeschakeld. De stroom wekt een vrijloopstroomkoppel Ti op. Dit

koppel, dat niet aanwezig was in de voorgaande situatie, heeft

eenzelfde 6-afhankelijkheid als TA indien voor de stroomrichting

door de diode dezelfde richting wordt gekozen als die van de voe

dingsstrooD tijdens de bekrachtigingspuls. De vorm van de Ti (6)

grafiek is gelijk aan de vorm van de TA(6) grafiek, de grootte van

Ti (6) is echter ongelijk aan die van TA(6). We zullen nu in de

bewegingsanalyse rekening moe ten houden met drie koppels, te weten

het houdkoppel, het aandrijfkoppel en het (vrijloop)stroomkoppel.

Alvorens opnieuw de twee situaties te beschrijven, het gelukken van

de stap ROT en het mislukken van de stap NOT, worden aan de hand

van figuur 3.5 de verschillende bewegingsfasen van de rotor tijdens

een stap bekeken. Bij elke fase hoort een uitspraak omtrent de

geleidingstoestand van de diode. Een vervangingsschema voor het

elektrisch circuit van de Lsvet-motor met tekenafspraken is in

figuur 3.4 gegeven. Bij de analyse wordt aangenomen dat de bekrach

tigingsspanning en -stroom positief zijn (geweest).

-

Figuur 3.4 Vervangingsschema voor het elektrisch

circuit van de Lavet-motor

met vrijloopdiode.

De stapbeweging is in figuur 3.5 linksom, de momentane rotorbewe

gingsrichting is door een pijl weergegeven.
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Figuur 3.5 De bewegingsfasen van de rotor tijdens

uitvoering van een stap.

In figuur 3.5.a is de spanningsbron aanges10ten op de spoe1. De

po1ariteit van de voedingsspanning is zodanig dat de diode spert.

De bewegingsspanning werkt in deze fase de bekrachtigingsstroom

tegen, conform de wet van Lenz.
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We kunnen alsvolgt de polariteit van de bewegingsspanning voor

3.5.a. vaststellen. De flux gekoppeld met de statorspoel en afkom

stig van de permanente magneet (zie figuur 3.2.(1» neemt in deze

situatie toe: de bewegingsspanning is volgens vergelijking (3.1)

positief. Een stroom i
b

(zie figuur 3.4) ten gevolge van de bewe-ew
gingsspanning zou nu tegen de bekrachtigingsstroom i in gericht

zijn. Bij deze stroom hoort een koppel T
i

dat de beweging linksom

van de rotor tegenwerkt en de rotor tracht terug te drijven naar

ohet punt , - 0 .

In figuur 3.5.b is de bekrachtigingspuls beeindigd. De

zelf-inductiespanning L di/dt is zodanig dat de diode geleidt en er

een vrijloopstroom vloeit. Deze vrijloopstroom is een voortzetting

van de bekrachtigingsstroom aangezien de stroom zoals die door de

spoel vloeide tijdens de bekrachtigingspuls door het zelfinductie

verschijnsel niet plotseling afgekapt kan worden. De bewegingsspan

ning werkt deze vrijloopstroom tegen, geheel volgens de wet van

Lenz.

De situatie geschetst in figuur 3.5.c. treedt op na beeindiging van

het zelf-inductieverschijnsel. We doen nu een vereenvoudigende

aanname. In de volgende situaties wordt gesteld dat de statorstroom

aIleen bepaald wordt door de bewegingsspanning. Voor de spanningen

en stromen in figuur 3.4 geldt dan na afkoppeling van de spannings

bron:

als ~ > 0 dan is i b - 0 en i - 0 vanwege een sperrendeDew ew
diode;

als ~ < 0 dan is i b < 0 en i > 0;Dew ew

al5 ~ - 0 dan is 1. - 0 en i - O.Dew Dew

Dit is niet geheel juist daar de werkelijke statorstroom i ook

wordt beeinvloed door de spanningsbijdragen ~ en ~. Zolang de

stroom i klein is, is de gedane aanname verdedigbaar.
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De vo1gende situaties zlJn nu gemakke1ijk te beschrijven. De bewe

gingsspanning in 3.5.c. is vo1gens de wet van Lenz positief en za1

de diode sperren. In 3.5.d. ge1eidt de diode daar de bewegingsspan

ning negatief is geworden evena1s in 3.5.f. Een sperrende diode is

te vinden in de situaties vo1gens 3.5.e. en 3.5.g.

A1s de rotor geen stap zet ondanks bekrachtiging, zijn situaties

zoa1s in 3.5.h. en 3.5.i moge1ijk. In de situatie vo1gens h ge1eidt

de diode en in i spert hij.

A1s vuistrege1 voor de ge1eidingstoestand van de diode kunnen we

het vo1gende ste11en:

De diode ge1eidt a1s de hoek Iw - 61 tussen de rotor N-poo1 en

de stator Z-poo1 (zoa1s deze aanwezig is tijdens de

bekrachtigingspu1s) grater wordt, dat wi1 zeggen a1s de rotor

N-poo1 van de stator Z-poo1 vandaan beweegt. Het stroomkoppe1

Ii' dat door de vrij1oopstraom wordt opgewekt, werkt a1tijd

remmend (wet van Lenz). A11een direct na af100p van de

bekrachtigingspu1s, a1s er nog een vrij1oopstraom v10eit

tengevo1ge van het ze1finductieverschijnse1 werkt Ii niet

remmend maar aandrijvend; we nemen aan dat dit verschijnse1

beeindigd is voordat het punt 6 - w is bereikt.

De verschi11en tussen de situaties waarvoor in de figuren 3.3 en

3.6 de bewegingsspanningen staan uitgezet worden nu be1icht.

Figuur 3.6 Het ver100p van de bewegingsspanning

bij een statorspoe1 met vrij1aapdiode.

[Ued 79].
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Het eerste verschil tussen de karakteristieken van de figuren 3.3

en 3.6 is dat in de laatste figuur het eerste nulpunt bij NOT iets

later en bij ROT iets eerder verschijnt. Dit komt doordat de stroom

door de spoel nu minder snel nul wordt. Nadat de batterij van de

spoel is losgeschakeld wordt de diode geleidend en kan de stroom

die al liep tijdens de bekrachtigingspuls nog even doorvloeien (zie

figuur 3.5 b.). Deze stroom zal het versnellend koppel dat linksom

op de rotor werkt nog even in stand kan houden. Bij ROT wordt dien

tengevolge het punt' - w eerder bereikt, terwijl bij NOT de rotor

pas later van richting omdraait.

Hier voIgt een gedetailleerde beschrijving van de rotorbeweging bij

toepassing van een vrijloopdiode.

NOT, dat wil zeggen de stap mislukt;

Direct na het eerste nulpunt van de bewegingsspanning, dus na wis

seling van de bewegingsrichting van de rotor, werkt vanwege de

positie van de rotor het houdkoppel versnellend op de teruglopende

rotor en heeft vanwege de polariteit van de bewegingsspanning het

stroomkoppel Ti (tenminste als er stroom door de vrijloopdiode

vloeit) een remmende werking (zie figuur 3.5.h.). De remmende wer

king van het stroomkoppel komt onmiddellijk tot uitdrukking in het

verloop van de bewegingsspanning.

De helling van de karakteristiek van de bewegingsspanning direct na

het eerste nulpunt is bij toepassing van een vrijloopdiode (figuur

3.6) minder steil dan in het stroomloze geval (figuur 3.3). Door de

grotere snelheid vindt de richtingsomkering van de rotorbeweging

hier bij een grotere waarde van' plaats. In de karakteristiek van

het houdkoppel is te zien dat het houdkoppel in absolute waarde

afneemt tussen , - w/2 en , - 3 w/4. Ligt het omkeringspunt dichter

bij 3 w/4 dan in de vorige situatie dan zal als gevolg van bet

kleinere houdkoppel er een kleinere beginversnelling zijn.
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Analytisch:

d~ew
dt

d (~ sin9 de ) _
dt 0 dt

2
+ ,I, sine d e""0 --

dt2

In het eerste nulpunt van de bewegingsspanning is de snelheid,

d9/dt, gelijk aan nul, en vervalt de eerste term. Bij het omkeer

punt van de beweging is de stroom door de spoel praktisch uitge

doofd, en speelt het stroomkoppel T
i

dus geen rol. Voor de tweede

term in het rechterlid geldt dat deze kleiner wordt met toenemende

evan het omkeerpunt voorbij e - w/2; immers het houdkoppel neemt

dan af dus ook d29/dt2 in het omkeerpunt, en de factor sin e neemt

na het punt e - w/2 af. Daar uitgegaan is van een nulpunt dat ligt

in het interval w/2 < 9 < 3~/4, kunnen we nu zeggen: hoe groter de

hoekpositie 9 van het omkeerpunt hoe kleiner d~e~dt in dat nul

punt.

Ret verdere verloop van ~ is een vlakke negatieve puls. Deze
Dew

ontstaat tijdens de terugloop naar SEPl. Vanwege de negatieve bewe-

gingsspanning is de diode nu geleide~d, er kan een stroom vloeien

waarvan het bijbehorende koppel een remmende werking heeft op de

rotor. Denk in deze context weer aan de wet van Lenz die eist dat

een inductiviteit een verandering van de door hem omvatte flux

tegenwerkt.

Het 1s duidelijk dat de twee hier genoemde effecten (kleinere

beginversnelling, remmend koppel) er voor zorgen dat de rotor lang

zaam naar SEPl terugloopt en nauwelijks meer een uitslingering

vertoont.
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ROT, dat wil zeggen de stap gelukt;

We bekijken de bewegingsspanning na zijn eerste nulpunt en v66r het

tweede nulpunt, dat wil zeggen v66r het eerste omkeerpunt van de

rotor (zie figuur 3.S.d.). Voor het '-interval tussen beide nulpun

ten geldt:

w < , < eerste omkeerpunt < SEP2 + b8

Hierin is b' positief en kleiner dan ~/2. Tussen het eerste en

tweede nulpunt zal de bewegingsspanning negatief zijn. De stroom

die dan door de geleidende diode kan lopen, veroorzaakt een Ti die

in dit '-interval naar 8 - w gericht is. De beweging van de rotor

is van' - ~ af, het koppel Ti werkt dus remmend.

Het houdkoppel is tussen 8 - ~ en SEP2 naar SEP2 gericht en daarmee

aandrijvend. Na passeren van SEP2 zal het houdkoppel evenals Ti
remmend werken op de beweging van de rotor. Hierdoor wordt, ondanks

een grotere hoeksnelheid in 8 - ~ dan in het stroomloze geval

(figuur 3.3 ), het eerste omkeerpunt (d8/dt - 0) toch eerder

bereikt.

Tussen de eerste twee omkeerpunten in de beweging van de rotor (zie

figuur 3,S.e.) geldt voor 8:

LEPl < tweede omkering < 8 < eerste omkering < LEP2.

Na de eerste bewegingsomkering van de rotor is de bewegingsspanning

van teken veranderd. De stroom door de motorspoel wordt hierdoor

snel nul, en de diode gaat sperren. Het stroomkoppel T
i

wordt der

halve gelijk aan nul en het houdkoppel blijft het enige werkzame

koppel. De uitslingerbeweging rechtsom wordt uitgevoerd onder in

vloed van uitsluitend het houdkoppel mits het punt , - w niet wordt

gepasseerd. Het houdkoppel wijst in de richting van het punt 8 - w

+ 8 (SEP2) en werkt hier dus versnellend tot SEP2 en vertragend
o

voorbij SEP2.

Na een eventueel volgend omkeerpunt (vermoedelijk gelegen tussen

, - w +' en 8 - w) gaat de rotor linksom uitslingeren in de richo
ting van het punt 8 - w +' (vergelijk figuur 3.5.d.). De bewe

o
gingsspanning wisselt na dit tweede omkeerpunt weer van teken: er
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ontstaat een remmend stroomkoppe1 Ti . Het houdkoppe1 werkt nog

steeds in de richting van het punt 9 - w + 9 (SEP2), dat wi1 zego
gen versne11end vanaf het tweede omkeerpunt tot aan SEP2 en vertra-

gend voorbij SEP2.

Conc1usie: De slingerbeweging rondom SEP2 1inksom in de richting

van 8 -0 geschiedt onder inv10ed van het houdkoppe1 en een vertra

gend stroomkoppe1. De slingerbeweging rechtsom in de richting van 9

- • geschiedt onder inv10ed van uits1uitend het houdkoppe1.

De methode in de vo1gende paragraaf is gebaseerd op het feit dat op

een of andere manier het verschi1 in het ver100p van de bewegings

spanning in de twee situaties, ROT en NOT, gedetecteerd kan worden.

3.3.2 Methode met meting van de bewegingsspanning

in ana10ge vorm.

Deze methode wordt beschreven in [Ued 79]. In figuur 3.7 is een

detectieschake1ing gegeven conform de situatie met vrij1oopdiode,

zoa1s hier boven is beschreven. In p1aats van diodes is in de bipo

1aire stappenmotoraandrijving gebruik gemaakt van FET's.

u +

Figuur 3.7 De detectieschake1ing.

Hier wordt het geva1 beschreven waarbij de motor wordt aangedreven

met een positieve pu1s op de statorspoe1 vo1gens de tekenafspraak

in de figuur 3.7. De batterij B wordt op de statorspoe1 aanges10ten

via de FET's Q~ en Q3' Dit is "loop 1" genoemd in figuur 3.7.
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Om de aandrijfpuls te beeindigen, zal Q2 niet-geleidend worden

gemaakt. Q6 wordt geleidend gemaakt zodat nu Q3 en Q
6

geleiden;

hierna kan met behulp van Gl (invertor) • G2 (AND-gate) en G
3

(S-R

flip flop) een spanning over de weerstand R (u ) gemeten worden.
5 rs

Dit signaal zal gebruikt worden om te detecteren of de stap die

gemaakt moest worden ook echt gemaakt is. Deze kring ("loop 2" in

de figuur) komt overeen met het geval van de niet-geleidende diode.

De richting van de (zeer kleine ) stroom is in deze "loop" aange

duid met k.

Het geval van de geleidende diode komt overeen met de kring verkre

gen door naast Q3 ook Q4 in geleiding te brengen. Hier is de

stroomrichting aangeduid met 1.

In figuur 3.8 is de spanning u uitgezet tegen de tijd.rs

u,J ,.
(vDLt) ,.

AOl-...,.....~fI.r-.~tf-""""':'"""p~=::::;~-~. t
(IItS)

cu

Figuuur 3.8 Verloop van de spanning u na eenrs
bekrachtigingspuls. [Ued 79].

Tussen t - l2ms en t - l6ms verschijnt er in geval van ROT een

positieve puls. Dit is het kriterium op basis waarvan beslist wordt

of de stap gemaakt is of niet. Gedurende deze tijdspanne (detection

time, DT) wordt "loop" 2 actief gemaakt. Doordat de weerstand R
s

relatief groot is (100 kO), is de stroom door de loop te verwaar-

lozen en daarmee eveneens het (niet gewenste) stroomkoppel.

Wordt nu geconstateerd dat de stap uitgevoerd is dan blijft de duur

van de aandrijfpuls (Pl in figuur 3.9) gelijk. Is het tegenover

gestelde het geval dan zal direct een noodpuls (P2, in figuur 3.9)
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toegevoerd worden, die het maximale koppel levert, om de motor

alsnog een stap te laten maken. Tevens zal de duur van de eigenlij

ke bekrachtigingspuls verlengd worden met een bepaalde tijdsduur.

Het regelcircuit voorziet er tevens in dat de pulsduur elke minuut

verlaagd wordt met een bepaalde waarde. Het is de bedoeling dat op

deze manier de minimale pulsduur wordt verkregen, onafhankelijk van

de variatie van het lastkoppel.

P, Par----.,,

1' s

p,

Figuur 3.9 Pulsvormen.

Dit systeem is voor het eerst toegepast in SEIKO caliber 59.

3.3.3 Berekening van de bewegingsspanning.

In [Rem 82) wordt een aandrijfsysteem beschreven waarin een reken

schakeling wordt gebruikt om de bewegingsspanning te berekenen in

plaats van te meten. Er wordt echter ook nog door deze regelschake

ling toegestaan dat de voedingsbron (batterij, accu of capaciteit)

een spanning afgeeft die sterk afwijkt van de nominale motorspan

ning. Er wordt een chopper gebruikt om het niveau van de bekrach

tigingspuls aan te passen. Deze aanpassing kan bijvoorbeeld aan het

begin van elke bekrachtigingspuls geschieden. De aan- en uittijden

van de chopper worden dan vastgesteld en voor de resterende puls

tijd constant gehouden. De bedoeling van dit systeem is dat de

voedingsbron, gezien vanuit de belasting, het karakter houdt van

een spanningsbron.
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In principe komen nu spanningsbronnen die niet stabiel zijn in

aanmerking voor de bekrachtiging van de motor. Een lithium batterij

bijvoorbeeld heeft een zeer lage zelfontlading maar een gedurende

zijn levensduur sterk toenemende inwendige weerstand. Van een

capaciteit varieert de afgegeven spanning sterk met de ladingstoe

stand (in de praktijk zijn variaties mogelijk tussen 0.5 V en 3

V) •

De procedure om aan het begin van de bekrachtigingspuls de aan- en

uittijden te bepalen -welke procedure los gezien moet worden van de

rest van de bekrachtigingspuls- wordt nu beschreven. De naar een

gemiddelde hoogte omgerekende spanningspuls, geleverd aan de motor,

ziet er uit als in figuur 3.l0.a. De spanning U is de klemspanning
m

van de motor die normalerwijze gelijk is aan de nominale Qatterij-

spanning Ubn minus het sp~nningsverlies over de inwendige weerstand

van de batterij. Indien de spanning van de voedingsbron U te hoog

is, wordt de chopper gebruikt met een zodanige aan/uit-verhouding

dat de gemiddeld geleverde spanning gelijk is aande gewenste span

ning. Dit is weergegeven in figuur 3.l0.b.

u
U =Libn - - - ,....----....,

Figuur 3.10 De normale spanningspuls (a) en de puIs

met gebruik van een chopper (b).

Tijdens Tl is de motor kortgesloten, tijdens T2 aangesloten op de

batterij. De periode (t2-tl) is de tijd dat de motor gevoed wordt.

Na t2 blijft de motor kortgesloten tot de volgende stap. De tijden

Tl en T2 worden nu zo aangepast dat de gemiddelde motorklemspanning

Um onafhankelijk is van variaties in Ri en U, voor het geval dat de

motorstroom de constante grootte I heeft, dat wil zeggen voor het
o

geval dat de bewegingsspanning gelijk aan nul is.
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De werkwijze ter bepa1ing van de aan- en uittijden van de chopper

wordt nu eerst behande1d. Daarna za1 worden ingegaan op de beteke

nis ervan en op de keuze van I .
o

.
l

.
I

Het vervangingsschema dat gebruikt za1 worden, is in figuur 3.11

gegeven; het is een uitbreiding van het schema gegeven in figuur

3.4. In de figuur zijn R en L respectieve1ijk de weerstand en de

inductiviteit van de statorspoe1, Ri de inwendige weerstand van de

spanningsbron en R de inwendige weerstand van de chopper. Zoa1scc
voorheen ste1t ~ de bewegingsspanning voor.

Dew
tho er

u -

J""~-i-..... ..

tJA..
.. l 'o/dt
t

t4ew

Figuur 3.11 Het vervangingsschema voor de Lavet-motor

en de spanningsbron.

Initia1isering van T1 en T2 in de eerste chopperperiode van de

bekrachtigingspu1s (zie ook figuur 3.12):

*Bepaa1 twee stroomwaarden I en I i ,zodanig datmax m n
bij i-I de rotor tijdens deze eerstemax
chopperperiode nog niet in beweging komt. De stromen

I en I. zu11en in principe we1 groot genoeg zijnmax m1.n
om de rotor te doen bewegen maar zijn te kort

aanwezig (de initia1isering duurt slechts tot t 3 -zie

figuur 3.12.) om de rotor vo1doende impu1s te geven.

*Sluit de motor aan op de batterij.

*Zodra i-I :sluit de motor kort.max
*Als na T1 (onthoud deze waarde) i-I imn
sluit dan de motor opnieuw aan op de

batterij.

*Na T2 wordt I weer bereikt (onthoud ook T2).max

3.24



•
L

I",I1.f t------~---~

i,

Figuur 3.12 Stroomver1oop tijdens initialisering.

De onderstaande berekening 1aat zien dat de relatieve inschake1duur

van de chopper (T2/[TI + T2l) afhankelijk is van de bronspanning

(U). de inwendige weerstand van de bron (Ri ) en de inwendige weer

stand van de chopper (R ).cc

Motorspoe1 kortges1oten:

Motorspoe1 bekrachtigd:

o - (R + R)i + L di.
cc dt

U - (R. + R)i + L di.
:l dt

Omdat de tijden TI en T2 kort zijn in verge1ijking tot de motor

tijdconstante L/R. za1 de verandering Ai van de stroom gedurende

korts1uiting of bekrachtiging van de spoe1 klein zijn ten opzichte

van de gemiddelde waarde van de stroom. Hierdoor is een 1inearise

ring toegestaan van de afge1eide van de stroom vo1gens:

Kotorspoe1 kortges1oten:

Kotorspoe1 bekrachtigd:

di Ai

dt TI

di+ - +
Ai

dt T2
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Aangezien ~i - I - I i klein is in vergelijking tot de waardenmax m n
van de stromen I en Ii' is het rekenen met een gemiddeldemax m n
stroom I toegestaan:

o

I o

I + Imax min

2

Ket deze vergelijkingen zijn nu Tl en T2 te berekenen:

L ~iTl - ~__~_
(R + R)Icc 0

L ~iT2- _
U - (R. + R)I

1 0

De initialiseringsprocedure is met de bepaling van de aan en uit

tijden van de chopper voltooid. Zoals opgemerkt kan deze procedure

aan het begin van elke bekrachtigingsperiode plaatsvinden; na af

loop ervan staan de aan- en uittijden van de chopper voor de rest

van de bekrachtigingsperiode vast.

Het waarom van deze procedure zal nu besproken worden. Het doel van

het gebruik van een chopper is een bekrachtiging te verkrijgen die

onafhankelijk is van variaties in Ri en U. Men kiest hiertoe een

stroom I die op een of andere manier representatief is voor deo
bekrachtiging van een Lavet-motor. lndien nu een bekrachtigings-

methode ontworpen kan worden waarvoor geldt dat aan een belasting,

bestaande uit een inductiviteit (L) en een weerstand (R) een

stroompuls aangeboden kan worden, waarvan de amplitude I onafhan-o
kelijk 1s van variatles in de inwendige weerstand van de bron (Ri )

en de bronspanning (U). dan is een bekrachtiging verkregen voor de

Lavet-motor die in ieder geval verminderd afhankeIijk is van varia

~ies in Ri en U. Kinder afhankeIijk (en niet onafhankelijk) omdat

de belasting waarover~ gesproken wordt (de Lavet-motor). ook

nog een bewegingsspanning kan opwekken. Yordt een dergelijke be

krachtigingsmethode toegepast op een Lavet-motor dan zal een

stroompuls met amplitude I aIleen afgegeven worden als deo
bewegingsspanning nul is; dit is het geval als de rotor bijvoor-
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beeld slechts traag in beweging komt omdat deze zwaar belast wordt.

Zo'n puIs levert maximaal koppel, gedurende een maximale tijd,

teneinde de motor ook onder de moeilijkste omstandigheden een stap

te laten maken.

In de praktijk zal het er meestal anders aan toegaan: de rotor is

slechts licht belast en komt snel in beweging. De bewegingsspanning

die hierdoor onstaat, werkt de motorstroom tijdens de bekrachtiging

tegen. De stroom bereikt derhalve niet de waarde I die geleverd
o

zou worden als de bewegingsspanning gelijk aan nul zou zijn: de

motorstroom zal gedurende een groot deel van de pulsduur veel

kleiner zijn dan I . In dit geval is I dus zeker niet representa-
o 0

tief voor de bekrachtiging van een Lavet-motor.

We grijpen terug naar de initialiseringsprocedure om deze bewe

ringen met vergelijkingen "te staven. Met TI en T2 zoals deze in de

initialiseringsprocedure bepaald zijn, verkrijgen we voor de rela

tieve inschakelduur:

T2

TI + T2

(R + R )1cc 0

U - (R. - R )1
1 cc 0

Het is reeel te veronderstellen dat R «R. en dat R «R,cc 1 cc
zodat voor de gemiddelde motorklemspanning gevonden wordt:

T2

TI + T2
IU - R I ] - RIi 0 0

Men constateert dat over de motorklemmen een varierende spanning

staat met een gemiddelde grootte zoals deze in het linker lid van

de bovenstaande vergelijking is gegeven. Deze (gemiddelde) klem

spanning is in staat om in de motorspoel een stroom met

(gemiddelde) grootte I te onderhouden tijdens de duur van de be-
o

krachtigingspuls, zolang de bewegingsspanning gelijk aan nul is.

Bij een andere gewenste grootte van I behoort een aangepasteo
grootte van de relatieve inschakelduur; in dat geval veranderen

linker- en rechterlid van de vergelijking.
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Bekrachtigd

Bij een vaste grootte van 1
0

, maar andere waarden van U en R
i

past

eveneens een aangepaste grootte van de relatieve inschakelduur. De

waarde van linker- en rechterlid van de bovenstaande vergelijking

blijven in het laatste geval ongewijzigd.

De initialiseringsprocedure garandeert dat, onafhankelijk van even

tuele veranderingen in de grootte van U en R
i

, de gemiddelde klem

spanning van de motor tijdens een puIs met amplitude I ongewijzigd
o

blijft, zolang de bewegingsspanning gelijk aan nul blijft. Met

andere woorden: 66k bij een lithiumbatterij met vergrote Ri , of bij

een gedeeltelijk ontladen capaciteit is het systeem nog in staat om

de maximale puIs met amplitude I te leveren. Hoewel de pulsvorm
o

bij lichtere belasting van de motor (als de bewegingsspanning on-

gelijk nul wordt) zal veranderen bij toename van R. of afname van
1

U, zal er in de pulsvorm ~ij zwaardere belasting weinig te merken

zijn van de gewijzigde parameters van de bron.

Uit I , ~i en de parameters volgen waarden voor de aan- en uittij-
o

den. De eigenlijke regelstrategie kan nu bekeken worden. Als de

Lavet-motor een stap moet maken, gaat de chopper werken met vaste

aan/uit-verhouding. Tijdens de perioden dat de motor kortgesloten

is, wordt de bewegingsspanning berekend uit de stroom die op dat

moment door de statorspoel vloeit. Als geconstateerd wordt dat de

motor op eigen kracht de stap kan voltooien, wordt de motor voor

langere tijd kortgesloten tot de volgende stap gemaakt moet worden.

Het stroomverloop ziet er uit volgens figuur 3.13 .
•

t

_01.- ......... ... t
Kortgesloten

Figuur 3.13 Stroomverloop door de statorspoel.

[Rem 82).
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De berekening van de bewegingsspanning ~ geschiedt als volgt:
Dew

Kortsluiting: -~ew - (Rcc + R)i + Ldi

dt

Blijkbaar wordt de bewegingsspanning tijdens de kortsluittijd con

stant verondersteld (de beweglngsspanning wordt nu met een hoofd

letter aangeduid) zodat de oplossing van deze vergelijking luidt:

i - 1(0) exp(-t/~)

met:

L
~ ----

R + Rcc

Ubew

R + Rcc

(1 - exp(-t/~»

en 1(0) de motorstroom op tijdstip t - O. Noem nu de stroom aan het

begin van een kortsluiting i A en de stroom aan het eind ervan i B,

dan geldt:

i B - i A exp(-Tl/r)
Ubew______(1 - exp(-Tl/r»
R + Rcc

Er wordt vervolgens gebruik gemaakt van het feit dat

Tl - ~(bi/l ); deze relatie volgt direct uit de tijdens de inio
tialisatieprocedure bepaalde waarde voor Tl . In deze uitdrukking

zijn ~i en I afkomstig van de initialiseringsprocedure; zij hebbeno
geen noodzakelijke relatie met het stroomverloop tijdens de rest

van de bekrachtigingsperiode waarbij de rotor beweegt. De e-machten

in de formule voor i a worden nu ontleed in een machtenreeks. Er kan

hierbij volstaan worden met het meenemen van alleen de eerste term

in de reeks daar de absolute waarde van de exponent T1/~ gelijk is

aan bill en dus veel kleiner is dan 1:o
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Hierdoor vinden we uiteindelijk voor i
B

:

i - i (1 _ ~i )
B A I

o

Ub ~iew

(R +R) Icc 0

(3.4)

Met vergelijking (3.4) vinden we voor de relatieve rimpelgrootte:

i ~i _ Ubew ~i

A~ (R + R)I
o cc 0

2i 
A

2 Ub ~i

2i
A

( ~i) + e_w _
I (R + R)I

o cc 0

Er kan gesteld worden dat ~i « I , waardoor de uitdrukking voor de
o

relatieve stroomrimpel als voIgt wordt:

Uit deze vergelijking trekken we een tweetal conclusies:

1. Indien tijdens de bekrachtigingspuls de bewegingsspanning

tijdelijk nul is, is de relatieve stroomrimpel gelijk aan ~i/I ;o
dat wil zeggen de relatieve rimpelgrootte is gelijk aan die

tijdens de initialisatieprocedure, hoewel in het algemeen

i
A

- i
B

.. ~i.

2. Indien tijdens de bekrachtigingsperiode de bewegingsspanning

ongelijk is aan nul, verschilt de relatieve rimpelgrootte met

die uit de initialisatieprocedure, waarbij de grootte van bet

verschil evenredig is met de bewegingsspanning. Dit verschil

wordt gebruikt om de bewegingsspanning te berekenen.

De zojuist gedane analyse is toegelicht in figuur 3.14.
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~Lt

l----
IIIlJ(

~--

I -- -----
"'111

i i.,., ir"

A B
Figuur 3.14 De stroomrimpe1 tijdens de initia1isatie

procedure (A) en tijdens bet uitvoeren

van de stap (B). De bovenste diagrammen

ste11en bet werke1ijke stroomver1oop

voor, de onderste bet door 1inearisering

benaderde stroomver1oop.

De tweede term van de bovenstaande uitdrukking voor (i
A

- i
B

) wordt

gebruikt om de bewegingsspanning te verkrijgen. Daartoe wordt de

scbake1ing gebruikt van figuur 3.15.

iet

Figuur 3.15 Scbake1ing om de bewegingsspanning te

berekenen.
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In die schakeling is de spanning Y evenredig met de stroom door de

statorspoel i(t). De schakelaar S wordt niet-geleidend gemaakt bij

aanvang van een kortsluitperiode Tl opdat het signaal X evenredig

blijft met iA. Aan het eind van de kortsluitperiode is Y evenredig

met iB. Aan de uitgang verschijnt zodoende de tweede term van de

rechterzijde van vergelijking (3.8). OfweI:

z -
Ub ~iew

(R +R)Icc 0

Op basis van de bewegingsspanning, opgenomen tijdens de bekrachti

ging, wordt de pulsduur aangepast. Daar de bewegingsspanning even

redig is met de hoeksnelheid van de rotor is de volgende redenering

mogelijk. Bij vergroting van het lastkoppel nemen versnelling en

snelheid van de rotor af. De bewegingsspanning zal hierdoor lang

zamer toenemen en er langer over doen om een vooraf vastgestelde

drempelwaarde te overschrijden. Als uitgangspunt voor de beeindi

ging van de bekrachtiging kan de overschrijding van de bewegings

spanning van deze drempelwaarde dienen.

3.3.4 Berekening van de bewegingsspanning, in het geval dat geen

gebruik wordt gemaakt van een chopper.

Evenals bij de methode beschreven in de paragraaf 3.3.3 wordt hier

getracht de bewegingsspanning of een Baat daarvoor tijdens de be-

krachtingspuls te verkrijgen. De methode is beschreven in [Ack

84].

Door middel van een indirecte meting van de bewegingsspanning wordt

het moment bepaald waarop rotor voor de eerste keer van richting

verandert. Op dat moment wordt de motorstroom afgeschakeld.

Als er van uitgegaan kan worden dat de belasting nooit zo groot zal

zijn dat deze de rotor zijn draairichting kan laten wijzigen

tijdens een bekrachtigingspuls, is deze sturing zeker en zuinig te

noemen.
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In figuur 3.16 zlJn de diagrammen 8(t), i(t), ~ (t) en U*(t)
bew

weergegeven. U*(t) is een van de bewegingsspanning afge1eide span-

ning; is de bewegingsspanning positief dan za1 U*(t) een constante

positieve waarde hebben, is de bewegingsspanning daarentegen nega

tief dan is U*(t) ge1ijk aan nul.

8(t) i(t)

U"rt)

BUI 
i (tl~_

af.s'hQke't.yd!>~Jp met regelJr).!J
ofSc.hoKe1tYd5 t 'IJ z~nder

t regt=.'mg
I

I
I
I

tA I
t

t

o'-- --t._.......I...-_........L._.......l----I _

t
Figuur 3.16 Diagrammen van de rotorpositie, de stroom,

de bewegingsspanning en een van de

bewegingsspanning afge1eide

spanning uitgezet tegen de tijd,

voor het geval zonder regeling. [Ack 84].

De motor stapt van' -, (SEP1) naar , -, + w (SEP2). Zolang ero 0

echter stroom door de motorspoel vloeit, zal de rotor zich echter

naar dat punt toe bewegen waarin de totale koppelkromme een nulpunt

heeft. Dit punt ligt tussen , - w en 8 - w + 8
0

(zie figuur 2.6).

Dit is a11es terug te vinden in de 8(t)-grafiek.
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In het algemene gedeelte (3.3.1.) is reeds bewezen dat het tweede

nulpunt van de bewegingsspanning in geval ROT overeenkomt met een

omkeringspunt. Hier is de rotor bezig om rond zijn nieuwe even

wichtspunt uit te slingeren. Door de eerste positieve flank van

U*(t) te detecteren, detecteert men het bereiken van dit even

wichtspunt. Met de inmiddels bekende spanningsvergelijking:

U - Ri + L
di +
dt

~ew

kan de bewegingsspanning berekend worden. In de onderstaande reken

schakeling wordt dit gedaan en wordt bovendien u* afgeleid .

..,If

4".1" Ie r-t- - ---, l/ltV£T-/'fct OR

T I 'j 01I j·RL_ ~ __ ...-J
..,

(!) Reset , R [>~ ~tcr l'-C.L-~CD R\(=,OO j·R

v=100
dt

-~

~ ~
l.lbe

<J
UR U,e

v.1oo

Figuur 3.17 Schakeling voor berekening van

de bewegingsspanning. [Ack 84].

Daar deze detectie-berekening tijdens de bekrachtigingsperiode

plaatsvindt, kan er geen fout optreden doordat tegen het horloge

gestoten wordt tijdens het aaken van de stap. Dit kan weI gebeuren

met de methode die beschreven is in 3.3.2. Het is ook duidelijk dat

altijd een minimale hoeveelheid energie geinvesteerd wordt in het

maken van de stap, mits aangenomen wordt dat niet eerder geconsta

teerd kan worden dat de stap zeker gemaakt zal worden. Het voordeel

van deze methode en de voorgaande is tevens dat hier niet gewerkt

hoeft te worden met een of meerdere correctie-pulsen, zoals die

gebruikt worden in het Seiko-systeem dat beschreven is in paragraaf

3.3.2. Bij veelvuldige en grote veranderingen in de mechanische

belasting zijn methoden die deze weI moe ten gebruiken zeer onvoor

delig. Er zullen in dergelijke gevallen namelijk veel correctie

puls3n nocig z!jn.

3.34



Als laatste positieve punt kan nog genoemd worden dat er extra

demping van de rotor plaatsvindt doordat de motorspoel onmiddelijk

na beeindiging van de bekrachtigingspuls wordt kortgesloten. Deze

demping is aanwezig tijdens de uitslingeringsbeweging in beide

richtingen. Dit in tegenstelling tot de methode in paragraaf 3.3.2

die slechts demplng biedt in een van de twee richtingen. Samen met

het feit dat in het geval van pulsregeling de voeding afgeschakeld

wordt op een punt dat de rotor in principe stilstaat (eerste snel

heidsomkering) geeft dit een rustig teruglopende rotor zonder veel

uitslingering. Door rustiger teruglopen van de rotor produceert het

uurwerk minder geluid.

3.3.5. Meting van de bewegingsspanning in discrete vorm

bij stroombronvoeding.

Deze regeling is beschreven in [Ber8l] en [Ber 84A]. De regeling

leidt tot een stroombronvoeding. De vraag die allereerst gesteld

moet worden is, waarom een stroombronvoeding gebruikt wordt. De

bedoeling van het circuit is om uit de klemspanning van de motor

spoel de bewegingsspanning te verkrijgen. Met deze bewegingsspan

ning kan de positie van de rotor bepaald worden. Uiteindelijk dient

beslist te worden of de motor een stap heeft gemaakt, zodat de

bekrachtigingspuls beeindigd kan worden.

Bij spanntngsbronvoeding geldt voor de klemspanning U van de
m

motorspoel (vergelijk figuur 3.4):

di
U -L +~+~.

m dt ew

Door variatie van de stroom vari~ren alle drie de termen van het

rechterlid; de eerste twee rechtstreeks door variatie van de

stroom, de bewegingsspanning doordat de stroom de grootte van het

aandrijfkoppel bepaalt en daarmee de beweging. Er zijn in dit geval

drie termen die afhankelijk zijn van de stroom zodat het niet ge

makkelijk is om hieruit de bewegingsspanning te bepalen.

3.35



Bij een stroombronvoeding geldt daarentegen dat de spanning over de

weerstand constant is en de zelfinductiespanning nul. In het ideale

geval zal dus de klemspanning uitsluitend de bewegingsspanning plus

een constante term bevatten. Vergelijk de twee figuren hieronder

met elkaar.

L..-_........lI l

voeding met een

constante spanning U

- ........;_t

voeding met een

constante stroom I .
o

Figuur 3.18 Spanningsverloop aan de motorklemmen bij

spanningsbron- en stroombronvoeding.

Een bijkomend voordeel van stroombronvoeding is de constantheid van

de energie-onttrekking per puIs aan de bron bij variatie van de

bronspanning.

Bij deze methode wordt de stroombron verkregen door de bronspanning

periodiek aan te slulten op de motorspoel door opnieuw gebruik te

maken van een chopper. De klemspanning van de motor is dus niet

continuo Gedurende 16 ms per seconde wordt de motor eventueel op de

bron aangesloten. Of dit ook werkelijk gebeurt, bepaalt het regel

systeem. Ten eerste zorgt dit regelsysteem ervoor dat de stroom

constant blijft en ten tweede dat de motor losgekoppeld wordt van

de bron zodra er geconstateerd is dat de stap gezet is.

Om de stroom constant te houden wordt het volgende gedaan. Tijdens

de bekrachtigingsperioden van 16 ms wordt de stroom gemeten met een

herhalingsfrequentie van 32 kHz (dit is de frequentie van de

kwartsoscl1lator). Indien de motor gedurende de volle 16 ms via de

chopper op de bron aangesloten wordt dan zijn er in die tijd 512

meetpunten. Als de stroom door de spoel groter is dan de wenswaarde

wordt de spoel van de voeding losgekoppeld en tenminste tot het

volgende meetpunt kortgesloten. Indien de stroom te klein is, wordt

of blijft de motoTspoel op d~ batterij aangesloten tot minstens het

volgende meetpunt.
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In het circuit dat voor bovenstaande regeling zorgt, geeft een

controle-signaal elke 30 ps (frequentie 32 kHz) aan of de motor

stroom kleiner dan weI groter dan de wensstroom is. Hieruit is vast

+te steIIen hoeveel testperiodes n de spoel per bekrachtigingspe-

riode aangesloten is op de bron, en hoeveel testperiodes n de

spoel is kortgesloten. In dit verband is een testperiode de tijds

duur ~t tussen twee meettijdstippen. Met deze informatie kan de

gemiddelde klemspanning berekend worden.

Uit um - ~ + ~ + ~ew voIgt, door Iinearisering, dat bij benade

ring geldt:

~i
u - (~ + ~ew)m

~t L

Tijdens bekrachtiging geIdt:

~i+ U - (~ + ~ew)

~t L

Tijdens kortsluiting geIdt:

(3.5)

~i

~t

(3.6)

Bovendien is de stroom globaal genomen constant:

~i+ + A ~i- - + Ai+ +
n ~t + _ n ~t - n ~ n ~i - 0

~t ~t

Substitutie van (3.5), (3.6) in (3.7) Ievert:

U - (~ + ~ew) + (~ + ~ew)
___~ n ~t - n ~t - 0

L L
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Uit vergelijking (3.8) wordt verkregen:

+ ~+ ~ewn+ n

+ n Un + n

+
u n U - ~ + ~ewm n

(3.9)

(3.10)

Met andere woorden: een signaal dat aangeeft of de stroom hoger of

lager is dan de wenswaarde I f en waarmee beslist wordt of dere
Dotorspoel kort- dan weI aangesloten wordt, geeft informatie over

+de verhouding n In . Met deze verhouding kan de gemiddelde klem-

spanning worden berekend en op een constante waarde (UR) na ook de

bewegingsspanning.

als i < I ref
de spoel

Elke 30 ~s heeft dit signaal: waarde 0

i > I f. Wordt een 0 gevonden dan zalre
op de bron aangesloten worden. Met andere woorden:

, waarde 1 als

spoedig daarna

In het regelcircuit geeft dus een controle-signaal met een frequen

tie van 32 KHz aan of de motorstroom groter danwel kleiner is dan

de wenswaarde.

het aantal nullen geeft de variabele n+. Zo geeft het aantal enen

de variabele n-. De gezochte verhouding wordt dan verkregen door

het quotient te nemen van het aantal nullen (n+) en het totale

aantal testperioden (n). De regeling maakt dus telkens opnieuw

gebruik van een n-tal meetpunten en bepaalt daaruit de gemiddelde

klemspanning u . Na enige tijd zal de klemspanning u om de waardem m

UR - I f R vari~ren (zie figuur 3.19). Deze variatie van u is danre m
een maat voor de bewegingsspanning. Om de bewegingsspanning te

verkrijgen, moet dus de variatie van de klemspanning bijgehouden

worden nadat de motorstroom voor de eerste keer tijdens bekrachti

ging de wenswaarde I f heeft bereikt. In het onderstaande verhaal
re

wordt beschreven hoe niet aIleen dit tijdstip maar tevens de waarde

van UR verkregen kan worden.
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Bepaling van de weerstandsspanning.

Aan het algemene stroomverloop is te zien dat de spanning ~ con

stant wordt en blijft zodra I f voor de eerste keer bereikt is.re

11",

Tare)

~ I
t

t
I

i I
t

Ire}

_-...l~_--L__"":- ", t

Figuur 3.19 Algemeen stroom- en spanningsverloop bij

stroombronvoeding.

Omdat rond het tijdsstip waarop de wensstroom voor de eerste keer

overschreden wordt, de bewegingsspanning nog erg klein is (de rotor

is immers nog nauwelijks in beweging gekomen), kan er een goede

schatting gemaakt worden voor ~:

+n

u n

Hierbij moe ten de eerste n meetpunten genomen worden nadat de sta

torstroom de wenswaarde voor de eerste keer heeft bereikt. Dit

tijdsstip kan gemakkelijk vastgesteld worden door de eerste posi

tieve waarde van het eerder genoemde controle-signaal te detecte

reno In een l6·bit schuifregister worden voortdurend opeenvolgende

waarden van het controle-signaal geladen. De spanning over de weer-
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stand is nu gemakkelijk te berekenen door in de bovenstaande formu-

+le voor n de waarde 16 te nemen en voor n het aantal nullen in de

eerste 16 waarden van het controle-signaal na het verschijnen van

de eerste 1. Het tellen, door een speciale teller, wordt daartoe

begonnen als de eerste 1 1D het register geschoven wordt en

beeindigd als de eerste 1 uit het register geschoven wordt.

Met het verschijnen van de eerste 1 aan de uitgang van het register

hebben we het tijdstip gevonden waarna elke variatie van de klem

spanning toe te schrijven is aan de variatie van de bewegingsspan

ning. Dat ook de waarde van U
R

wordt bepaald, heeft te maken met

het verkrijgen van een extra detectiecriterium naast het detectie

criterium dat hierna genoemd wordt.

Eigenlijk had het meer voor de hand gelegen om de waarde van de

spanningsval over de weerstand via de simpele berekening

UR - I ref R te verkrijgen. Vermoedelijk doet men dit niet omdat de

temperatuurvariaties van zowel I ref (deze is afkomstig van VthfRl,

met Vth de thresholdspanning van FET 32 -zie figuur 3.20.) als van

R te groot en te snel zijn om op die wijze een betrouwbare waarde

voor UR te verkrijgen.

De berekening van de bewegingsspanning.

Hetzelfde schuifregister wordt gebruikt voor de berekening van de

bewegingsspanning. Zodra de spanning over de weerstand vastgelegd

is in de UR-teller (zie figuur 3.21), wordt een op- en afteller

gereset. Deze houdt de verandering van het aantal nullen in het

l6-bit register bij. Als er een 0 in het register komt en er tege

lijkertijd een 1 uitgaat, wordt de waarde van de telleruitgang met

een verhoogd. Andersom als er een 1 in het register wordt geladen

terwij1 er een 0 uitgaat, wordt de telleruitgang met een verlaagd.

De toe- of afname van het aantal enen in de Q trappen van het

register (en dus ook van bet aantal nullen) wordt bijgehouden.
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Met van de toe- of afname van het aantal nullen in het register

nadat ~ bepaald is, kennen we de momentele waarde van 'i>ew in

vergelijking (3.10). De op- en afteller begint pas te tellen als de

klempanning van de motor (ongeveer) UR is. Elke verandering van de

klemspanning van de motor die optreedt vanaf het niveau UR is af

komstig van de bewegingsspanning. We hebben dus met het aantal

nullen dat in de schakeling in binaire vorm aan de QOQl Q2Q3 uit

gangen van de op- en afteller verschijnt (zie figuur 3.21) een

getal gekregen dat evenredig is met de grootte van de bewegings

spanning ~ . Als het ware wordt ~ met de schakeling berekendDew Dew
volgens vergelijking 3.10:

'i>ew

+
n U - U

Rn

Zoals bekend is uit paragraaf 3.3.1, vertelt het verloop van de

bewegingsspanning -met name de plaats van de nulpunten in dit ver

loop- iets over de hoekpositie van de rotor tijdens het uitvoeren

van een stap. De inhoud van de op- en afteller geeft derhalve

informatie over de beweging van de rotor.

De bewegingsspanning wordt in deze methode ti1dens de bekrachti

gingspuls gemeten. Het detectiecriterium wordt hierop aangepast. De

vraag is immers niet: is de stap gemaakt of niet, ofweI ROT of NOT

zoals in paragraaf 3.3.2, maar: is de rotor zover gedraaid dat de

bekrachtiging afgeschakeld kan worden. In dit geval is het erg

onwaarschijnlijk dat de rotor v66r LEPI stilvalt (als we afzien van

de mogelijkheid dat de rotor geblokkeerd is) zolang het aandrijf

koppel (lees: de bekrachtigingspuls) werkzaam is. Hierdoor komt het

eerste nulpunt in het verloop van de bewegingsspanning overeen met

de rotorhoekpositie 8 - w. Het detectiecriterium voor afschakeling

van de bekrachtiging is de waarneming van dit eerste nulpunt. (In

paragraaf 3.3.2 wordt pas na het verschijnen van het tweede nulpunt

aangenomen dat de stap zeker is gezet.) Ret is zeer onwaarschijn

lijk dat als de rotor het punt 8 - w heeft bereikt deze nog zal

terugvallen naar SEPl, aangezien de bekrachtiging heeft voort

geduurd tot dat punt en het houdkoppel de rotor naar SEP2 trekt als

deze het punt 8 - w is gepasseerd.
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De detectieschakeling geeft het eerste nulpunt alsvolgt weer. Aan

het begin van de bekrachtigingspuls wordt allereerst de weerstands

spanning bepaald. Later zal de rotor in beweging komen en zal een

positieve bewegingsspanning ontstaan. De bewegingsspanning werkt in

deze fase van de stap (zie figuur 3.5.a, 3.5.b en 3.5.c.) de voe

dings spanning tegen: de motorstroom zal tot beneden de wenswaarde

dalen. Het l6-bit schuifregister zal dientengevolge voorname1ijk

nu11en aangeboden krijgen aan zijn ingang. Zolang het register nog

enen bezit, za1 de op- en afte11er in deze fase van in het register

schuivende nu1len en uit het register schuivende enen en nu11en,

tot een bepaa1de waarde omhoog te11en. In de tweede fase van de

beweging wordt de bewegingsspanning negatief en werkt met de voe

dings spanning mee; de motorstroom stijgt in eerste instantie tot

boven de wenswaarde. Deze overschrijding wordt gedetecteerd waarna

er getracht za1 worden de klemspanning van de motor tot onder de

waarde RI f te 1aten dalen door het motorcircuit kort te sluiten.re
Het register za1 voornamelijk enen aangeboden krijgen en aanvan-

ke1ijk voornamelijk nu1len afgeven: de teller te1t om1aag.

De bekrachtigingspuls wordt beeindigd zodra de meest significante

uitgang van de teller (Q3) van waarde verandert en teger1ijkertijd

de geinverteerde uitgang van het register de waarde 1 heeft. We

hebben a1 geconstateerd dat na doorgang van het eerste nulpunt van

de bewegingsspanning de teller begint af te te11en. A1s de teller

overgaat van de stand QOQ1Q2Q3 0000 naar 1111 (dit is de overgang

van de decima1e waarde 0 naar de decima1e waarde 15 in neerwaartse

richting), is er een 1 in het register en een 0 uit het register

geschoven. De boven beschreven gebeurtenis is dan opgetreden; de

nu1doorgang van de bewegingsspanning is gedetecteerd en de bebrach

tigingspu1s wordt beeindigd.

In de figuren 3.20 en 3.21 zijn de bij dit systeem behorende

circuits gegeven. De preciese werking van deze circuits wordt hier

niet besproken; wel is het tijdsdiagram van de circuits (figuur

3.22) opgenomen, dat de bestudering van de werking enigzins kan

vergemakke1ijken.
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Figuur 3.20 Kwartsosci11ator, de1ercircuit

en bekrachtigingscircuit van een

stappenmotor.

~ ~o
~'-----H-"=jD GIS d

SHrn rElflSTfW
o..:...p---Hb~( R Q,lSfL--+---/------------/----,

c

Figuur 3.21 De detectieschake1ing.
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uitgang FF-15:

bekrachtigingspu1sen

uitgang FF-16:

bekrachtigingspu1sen

~14 ""'S tl(.IIJ I

0",-----1
H" i)'. JL-1 -~

" I"""'_'_"_"'_S__~ "r '6.. '1
JI ,1-----ll----IJ~f_!---.....'-.

uitgang FF-12:

contro1e pu1sen

aansturing P-kanaa1 FE! P25

aansturing N-kanaa1 FE! N27
4

P28 ']

I
I

II
! : ~%3!i :aansturing P-kanaa1 FE! I
Ia.: I

, •I
I I

:; I : I

~71T~
~aansturing N-kanaa1 FE! N30 0,1 7.jj;/~,

,/,,.,s I ,/, ",S
I 1 f6"'-J'4 PI If " I. .d

Opmerking: in de gearceerde tijdinterva11en is het ver100p

van de spanningen ge1ijk aan bet ver100p van de

uitgang van FF 12 a1s i > I f' in de rest van dere
tijd zijn deze spanningen ge1ijk aan nul.

Figuur 3.22 Het tijdsdiagram van bet

bekracbtigingscircuit (figuur 3.20.).
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3.3.6. Meting van de polariteit van de bewegingsspanning waarbij de

stroom naar nul gedreven wordt.

Inleiding

Deze regeling staat beschreven in [Ber 84B) , hetgeen een octrooi

aanvraag is voor de bedoelde regeling. De octrooi-aanvraag gaat

over een spanningsbronvoeding voor stappenmotoren die gebruikt

worden in horloges. Het circuit daarvoor bevat tevens een voorzie

ning voor bet meten van de polariteit van de bewegingsspanning.

Met een herhalingstijd van een seconde wordt er over de klemmen van

de stappenmotor een spanningspuls gezet met een per puIs wisselende

polariteit, met de bedoeling om de motor te laten stappen. De puls

duur is ongeveer 7.8 ms.

In een tijdsvenster van 8.8 ms tot 31 ms vanaf het begin van de

bekrachtigingspuls wordt met een herhalingsfrequentie van 2 kHz de

polariteit van de bewegingsspanning gemeten. Is blijkens deze

meting aan bepaalde eisen voldaan dan wordt de stap als gelukt

beschouwd en wordt er gewacht op het volgende commando. Is niet aan

de eisen voldaan dan wordt aangenomen dat de stap niet is gezet en

voIgt een noodpuls van 7.8 ms.

Hoewel uit figuur 3.20. blijkt dat bij de in het artikel beschreven

uitvoering slechts een pulslengte mogelijk is voor de bekrachti

gingspuls, mag aangenomen worden dat in de werkelijke uitvoering

verschillende pulslengten mogelijk zijn.
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Metins van de bewesinssspannins.

Beschouw onderstaande figuur als equivalent met de situatie in het

werkelijke circuit. Voorgesteld Is het gedeelte van het circuit

rondom de statorspoel tijdens een meting. De weerstanden R verte-g
genwoordigen de digitale bouwstenen die tezamen met de statorspoel

een stroomkring vormen. Er geldt dat R veel groter is dan de weer-
g

stand van de statorspoel. De statorspoel Is, zoals gewoonlijk,

voorgesteld door een serieschakeling van de ohmse-weerstand van de

statorwikkeling, een ideale inductiviteit en een spanningsbron die

de bewegingsspanning representeert.

minpool motor - ..-. +
u.,,'

comparator

pluspool motor

Figuur 3.22 Vervangingsschema van de omgeving van de

statorspoel op een meettijdstip.

Over de klemmen van een comparator staat de som van de spanningen

over de weerstand (~), de Inductiviteit (~) en de spanningsbron

(~ ). Om accuraat de polariteit van de bewegingsspanning ~ teDew Dew
kunnen meten, moet men er zeker van zijn dat de som van de bijdra-

gen van de spanningen ~ en ~ nul is of van hetzelfde teken als

dat van de bewegingsspanning.

Over de tweede mogelijkheid hoeven we niet te lang na te denken. De

motorstroom is, als er verder geen maatregelen worden genomen, te

grillig om op voorhand een uitspraak te doen over de polariteit van

de spanningen. In de~e methode wordt gekozen voor de mogelijkheid

om (~ + ~)nul te maken. De realisatie vindt als voIgt plaats.
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Telkens nadat de richting van de motorstroom is vastgeste~d. wordt

er een spanning over de klemmen van de spoel gezet die deze stroom

tegenwerkt. De stroom blijft afgezien van een kleine slingering

praktisch gelijk aan nul vanwege de hoge meetfrequentie en de grote

circuittijdconstante.

Uit figuur 3.22 voIgt dat bij een kleine stroom i welke het gevolg

is van de bewegingsspanning, de polariteiten van uci en ~ew gelijk

zijn. Immers indien er onder invloed van de bewegingsspanning een

vanaf nul toenemende stroom vloeit, heeft de spanning over de weer

stand 2R onvermijdelijk dezelfde polariteit als de bewegingsspan-
g

ning. Immers de som van de spanningen met tegengestelde polariteit

(Ri + Ldi/dt) zal, tijdens het vanaf nul toenemen van de stroom,

kleiner zijn dan de spanning ~ die de aangroeiende stroom
Dew

veroorzaakt (bedenk ook dat R »R).
g

We vergelijken deze meetmethode met de methode die in [Ued 79]

wordt gebruikt. Daar wordt de motorspoel na de bekrachtigingspuls

over een vrijloopdiode kortgesloten tot aan de detectieperiode. Als

onderdeel van het detectieproces wordt er een grote weerstand in

het circuit geschakeld. De stroom zal dientengevolge sterk afnemen.

De inductiviteit L zal de stroom constant trachten te houden en dus

zal Ldi/dt gedurende korte tijd een relatief grote piek vertonen

die goed bruikbaar is als detectiesignaal. Aangezien de vrijloop

stroom v66r het inschakelen van de weerstand als drijvende kracht

uitsluitend de bewegingsspanning had, zal de zelf-inductiepuls

volgens de tekenafspraak in figuur 3.22. dezelfde polariteit hebben

als de bewegingsspanning en er in grootte evenredig mee zijn.

Immers, de stroom is op den duur evenredig met de bewegingsspan

ning; de zelf-inductiepuls die ontstaat wanneer die stroom door de

vergrote circuitweerstand naar nul wordt gedwongen, is in hoogte

evenredig met de stroom op het moment van schakelen.
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Detectie.

Bet detectiecriterium kan worden gevonden uit een vergelijking van

het verloop van de bewegingsspanning in het geval dat de rotor een

stap maakt (ROT) respectievelijk dat de te maken stap mislukt

(NOT).

t
ROT

~
Grotere belasting,

kleinere snelheid.

NOT t Richtingsomkering

v66r het bereiken van

LEPl (het labiele

evenwichtspunt).

NOT t Idem met hogere

- {+, terugloopsnelheid.

NOT Blokkering halverwege.

--IJ
bekrachtigings-

pariode

Figuur 3.23 Bewegingsspanning bij ROT en verschillende

mogelijkheden van NOT.
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A1s er een duide1ijke opeenvo1ging is van eerst een negatieve en

dan een positieve bewegingsspanning in de meetperiode van 8.8 ms

tot 31 ms (een -/+ opeenvo1ging zoa1s rond het punt P in figuur

3.23) dan is er sprake van ROT. Het signaa1, dat in het logische

circuit gebruikt wordt voor de analyse van de bewegingsspanning,

bevat een +/- opeenvo1ging a1s de bewegingsspanning vo1gens mijn

tekenafspraak een -/+ opeenvo1ging heeft. In overeenstemming met

het artike1 za1 hier verder van een +/- opeenvo1ging sprake zijn

a1s er over het detectiecriterium geschreven wordt. De analyse van

de bewegingsspanning wordt uitgevoerd op de spanningspu1sen die

gebruikt worden om de motorstroom naar nul te drukken.

Het detectiecriterium bij positieve aandrijfpu1s is in concreto:

het verschijnen van vier positieve pu1sen achtereen, gevo1gd door

vier negatieve pu1sen achtereen. Dit wi1 zeggen dat de bewegings

spanning gedurende enige tijd negatief is geweest (bij een meet

frequentie van 2 kHz is dit 2 ms) en direct daarna gedurende

tenminste eenze1fde tijd positief.

Bet circuit.

Het logische circuit dat de besturing van de voeding,de detectie en

de contro1e van het detectiecriterium rea1iseert, is in de onder

staande figuur weergegeven.
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Figuur 3.24 Het circuit. [Ber 84B].
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Een oscillator 10 stuurt een deler 11 aan. Flipflop (FF) 13 levert

elke seconde aan zijn Q-uitgang een positieve puls. De duur van

deze puls wordt door FF 13 bepaald. De flipflop heeft een 64 Hz

reset-signaal zodat de pulsduur 7.B ms is. De 0.5 Hz-uitgang van de

oscillator geeft een signaal dat elke seconde van teken verandert.

Veronderstel nu dat de Q-uitgang van FF 13 op een bepaald ogenblik

gelijk aan 0 is. Gecombineerd in de AND's 15 en 16 leveren de

signalen van de uitgang van FF 13 en van de 0.5 Hz-uitgang van de

oscillator eerst een positieve puls aan de uitgang van 15 en ver

volgens een seconde later een eveneens positieve puls aan de uit

gang van 16. (Zie hiertoe ook het tijdsdiagram volgens figuur

3.25).

Op deze manier worden de bekrachtigingspulsen aan de motorspoel 37

aangeboden door de OR's 17 en 18 (neem verlopig aan dat de b

ingangen van deze twee poorten laag zijn). Veronderstel dat op het

tijdstip t - 0 een puls aan de motorspoel wordt aangeboden (met

welke polariteit dan ook). Direct na afloop van de puls zal de

Q-uitgang van FF 13 hoog worden. De FF 22 klokt hierdoor het hoge

signaal op zijn D-ingang naar de Q-uitgang. De FF 22 heeft een

reset-signaal van 512 Hz, de puls zal dus een duur hebben van

ongeveer 1 ms.De uitgang Q van FF 22 is verbonden met power

amplifiers 20 en 21. Deze hebben een tri-state uitgang (hoog, laag

en zwevend). Als het hoge signaal dat door FF 22 gegenereerd is op

t - 7.8 ms bij de enable-ingangen (de pijltjes) van de gates 20 en

21 aankomt, zullen de uitgangen een hoge impedantie krijgen gedu

rende 1 ms. De door de bekrachtigingspuls veroorzaakte stroom in de

motorspoel zal daardoor, in concreto door de afname van de circuit-

tijdconstante L/R (R wordt sterk vergroot door de vermogens-tot tot
versterkers 20 en 21), snel afnemen tot nul.
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Door FF 23 te laten klokken op de Q-uitgang van FF 22 en een reset

te geven van 16 Hz, zal op de Q-uitgang van FF 23 een positieve

puIs verschijnen op t - 8.8 ms die duurt tot t - 31 ms. In deze

tijd maakt FF 24 met een kloksignaa1 van 2 kHz, een rij puIsen met

herhalingstijd 0.5 as en 1engte 61 ps. Deze puIsen worden gebruikt

om, nadat de bekrachtigingspuls is afgelopen en de stroom naar nul

is gedreven, deze nul te houden ondanks de drijvende kracht van de

bewegingsspanning.

Dit gebeurt door op basis van de polariteit van de toenemende maar

nog kleine stroom zoals die door comparator 28 gemeten wordt, de

pulsen van FF 24 aan OR 17 of 18 aan te bieden via AND 25 of 26.

Vloeit de stroom in de aangegeven richting volgens figuur 3.24 dan

is de bewegingsspanning positief (volgens de tekenafspraak in de

figuur); dus meet de comparator een positieve spanning en zal de

Q-uitgang van FF 27 als er geklokt wordt, hoog worden. Hierdoor zal

er een positieve puIs via 26 en 18 aan de piuspool van de motor

verschijnen. De stroom i door de motor wordt dan inderdaad tegen

gewerkt.

De gates 30 tot en met 36 zorgen voor de contro1e op het detectie

criterium. Bij aanvang van de detectieperiode zal de teller 33

gereset zijn (Q4 is Iaag) , is FF 34 ook gereset (Q is hoog) , is FF

35 geset (Q is hoog) en is FF 36 gereset (Q is laag). Is de voe

dingspuis positief geweest dan zal er, eike keer als er een posi

tieve bewegingsspanning geconstateerd wordt, een hoog signaa ver

schijnen aan de uitgang van EXOR (exclusive-or) 30. De reset-ingang

van de teller zal Iaag worden. De teller kan dus nu uitsluitend

enen gaan tellen met een klokfrequentie van 2kHz. Zodra er vier

enen zijn geteld, wordt uitgang Q4 van de teller hoog. Hierdoor kan

een hoog signaal in FF 34 geklokt worden, daarmee de
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Q-uitgang van deze FF naar nul sturend. De b-ingang van EXOR 31

wordt laag zodat nu alleen nullen geteld worden. Indien er uit

sluitend nullen van gate 30 komen, is de bewegingsspanning blijk

baar negatief. Via gate 31 wordt de reset van de teller in dat

geval op nul gezet en gehouden. Bij vier nullen achtereen wordt de

Q4-uitgang van de teller weer hoog en wordt er een laag signaal in

FF 35 geklokt.

Bij de tekenwisseling van de bewegingsspanning vindt er niet een

abrupte overgang plaats van uitsluitend enen naar uitsluitend nul

len. Gedurende de tijd dat de bewegingsspanning kleiner dan een

bepaalde drempelwaarde is, zullen er positieve en negatieve span

ningspulsen nodig zijn om de stroom ongeveer nul te houden. De

schake ling voorziet hierin -zoals al impliciet is gezegd- door

tijdens het tellen van nullen de teller te resetten zodra er een 1

verschijnt. Pas nadat 4 nullen zijn geteld wordt het telproces

gestopt.

De detectieperiode wordt op t- 31 ms beeindigd. De uitgang van FF

23 gaat omhoog waardoor FF 36 geklokt wordt. Is nu de opeenvolging

van vier enen en vier nullen gedetecteerd dan blijft de Q-uitgang

van FF 36 laag. Is deze opeenvolging niet geconstateerd dan wordt

dezelfde uitgang hoog en krijgt OR-gate 14 nog een puls aangeboden

van 7.8 ms (de duur is bepaald door het reset-signaal van FF 36).

Was de eerder verschenen reguliere bekrachtigingspuls via gates 15

en 17 gegaan dan zal de noodpuls eveneens via gates 15 en 17 gaan.

In het andere geval zal de eigenlijke bekrachtigingspuls via gates

16 en 18 gegaan moe ten zijn en zal de noodpuls eveneens die weg

volgen.
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0.5 Hz uitgang van de

oscillator:

uitgang invertor 12;

het geinverteerde

1 Hz-signaal:

uitgang FF 13;

stuurpulsen voor

de bekrachtiging:

D. ,.6"s
, I - .,......

, I

n

uitgang NAND 15:

uitgang NAND 16:

O ,I
---~D' !-,----IIIt~-------......-----'------#p-1•• ".,.

of----......,.d--------. f-,---..,;..--------~~
, I--1 _

".'~s
, I

uitgang FF 22;

aansturing power

amplifiers:

uitgang FF 23;

defini tie van de

meetperiode:

uitgang FF 24;

pulsen om de stroom

naar nul te drijven:

c,,~
I •,,

I!.

'-'"I 1,.5

IS _: .:lJms _
t I

I

IS

Figuur 3.25 Tijdsdiagram bij figuur 3.24.
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3.4 Sturing met de fluxverBndering.

In {Pit 79] wordt een methode beschreven die gebaseerd is op de

verandering van de met de statorspoel gekoppelde flux die afkomstig

is van de permanente magneet.

De procedure is eenvoudig. De motor krijgt een spanningspuls aange

boden waarvan de duur door het stapgedrag in het verleden wordt

bepaald. Na afloop van de bekrachtigingspuls wordt de fluxverande

ring berekend. Als op basis hiervan wordt geconstateerd dat de stap

is gemaakt, blijft de pulsduur ongewijzigd en wordt op het volgende

commando gewacht. Is de stap mislukt dan wordt er een nieuwe poging

gedaan met een langere puls en wordt opnieuw de fluxverandering

berekend. Dit is goed mogelijk daar er tussen twee opeenvolgende

commando's voldoende tijd is voor correctie.

Voor de berekening van de flux is de spanningsevenwichtsbetrekking

van een Lavet-motor met geblokkeerde rotor nodig. evenals de over

eenkomstige betrekking voor de motor met onbelemmerde rotor. Voor

de beide gevallen geldt:

onbelemmerde rotor:

geblokkeerde rotor:

i 1
(U - Ldi •

d<tpm
--)

R dt dt

i
b

1
(U - Ldib )

R dt

In de vergelijking voor de onbelemmerde rotor is ~ de met depm
statorspoel gekoppelde flux die afkomstig is van de permanent mag-

netische rotor. Uit de twee vergelijkingen wordt de "differenti~le

stroom" i d bepaald:

d~- .: [L (~ . dib)+ pm]
R dt dt dt

De fluxverandering wordt dan als volgt bepaald, waarbij t de stap
s

tijd is:
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t t t
)~:r i dt-

L :J (
di _ di

b ) dt + I ~dtd R dt dt R dt

L
[i(t

S
) - i b (t

S
)] + I [~pm(ts) - ~pm(O)]-

R R

Daar de stromen i
b

en i aan het eind van een stap beide nul zijn

geldt:

t sI i dt - ! 6~o d R pm

Deze fluxverandering wisselt na elke stap van teken, als gevolg van

het feit dat de rotor een noord- en een zuidpool heeft. De flux

verandering zal nul zijn indien de stap niet gemaakt is en ongelijk

aan nul als die weI gemaakt is.

In de praktijk wordt de motor met geblokkeerde rotor gesimuleerd

door bijvoorbeeld een RC-kring die dezelfde bekrachtigingspuls

aangeboden krijgt als de motor zelf. De schakeling is gegeven in

figuur 3.26 en enkele resultaten van een analoge simulatie zijn

afgebeeld in figuur 3.27.

!Wee slotopmerkingen: *Ook hier speelt de bewegingsspanning een

hoofdrol. De tijdsintegraal van de

differentiele stroom is evenredig met de

integraal van de bewegingsspanning.

*Het valt op dat met behulp van de

fluxverandering eigenlijk getracht wordt de

hoekverplaatsing 69 te meten, hoewel niet 69

maar 6(cos9) wordt bepaald. Immers de

fluxverandering is de verandering van de

gekoppelde flux tengevolge van de permanente

magneet, en deze is beschreven door

, cosB. In feite wordt ook in het geval dat
o

de bewegingsspanning bepaald wordt, een

goniometrische functie van de hoek gevolgd

(sin9), maar nu speelt ook nog de

hoeksnelheid van de rotor een rol, immers

U
b

- ~ sin9 d9
ew 0 dt
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Figuur 3.26 De regelschakeling. (Pit 79].

ST spanningsbron. S - simulator,

EC commutatieblok, M - motor.

I - integrator, LC - commutatie

logica, US - synchronisatie-blok,

CLD - comparator en beslissingseenheid.

J~II_~~~~I_I_I_1
p~

O'll-.......-I---t"""ll:'I"t-'l:+'r--t---t----f

_D.1L--...L--..........----'L...--.......- .......-.....J

Figuur 3.27 Resultaten. (PIT 79]. Tbel 1s het

belastingskoppel.
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HOOFDSTUK 4 METINGEN

4.1 Inleiding.

In dit hoofdstuk worden de metingen beschreven die uitgevoerd zijn.

De eerste meting is een registratie van een bewegingsspanning, de

tweede meting is een toetsing van een van de in hoofdstuk 3 be

schreven regelprocedures. Deze metingen zijn niet te ingewikkeld

van karakter maar leveren desondanks belangrijke informatie over

het verloop van de beweging van de rotor tijdens de uitvoering van

een stap of de mislukking ervan. Gewerkt is met een 2-polige

Lavet-motor.

De in hoofdstuk 3 beschreven bekrachtigings- en regelcircuits maken

alle gebruik van de analyse van een signaal dat een maat is voor de

bewegingsspanning of de door de bewegingsspanning veroorzaakte

stroom. In theorie zijn zowel de bewegingsspanning als de door die

spanning opgewekte "bewegingsstroom" goede regelsignalen. Het is

echter niet zondermeer goed mogelijk de bewegingsspanning uit de

klemspanning van de motorspoel te herleiden of de bewegingsstroom

te isoleren uit de motorstroom. Veeleer is het doel een signaal te

verkrijgen dat voldoende informatie verschaft over het inductie

verschijnsel dat optreedt ten gevolge van de rotorbeweging.

In een laboratoriumopstelling kan dit inductieverschijnsel wel

losgemaakt worden van de elektrische signalen in het motorcircuit.

Zo wordt in de eerste meting een bewegingsspanning gemeten door

gebruik te maken van een aparte opneemspoel en een op de secondenas

bevestigde permanente magneet.

In de tweede meting wordt de verandering waargenomen van de met de

motorspoel gekoppelde flux die afkomstig is van de bewegende

permanent magnetische rotor.
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4,2 Meting van de bewegingsspanning met behulp van een

opneemspoel,

Beschreven wordt de meting van een bewegingsspanning die door een

2-polige Lavet-motor veroorzaakt wordt. De motor wordt bekrachtigd

met een puIs die een tijdsduur van 5.8 ms en een amplitude van

1.55 V heeft. Deze bekrachtigingspuls wordt verkregen met het

horloge-Ie 1409 van Faselec (zie bijlage A).

De bewegingsspanning wordt met een opneemspoel gemeten. Hiertoe is

de secondenas (dus niet de motoras!) van het horloge verlengd en

voorzien van een kleine permanente magneet. Deze magneet beweegt

zich in de luchtspleet van een magnetisch circuit (zie figuur 4.1).

Per stap draait de magneet over 6°.

Figuur 4.1. Het meetcircuit.

De bewegingsspanning wordt differentieel gemeten met behulp van een

digitale oscilloscoop (Nicolet met 4094c mainframe en 4175 plug-in

unit), eventueel bewerkt met de software behorende bij deze oscil

loscope (het integratie-programma) en met een plotter getekend.
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Omdat de bewegingsspanning die gemeten wordt, afkomstig is van de

beweging van de secondenas en niet van de beweging van de rotor,

wordt de rotatie over 60 van de secondenas waargenomen en niet de

hoekverplaatsing over 1800 van de rotor.

In de volgende beschouwing worden variabelen voorzien van de suffix

L als zij betrekking hebben op de Lavet-motor (zo is 8
L

de rotor

positie van de Lavet-motor en U L de bewegingsspanning die in deDew,
motorspoel wordt opgewekt door de beweging van de rotor) en voor-

zien van de suffix m als zij het meetcircuit beschrijven (8 is de
m

hoekpositie van de meetmagneet en u de bewegingsspanning dieDew,m
aan de klemmen van de opneemspoel ontstaat door de beweging van de

meetmagneet in het meetcircuit).

Uit de voorgaande hoofdstukken weten we dat:

deL
u L - sin 8L _·Dew, dt

De hoekvariabele 8
L

varieert tijdens de uitvoering van een stap in

het interval:

o[8 , 8 + 180 + overshoothoek],
o 0

of in het interval:

[8
0

+ 1800
, 8

0
+ overshoothoek].

Evenzo geldt:

d8
u - sin 6 m

Dew,m m dt

o6 varieert tijdens de uitvoering van een stap over 6 plus een
m

eventuele overshoothoek 6 ,dus bijvoorbeeld in de interval len:ov
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o 0stap 1: [ 0 , 6 + 8 ]ov

o 0stap 2: [ 6 , 12 + 8 I ].
ov

Door de geringe staphoek van de secondenas kunnen we, als de rotor

zicb in bepaalde intervallen van 8 beweegt, de volgende benade

ringen voor sin 8 verkrijgen:
m

8 varieert rondom 00 (modulo 1800
):

m
sin 8 II< 8m m

o 08 varieert rondom 90 (modulo 360): sin 8 II< 1
m m

8 varieert rondom 2700 (modulo 3600
): sin 8 II< -1.m m

Deze benaderingen geven aan dat bet signaal dat aan de opneemspoel

wordt verkregen, minimaal is als de beweging van de meetmagneet

rondom bet punt 8 - 00 (mod. 1800
) plaatsvindt en maximaal is als

m
o 0deze beweging rondom bet punt 8 - 90 (mod. 180 ) gebeurt. We

m
kunnen dit nog op een tweede ,fysiscbe, manier duidelijk maken;

bekijk biertoe figuur 4.2.

t---I----=----1t-----::=------- 6'm

Figuur 4.2. Detail van bet meetcircuit en bet

t -diagram. t is de flux gekoppeldm m
met de opneemspoel en afkomstig van de

meetmagneet.



afkomstig vanzien dat, (de flux gekoppeld met de meetspoel en
m

oo (mod.

dientengevolge maximaal als

(~ is maximaal enDew,m
opositief van teken als de meetmagneet bet punt 0 - 90 in

m
positieve zin -linksom- passeert en maximaal en negatief van teken

We

de meetmagneet) maximaal is in het punt 0 m
veran-dering van de flux bij beweging van de meetmagneet rondom dit

punt is minimaal; de bewegingsspanning ~ is dan minimaal.DeW,m

900 (mod. 1800
) wisselt de flux van teken. DeRondom het punt 9 

m
fluxveran-dering in de opneemspoel is

de meet-magneet rond dit punt beweegt

als de meet-magneet het punt 0 - 2700 in positieve zin passeert).
m

Deze verwachting wordt door de metingen bevestigd.

o 0
Met de benadering voor sin 9 rondom het punt 0 - 90 (mod. 360 )m m
wordt de volgende uitdrukking voor de bewegingsspanning verkregen:

dO
m

~ - sin 0
Dew,m m dt

- +
dO

m

dt

Evenzo geldt rondom het punt 0 - 2700 (mod. 3600
):

m

dO
m

~ew,m - -
dt

Het belangrijkste verschil tussen ~ew,m en ~ew,L is dat in de

meetspanning de nulpunten ontbreken die bij ~ew,L in 0L - 0
0

en

o 0180 (mod. 180 ) geplaatst zijn. Daar de meetmagneet elke stap over

60 beweegt, worden de nulpunten 0 - 00
en 0 - 1800 elke minuutm m

slechts eenmaal gepasseerd.
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In de serie gevormd door de figuren 4.3. tot en met 4.9. is de

bewegingsspanning te zien zoals deze ontstaat als de meetmagneet

zicb stapsgewijs verplaatst van een positie nabij 6 - 900 naar een
m

positie nabij bet punt 6 - 2700
. We zien dat de waarde van bet

m
verkregen signaal verloopt zoals voorspeld is en dat de globale

vorm van de karakteristiek hetzelfde blijft: direct na bet begin

van de bekrachtigingspuls is bet signaal even negatief. vervolgens

verschijnen er twee pieken en tenslotte enkele uitslingeringen rond

de nullijn.

....v

Figuur 4.3. De bewegingsspanning ~ tijdens bet
Dew.m

omaken van een stap bij bet punt 6 - 90 .
m
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Figuur 4.4. De bewegingsspanning ~ opgenomen
Dew,m

enkele stappen voorbij e _ 90°.
m

L IS

Figuur 4.5. De bewegingsspanning ~ opgenomen
Dew,m

°enkele stappen v66r het punt e - 180 .
m
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Figuur 4.6. De bewegingsspanning ~ opgenoment>ew,m

b ·· h IJ _ 180°.~J et punt 11
m

Figuur 4.7. De bewegingsspanning ~ opgenoment>ew,m
ov1ak na passeren van het punt 6 - 180 .

m
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Figuur 4.8. De bewegingsspanning ~ opgenomen
oew,m

bij e
m

Figuur 4.9 De bewegingsspanning ~ opgenomen
Dew,m

bij het punt e - 270°.
m
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Met behu1p van de koppe1curven (zie figuur 4.10) en de gegevens van

paragraaf 3.3.1. omtrent de beweging van de rotor en de bijbehoren

de bewegingsspanning, kan het ver100p van de bewegingsspanning

verduide1ijkt worden. Hiertoe wordt de karakteristiek van de bewe

gingsspanning ~ in vijf verschi11ende fasen ingedee1d vo1gensDew,m
figuur 4.11.

,---!a...~, ...
.. < -- '.""
I , , -< '", .", I •

,
.'

/

6

Figuur 4.10. De koppe1curven. T is het
a

aandrijfkoppe1, Th het houdkoppe1 en Ttot
is de som van beide.

WL...::J:;::1l-iIZ::==:::IiBriC==J;·Jjll[D!!15==:::::::JI[I.DC==miZ=::it

Figuur 4.11. Een karakteristiek van bewegingsspanning

~ en motorstroom i tijdens het makenDeW,m

bij .lI ... 90°. Devan een stap, waar v m
bewegingsspanning is verdee1d in vijf

fasen. De bekrachtigingstijd is in de

figuur aangegeven.
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De motorstroom zoa1s die in de figuur is opgetekend. wordt gemeten

met een shuntweerstand. Details over de meetmethode zu11en pas in

de volgende paragraaf aan de orde komen, omdat daar ook de

bijbehorende e1ektronica wordt behande1d.

De osci11aties in het signaa1 worden waarschijn1ijk veroorzaakt

door spe1ing in de tandwie1en. De secondenwijzer kan in de ontstane

spe1ingsruimte heen en weer bewegen.

Gedurende fase 1 is de bewegingsspanning ~ negatief; het isDew,m
moge1ijk dat ook dit verschijnse1 een mechanische achtergrond

heeft. Men kan zich bijvoorbee1d voorste11en dat het tandwie1 dat

het eerst in beweging wordt gebracht door de bewegende rotor, aan

vanke1ijk niet zozeer 1inks- of rechtsom za1 bewegen maar 'opzij'.

Dit zou dan tot een geringe achteruitbeweging kunnen leiden van de

secondenas.

In fase II groeit de motorstroom i aan; het koppel T wordt groter;
a

de meetmagneet gaat sneller bewegen.

De gevo1gen van de bekende stroomdeuk veroorzaakt door de bewe

gingsspanning zlJn zichtbaar in fase III: het aandrijfkoppe1 neemt

af, de hoeksne1heid van de meetmagneet vermindert, ~ wordtDew,m
k1einer.

Het opnieuw toenemen van de bewegingsspanning in fase IV kan,

figuur 4.11 in aanmerking genomen, twee oorzaken hebben. Ten eerste

neemt de motorstroom i toe in deze fase waardoor het aandrijfkoppe1

T toeneemt; ten tweede is bij de passage van het punt
a

o'L - '0 + 90 , aan het eind van fase III of aan het begin van fase

lY, het houdkoppe1 van teken veranderd en za1 het versne11end gaan

werken op de beweging van de rotor. Beide effecten leiden tot een

vergroting van het koppel op de rotor en daarmee tot een toename

van de rotatie-sne1heid dus een grotere bewegingsspanning.
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Dat de tekenwisse1ing van bet boudkoppe1 in be1angrijke mate tot

vergroting van de bewegingsspanning bijdraagt, conc1uderen we uit

de figuren 4.12 en 4.13. In deze 1aatstgenoemde figuren neemt de

bewegingsspanning ~ na de eerste bu1t weer toe boewe1 deDeW,m
bekrachtigingspu1s beeindigd is en de bewegingsspanning ~ L deDew,
motorstroom direct na beeindiging van de puIs tegenwerkt. Het aan-

drijfkoppe1 T neemt dus af in deze periode. Het enige versne11ende
a

koppel is derba1ve bet houdkoppe1 T
b

.

De tweede piek in bet ver100p van de bewegingsspanning ~ (opDeW,m
de grens van de fasen IV en V) in de figuren 4.11, 4.12 en 4.13

geeft vermoede1ijk aan dat het punt 9L - 1800 wordt gepasseerd. Er

zijn twee redenen om dit te veronderste11en:

l)We moeten nu bet wrijvingskoppe1 meenemen in de beschouwing. Het

tota1e werkzame koppel bestaat in deze fase van de beweging dan uit

de som van bet boudkoppe1 en bet wrijvingskoppe1 in de situaties

van de figuren 4.12 en 4.13 terwij1 in bet geva1 van figuur 4.11

ook bet aandrijfkoppe1 nog aanwezig is. Dit tota1e koppel verandert

van teken a1s de sne1beid van de meetmagneet dus de grootte van de

bewegingsspanning ~ een maximum of minimum passeert. In betDeW,m
opunt 9L - 180 beeft bet boudkoppe1 een maximum en za1 dus na pas-

seren van dat punt afnemen. Het totale koppel neemt daarmee ook af

-in ieder geva1 in de geva11en van de figuren 4.12 en 4.13, aange

zien daar bet aandrijfkoppe1 te verwaar10zen is. Het ver100p van

~ nabij bet maximum suggereert een sne1beidsverzadiging, bet-
Dew,m

geen zou betekenen dat bet totale koppel ongeveer nul is, en dus na

de piek in ~ van teken is veranderd .. De beweging van de meet-Dew,m
magneet za1 na deze tekenwisseling vertraagd worden en de bewe-

gingsspanning ~ za1 afnemen.Dew,m

o
2)Na de passage van bet punt 9

L
- 180 wisse1t de bewegingsspanning

~ L van teken en veroorzaakt een stroom, en dus een koppel datDew,
de beweging van de secondenwijzer tegenwerkt (wet van Lenz). In
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deze fase van de beweging is de po1ariteit van deze stroom deze1fde

a1s de po1ariteit van de aandrijfstroom, in de figuren positief. In

de figuren is te zien dat de stroom i na de tweede piek in de bewe-

gingsspanning ~ inderdaad toeneemt. Met name de situaties vanDew,m
figuur 4.11 en 4.12 zijn vee1zeggend.

i

II Z; im l I%
I.. ' +---+ _'.

t' t

Figuur 4.12. Een tweede karakteristiek van ~DeW,m
orondom het punt 8 - 90 en de

m
motorstroom tijdens de stap. De duur

van de bekrachtigingspuls is in de

figuur weergegeven.
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Figuur 4.13. Een derde karakteristiek van ~beW,m
o

rondom het punt I - 90 en dem
motorstroom tijdens de stap. De

duur van de bekrachtigingspuls is in

de figuur weergegeven.

Gedurende fase V neemt Th af, slingert de rotor door SEP2

o
(IL - 180 + '

0
; het nieuwe evenwichtspunt) en ondervindt een ver-

tragende werking van het weer van teken veranderde houdkoppel. De

snelheid zal tot nul afnemen (~ - 0) en de rotor zal een uit-beW,m
slingerbeweging uitvoeren rond SEP2. AIle nulpunten in de karakte-

ristiek van u markeren daarbij de tijdstippen waarop de rotorbew,m
zijn bewegingsrichting omkeert.

Door een vergelijking tussen de diagrammen van u (t), i(t) enbew,m
Ttot(l) uit te voeren hebben we een plausibele verklaring van het

verloop van de bewegingsspanning u in de tijd gekregen. Debew,m
diagrammen van ~ en u L kunnen nu in een figuur geschetstbew,m bew,
worden. We weten namelijk dat:
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1. De tweede piek in het verloop van ~ en het eersteDeW,m
nulpunt in het verloop van ~ L overeenkomen met deDew,

o
passage van het punt 'L - 180 .

2. De volgende nulpunten in het verloop van ~ L en aIleDew,
nulpunten in het verloop van ~ richtingsveranderingenDew,m
in de rotorbeweging weergeven, indien althans aangenomen

owordt dat het punt , - 180 niet meer dan eens gepasseerd

wordt.

f-:I--'-------..r--Jf---~--~--.t

Figuur 4.14. De bewegingsspanning ~ en ~ L inDew,m Dew,
een figuur geschetst.

Tot slot kunnen we de bewegingsspanning ~ integreren (zie deDew,m
figuren 4.15. tot en met 4.18.). Deze integratie levert de fluxver-

andering ~~ op; ~ is de met de meetspoel gekoppelde flux tenm m
gevolge van de meetmagneet. Met de meetspoel is slechts een flux

gekoppeld (in tegenstelling tot de motorspoel die zowel de flux ten

gevolge van de motorstroom als de flux afkomstig van de permanent

magnetische rotor omvat) zodat het verloop van het signaal in de

figuren ook inzichtelijk is met betrekking tot de beweging van de

rotor. Voor de flux die bij de hierna volgende meting (in paragraaf

4.3.) wordt geregistreerd geldt dit niet.
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Figuur 4.15. De bewegingsspanning ~ (t) tijdensDew,m

d h 6 - 90°.een stap ron om et punt
m

SUM· 7.0A5 E-~ VOLT-SECONDS

1Ir--__,

L'~:::::i101[z==::::J2:l.0[z==::l':§:;C==g!Z==:::l~"iZ=::i t

Figuur 4.16. Het van figuur 4.15. afge1eide

ver100p van de flux ~ (t).
m
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Figuur 4.17. De bewegingsspanning ~ tijdensDew,m

d h ~ 270°.een stap ron om et punt p

m

SU~ • -4.355 E-5 VOll-SECONDS

Figuur 4.18. Het van figuur 4.17. afge1eide

ver100p van de flux ~ (t).
m

4.17



De bovenstaande analyse beoogt geen kwantitatieve precisie. slechts

een globale. kwalitatieve verklaring is gegeven. We maken ons dan

ook geen zorgen over de invloed die de traagheden van de verlengde

secondenas en van de meetmagneet hebben op de meting. Het permanent

magnetisch reluctantiekoppel (houdkoppel) dat in het meetcircuit op

dezelfde manier ontstaat als het houdkoppel in de Lavetmotor. heeft

bij metingen rondom het punt 8 - 900 (mod. w) een minimale in-
m

vloed; het houdkoppel (zie ook figuur 2.3) heeft immers een nulpunt

aldaar.

Vooralsnog kan gezien het bovenstaande geconstateerd worden dat de

gebruikte meetmethode waardevolle kwalitatieve resultaten oplevert

en wellicht na enig rekenwerk ook kwantitatief iets te bieden

heeft.

4.3 Regeling met de fluxverandering.

Het regelconcept dat in paragraaf 3.4 is beschreven. zal hier

onderzocht worden op zijn effectiviteit. Eerst zal dit systeem in

essentie opnieuw worden beschreven.

4.3.1 De theorie.

Een regelcircuit voor de Lavet-motor dient te kunnen detecteren of

een gewenste stap is gezet of gezet zal worden. Er zijn daarvoor

verschillende detectiecriteria ontworpen. Het hier onderzochte

criterium is gebaseerd op het bijhouden van de fluxverandering in

de statorspoel tijdens de uitvoering van de stap. Zoals onderstaand

diagram verduidelijkt, verandert de met de statorspoel gekoppelde

flux ten gevolge van de rotatie van de permanent magnetische rotor.
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Figuur 4.19 Het verloop van de met de statorspoel

gekoppelde flux afkomstig van de perma

nent magnetische rotor bij variatie van

rotorhoek fJ.

Mathematisch wordt deze fluxverandering als volgt beschreven. De

grootte van de stroom i door de statorspoel wordt tijdens de uit

voering van de stap bijgehouden. Van deze wordt een door simulatie

verkregen stroomwaarde ~ afgetrokken die de stroom door de stator

spoel vertegenwoordigt voor het geval de rotor geblokkeerd is:

i -
1 [ u(t) L di d4>pm- --],-
R dt dt

~-
1 [ u(t)

dib
] .- L

R dt

Hierin stelt u(t) de klemspanning van de statorspoel voor (de

bekrachtigingspuls, die zowel aan de motorspoel als aan de simula

tor wordt aangeboden), R de weerstand, L de inductiviteit en ~ depm
van de permanent magnetische rotor afkomstige met de statorspoel

gekoppelde flux. Uit i en i b wordt een differentiele stroom i d
gevormd volgens:
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i - i - id b

. di d~
_ ~ [ L (dl. _ ~) +~ ]

R dt dt dt
Door deze differentiele stroom te integreren over de staptijd t

s
die nodig is om de gehele stap uit te voeren, verkrijgen we de

fluxverandering ~~ :pm

(di

dt

dL t ~
_0_) dt + ~ s r~ dt
dt R 0.1 dt

Aangezien er wordt voorgeschreven dat i(ts ) - ib(ts ) - 0 (op t - t s
is het systeem weer in rust) geldt:

i
d

dt - 1 ll~- 'rpm'
R

4.3.2 De meting.

In dit gedeelte wordt een testschakeling beschreven die de varia

bele ~~' berekent, een benadering voor de fluxverandering ~~ .pm pm
Deze testschakeling bestaat uit een pulsgenerator en een meetscha-

keling. Het ontwerp van de simulator die tot de meetschakeling

behoort, wordt besproken. Tot slot worden de resultaten van de

meting gegeven en besproken.

De pulsgenerator,

Om een flexibel testcircuit te verkrijgen is een schakeling ontwor

pen (zie figuur 4,20) die bekrachtigingspulsen met verschillende

duur en amplitude aan de Lavet-motor kan aanbieden, De bijbehorende

componentenlijst is te vinden in tabel 4,1; informatie over deze

componenten is te vinden in bijlage A,
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Figuur 4.20 Testschake1ing voor het 1everen van

bekrachtigingspu1sen.

Tabe1 4.1 Componenten1ijst.

mot(;~

code IC-nummer

A 555

B 1/6.74LS14

C 1/2.4520

D idem

E 1/2. 74LS74

F idem

G 74HC4066

H 1/6.74LS04

I idem

J idem

K 741

functie

timer,pu1sgenerator

hex inverter,Schmitt trigger

dual binary counter

idem

dual D-type flipflop

idem

quad bilateral switches

hex inverter

idem

idem

operational amplifier
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(vervolg tabel 4.1):

Rl weerstand van 10 kn

R2 potmeter van 500kn

R) weerstand van lkn

C condensator van 33kpF

De timer A is gebruikt als pulsgenerator en levert een symmetrische

blokspanning met een frequentie die als voIgt van de waarden van

Rl , R2 en Cl afhangt:

f
1.49

-------(Rl + 2R2)Cl

Er wordt een frequentie tussen de 200 Hz en 300 Hz gebruikt. Nadat

dit signaal door B is geinverteerd, deelt de teller C de frequentie

van het door B geleverde signaal door 16 en deelt teller D de fre

quentie van het uitgangssignaal van teller C (C6) opnieuw door 16,

zodat een totale delingsfactor van 256 wordt bereikt. De frequentie

van het uitgangssignaal van D (D14) ligt in de buurt van 1 Hz. Door

de flipflops (FF) E en F worden met behulp van dit signaal twee

pulsreeksen gevormd: FF-E geeft aan zijn uitgang E5 een puIs af op

het moment van een laag-naar-hoog-overgang van het D14-signaal;

FF-F geeft aan zijn F9 uitgang een puIs af op het moment van een

hoog-naar-laag-overgang van het D14-signaal. De duur van de afzon

derlijke pulsen wordt bepaald door het signaal dat de pulsgenerator

A levert; dit signaal wordt als reset-signaal aan zowel FF-E als

FF-F aangeboden. De E5- en F9-signalen dienen als stuurpulsen voor

de bekrachtiging. De lengte van deze stuurpulsen en bekrachtigings

pulsen is dus gelijk aan de periodeduur van het door A geleverde

signaal. De gang van zaken is in figuur 4.21 weergegeven.
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Figuur 4.21 Het verkrijgen van de stuurpulsen E5 en

F9 uit het uitgangssignaal van de timer A

en de uitgang van de teller D.

Met de potmeter R2 wordt de duur van de pulsen in de E5- en

F9-signalen bepaald maar eveneens de frequentie. Dat beide varia

belen veranderen is niet van belang daar er niet naar gestreefd

wordt het uurwerk 'op tijd' te laten lopen; bij de beschreven

meting hoeft de frequentie van de stuurpulsen niet precies 1 Hz te

zijn.

De stuursignalen E5 en F9 worden gebruikt om FET-transistoren aan

te sturen. Deze zorgen ervoor dat de motorspoel tijdens de bekrach

tiging een positieve of een negatieve klemspanning heeft, dat er

een voldoende grote stroom door de motorspoel kan vloeien en dat de

motorspoel buiten de bekrachtigingstijd kortgesloten is over de

aarde-aansluiting. Dit is terug te vinden in figuur 4.22 waarbij de

component G van de testschakeling op een inzichtelijkere manier is

weergegeven evenals de componenten I en J en de motorspoel. De

aansluitingen van de component G zijn met de prefix G weergegeven.
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Figuur 4.22 De configuratie van Blok G in figuur 4.20

te zamen met de motorspoel en de

componenten I en J.

Voor een frequentie van 0.5 Hz van het E5- en het F9-signaal (zodat

de motor elke seconde een bekrachtigingspuls ontvangt) dient de

timer A een signaal met frequentie van 256 Hz te leveren. De puIs

duur is dan 3.9 ms. Voor een bekrachtigingspuls van 5 ms wordt de

frequentie van het uitgangssignaal van timer A 200 Hz; de frequen

tie van de stuursignalen E5 en F9 is dan 256 keer zo klein dat wil

zeggen 0.78 Hz.

Met als uiteindelijke doel om de variabele ~~' te verkrijgen ispm
een schakeling gebouwd die een signaal levert dat evenredig is met

de differentiele stroom i d . Dit signaal kan opgeslagen worden in

het geheugen van een digitale transientrecorder (hier is dit de

Nicolet evenals bij de vorige meting) waarna het geintegreerd wordt

met gebruikmaking van een computerprogramma. De verkregen integraal

is de eerdergenoemde variabele ~~' , de benadering voor de flux-pm
verandering ~~ .pm
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De grootte van de tijdsintegraa1 van de differentie1e stroom na

ver100p van een van tevoren vastgeste1de tijdsduur (t ; de stap-
s

tijd) wordt a1s detectiecriterium genomen. Ret tijdstip waarop de

integraa1 wordt getoetst, moet zo gekozen worden dat bet systeem op

dat moment (na bet maken van een stap) weer in rust verkeert: a11e

e1ectriscbe spanningen die tengevo1ge van de bekracbtiging zijn

gaan varieren, moeten weer constant zijn geworden. Ret is aan te

beve1en dit tijdstip van toetsing zo vroeg moge1ijk te kiezen,

enerzijds om de drift van de integrator (ten gevo1ge van bijvoor

bee1d een k1eine offset in bet signaa1 dat de differentie1e stroom

weergeeft) zovee1 moge1ijk te beperken en anderzijds terwi11e van

de moge1ijkheid om tijdig een correctiepu1s te 1everen aan de motor

indien er geconstateerd wordt dat de gewenste stap niet gezet is.

In dit experiment 1igt bet toetsingstijdstip 25 ms na bet begin van

de bekracbtigingspu1s (t - 25 ms); empiriscb is name1ijk waargeno-
s

men dat de voor bet experiment be1angrijke signa1en dan bun eind-

waarde bebben bereikt.

De meetscbake1ing.

In de scbake1ing die de differentie1e stroom levert, komen drie

identieke meetversterkers voor waarvan de opbouw in figuur 4.23 is

weergegeven. Rierin staan A, B en C voor operationa1e versterkers

van bet type 741. De re1atie tussen ingangssignaa1 viet) en uit

gangssignaa1 v (t) (zie figuur 4.23 voor de betekenis van de sym-
u

bo1en) wordt door de vo1gende verge1ijking gegeven:

Met R2 - 100 kO en R1 - 220 kO is de versterkingsfactor

[
2R2 ]1 + ge1ijk aan 1.9. A1s gekozen wordt voor een versterkings-
R1

factor van 1 kan R
1

wegge1aten worden. Er zijn verscbi11ende rede

nen voor bet gebruik van juist deze meetversterker:
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1. Met deze versterkerschakeling wordt een hoge ingangsweerstand

(0.3 MO tot 2 MO) verkregen door het ingangssignaal over de niet

inverterende ingangen van de operationale versterkers te plaatsen.

2. Een gebalanceerd ingangssignaal wordt omgezet in een ongebalan

ceerd uitgangssignaal.

3. Stoorsignalen die zowel aan de plus-ingang als aan de

min-ingang van de meetversterker aanwezig zijn, worden zeer sterk

verzwakt. De "common-mode rejection rate" is 70 tot 90 dB.

+

~

/odn.
'DD~

\';(t)
~1

22DIc.n..

Figuur 4.23 De configuratie van de gebruikte

meetversterker. De operationale

versterkers A, B en C zijn aIle van het

type 741.

De afregeling van de meetversterker geschiedt als voIgt: zet op de

plus-ingang en de min-ingang dezelfde wisselspanning; het uitgangs

signaal v (t) dient dan gelijk aan nul te zijn. Een gelijkspan-
u

ningscomponent in v (t) wordt met de offset-regeling van opamp C
u

tot nul teruggebracht. Een wisselspanning aan de uitgang wordt

weggeregeld door vergroting van de "common-mode rejection rate" met

behulp van de potmeter aan de plus-ingang van opamp C.
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De totale meetschakeling is gegeven in figuur 4.24; MV staat hierin

voor meetversterker (van het type zoals in figuur 4.23 is

getekend), M voor motorspoel, OA voor "operational amplifier" van

het type 741 en R voor de meetweerstand die in serie met de motor-m
spoel is geplaatst om de motorstroom te meten. De simulator die in

de figuur voorkomt, moet een stapresponsie hebben die zo nauwkeurig

mogelijk overeenstemt met de stapresponsie van bet motorcircuit

(inclusief de meetweerstand R ) bij geblokkeerde rotor. De takm
waarin deze simulator is opgenomen, levert (aan de plus-ingang van

MV3) een signaal dat evenredig moet zijn met ~. De onderste tak

van de scbakeling levert (aan de min-ingang van MV3) een signaal

dat evenredig is met de motorstroom. De meetversterker MV3 wordt

gebruikt als opteller: vu(t) - K(~(t) - i(t», waarbij Keen even

redigbeidsfactor is die overeenstemt met de gelijke versterkings

factoren van de meetversterkers 1 en 2. Eerder is vermeld dat

K - 1.9. Ret uitgangssignaal vu(t) is evenredig met i d .

- -1.s1"IIP9T~R"
I
I
I
I

"">-__..;.I..,Vsu. (t)
I
I
I +
I I1 V3
I

I
I
I
I
L __~ND _

1-- - - --:- --, - -C-
I t~(t),
I
I

.,.
i(t)

11
ft)

!'IVJ
'rae/)
I!>en +

I?..,
GND

"V (t)
U 1.',.,2 (t)nV2t--.....;.;.;.::....;...;.....--------J

fiND

Figuur 4.24 De meetscbakeling. MV staat voor

meetversterker, M voor de motorspoel,

R voor een meetweerstand en OA voor
m

een operational amplifier van bet type

741.
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Het ontwerp van de simulator.

Voor de simulator geldt (zie figuur 4.24 voor de betekenis van de

symbolen):

-vsi(t) dV (t) V (t)
i (t) - - i (t) + i (t) __ C su _ su

S R
1

C R dt R
2

(4.1)

Op deze vergelijking kunnen we een Laplace transformatie toepassen:

Vsi(s) V (s) 1
- Cs V (s) + su - V (s) (Cs + _ ).------- su suRl R2 R2

(4.2)

Hierin stellen V .(s) en V (s) de Laplace-getransformeerden van
s~ su

respectievelijk het ingangssignaal en het uitgangssignaal van de

simulator voor. De gewenste stapresponsie verkrijgt men door de

keuze van het ingangssignaal:

v . (t) - rU
s~

Lo

Zodat:

V • (s) _ rU
s~

s

l 0

t >- 0

t < 0

t >- 0

t < O.

De waarde van V .(s) voor t >- 0 wordt gesubstitueerd in vergelij
s~

king (4.2), met als resultaat:

[~ __l~l ],

s +

zodat de oplossing van vergelijking (4.1) luidt:

R2V (t) - __ U [ 1 - exp(-t/R2C)]su Rl

4.28
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We gaan nu kijken welk signaal gesimuleerd moet worden. Een Lavet

motor met geblokkeerde rotor wordt gemodelleerd als een seriescha

keling van de inductiviteit (L) en de weerstand (R) van de wikke

ling. De spanning U (t) over een meetweerstand (R ) kenmerkt dem m
stapresponsie. Het verloop van die spanning wordt berekend aan de

hand van figuur 4.25.

beKrilcnt iglngs
pulsen

u(t)

R

L

Figuur 4.25 Vervangingsschema van de Lavet-motor

met geblokkeerde rotor en een

meetweerstand in serie met deze motor.

De beschrijvende vergelijking luidt:

u(t) - (R + R )i(t) + L diet)
m ---dt

Ook deze vergelijking wordt Laplace-getransformeerd:

+U(s) - (R + R )1(s) + L[sl(s) - 1(0 )]
m

(4.4)

(4.5)

Hierin zijn U(s) en l(s) de Laplace-getransformeerden van respec

tievelijk de klemspanning van het circuit en de stroom door het

circuit. 1(0+) is de stroomwaarde juist na het verschijnen van een

puls aan de motorklemmen. Deze beginwaarde wordt nul gekozen daar
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het systeem na elke bekrachtigingspuls tijd genoeg heeft om tot

rust te komen eer de volgende bekrachtigingspuls aan de klemmen

verschijnt. We willen de stapresponsie van dit circuit weten, dus

stellen we:

u(t) - [~ t>-O

t < O.

Laplace-transformatie levert:

U(s) - [~ t >- 0

t < O.

We lossen nu vergelijking (4.5) op:

u
s

(R + R ) l(s) + Ls1(s)
m

1

R+

l(s) u _
s (Ls + R + R )

m

u
(R + R )

m
R ]

m
s +_~_

L

Transformatie naar het tijddomein levert het volgende verloop van

de stroom op:

R+R
i(t) _ U [ 1 _ exp ( _ m t) ]

(R + Rm) L

Voor het verloop van de spanning over de meetweerstand geldt dus:

R R + R ]
um(t) - Rmi(t) - m U [ 1 - exp (- L m t)

R+R
m

(4.6)

We komen tot een tweetal eisen voor een perfecte simulatie door de

vergelijkingen (4.3) en (4.6) naast elkaar te zetten.
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Voor een gelijke eindwaarde:
Rm

R + Rm

voor gelijke tijdconstante: 1

.,.

R + Rm

L

Door meting bepalen we de motorparameters R en L. De secondenwijzer

van bet gebruikte kaliber wordt geblokkeerd en de stapresponsie

u (t) wordt met de transientrecorder geregistreerd en uitgetekend.m
Volgens vergelijking (4.6) geldt:

du (t)
m

dt t o

R
m

R + Rm
.,.

U

U . de1n
.,.

met hierin U . daIs eindwaarde van u (t) (zie figuur 4.26).e1n m

Um(t)

I

I
I

o ( )
r

Figuur 4.26 Stapresponsie u (t).m

Uit de figuren 4.27 en 4.28, waarin A2um(t) - vm2 (t) (met A2 als

versterkingsfactor van MV2) staat afgebeeld, concluderen we:

.,. DO: 0.70 ms.
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Figuur 4.27 Meting van de motorparameters.
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Figuur 4.28 Meting van de motorparameters
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Nadat met een ohmmeter R is gemeten, beschikken we over de volgende

waarden voor de motorparameters:

R ... 2700 0

L ... 1.9 H

We weten echter ook dat:

R
U. _ m

e1nd R + R
m

Hierin is U - 1.55 volt (de pu1samp1itude), R - 100 0 (de meet
m

weerstand) en A2 ... 1.91 (de versterkingsfactor van MV2). Door de

waarde van U . d uit figuur 4.27 in deze verge1ijking in te vu11en,e1n
krijgen we een tweede waarde voor R (de weerstand van de

wikkeling) .

U . d ... 102 mve1n

R UA2R _ m

---
U . de1n

2802 0

- R
m

Deze waarde komt goed overeen met de waarde van R die met de ohm

meter verkregen is. Met R - 2.7 kO en L - 1.9 H vinden we met de

bovenstaande twee eisen voor ge1ijke eindwaarde en tijdconstante

voor de inste11ing van de simulator:

ste1 R2 - 33 kO,

dan R1 - 924 kO

en C - 21 kpF.

A1s de waarde van de R
1

zodanig wordt aangepast dat de verkregen

simu1atie v (t) van pu1sresponsie en de werke1ijke pu1sresponsie
su

v 2(t) deze1fde eindwaarde hebben, is de inste11ing voor de simumv
1ator:
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Rl - 908 len en

C - 18 kpF.

In figuur 4.29 staan v (t) en v 2(t) uit figuur 4.23 voor ditsu 1IN

laatste geval getekend. Ret verloop van v (t) dat bet verloop weer
u

geeft van de differentiele stroom en bet verloop van Jvu(t)dt dat

de variabele 6~' geeft, zijn voor dit geval gegeven in de figuren
pm

4.30 en 4.31. De wens is natuurlijk om in bet geval van een geblok-

keerde rotor nu een fluxverandering 6~ ter grootte van nul tepm
vinden, dus een 6~' gelijk aan nul. De gevonden waarde (6.387 E-6pm
voltseconde zoals in bet bovenscbrift van figuur 4.31 is weergege-

ven) is ongeveer 2 % van de waarde van 6~' die gevonden wordt alspm
de secondenwijzer de stap weI gezet beeft; een aanvaardbare fout.

De zojuist bepaalde instelling voor de simulator wordt in bet

gevolg steeds gebruikt.

Figuur 4.29 De signalen vsu(t) en vmv2 (t) bij

R
l

- 908 kO. De rotor is geblokkeerd.
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v (t) en v 2(t) volgens figuur 4.29su mv
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Figuur 4.31 Het verloop van Jvu(t)dt voor het geval

dat v (t) een verloop volgens figuur 4.30
u

heeft. De rotor is geblokkeerd.
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Resultaten en conclusies.

In tabel 4.2 staan de resultaten van metingen opgesomd. De eerste

en de tweede kolom geven de amplitude (A ) en de duur (t ) van de
p p

bekracbtigingspuls. De derde kolom geeft de variabele ~~' (depm
geintegreerde differentiele stroom op t - 25 ms) bij positieve

s
amplitude van de bekracbtigingspuls en de vierde kolom betzelfde

bij negatieve amplitude van de bekracbtigingspuls. De vijfde kolom

geeft uitsluitsel over de vraag of de gewenste stap gelukt dan weI

mislukt is. Bij elk der metingen boren figuren waarin bet verloop

van de motorstroom (i(t», bet verscbilsignaal (v (t», en de
u

geintegreerde differentiele stroom zijn weergegeven. Deze zijn in

bijlage B te vinden onder bet nummer dat in de zesde en laatste

kolom van de tabel is geplaatst.

De tabel is opgedeeld in vier delen. Het eerste deel geeft de

resultaten bij verkorting van de pulsduur. Deel II geeft de resul

taten van een meetserie waarbij de pulsamplitude werd verkleind.

Deel III geeft bet effect op de fluxverandering als de seconden

wijzer geblokkeerd wordt. Deel IV tenslotte geeft de invloed weer

van een steeds zwaardere belasting (aangebracht op de seconden

wij zer) .



DEEL II

1.45 5 3.990E-4 -3.230E-4 ja B10

1. 35 5 4.062E-4 -3.111E-4 ja Bll

1.25 5 4.046E-4 -3.010E-4 ja B12

1.15 5 3.655E-4 -3.435E-4 ja B13

1.05 5 3.687E-4 -3.446E-4 ja 814

1.00 5 2.907E-5 -4.922E-4 nee B15

Deel III secondenwijzer geb10kkeerd in verschi11ende standen.

1. 55 5 stand 1: 1.188E-5 1. 528E-5 nee B16

1.55 5 stand 2: 4.542E-4 -3.545E-4 nee B17

1.55 5 stand 3: 4.796E-5 4.951E-5 nee B18

DEEL IV belasting op de secondenwijzer, de integratietijd t iss
ver1engd tot 62 ms in de situaties van be1asting 2 en 3.

1.55 5 belasting: 1 3.604E-4 ja B19

1.55 5 belasting: 2 4.069E-4 ja B20

1.55 5 belasting: 3 -4.224E-5 nee B21

De belasting is aangebracht in de vorm van een verzwaring van de

secondenwijzer.

De de1en I, II en IV van tabe1 4.2 geven het volgende te zien.

1. De variabe1e~' en het bekrachtigingssignaa1 viet)pm
veranderen tege1ijk van teken, zoa1s uit de theorie

van de bipo1aire Lavet-motor voIgt.

2. Indien de stap niet gezet is, wordt de door de

meetschake1ing afgegeven waarde van ~~' een factor 10pm
k1einer dan in het geva1 dat de stap weI gezet is.

3. In dee1 IV van de tabe1 moest de meetttijd t verhoogd
s

worden omdat de e1ectrische spanningen op de oude meettijd

hun eindwaarde nog niet bereikt hebben in dit geva1.

Indien de integrator een vo1doende 1age drift vertoont,

heeft deze verhoging geen gevo1gen voor de resu1taten

zop1s die in de t~be1 verme1d zijn.
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De resultaten weergegeven in deel III (in het geval dat de secon

denwijzer geblokkeerd wordt) varieren sterk. Duidelijk is dat het

in deze gevallen mogelijk is dat de waarde van 6~' een verkeerd
pm

uitsluitsel geeft over het al of niet stappen van de motor. Indien

de rotor geblokkeerd wordt, wil dit namelijk nog niet zeggen dat

deze in het geheel niet beweegt. Over de eventuele beweging van de

rotor in dat geval kan al helemaal niets met zekerheid gezegd wor

den.

Er moet opgemerkt worden dat er methoden bestaan die weI te allen

tijde een correcte stapdetectie garanderen. Echter ook zulke metho

den bieden geen soelaas omtrent het inhalen van de stap als de

secondenwijzer geblokkeerd is. Ret is duidelijk dat de horlogemaker

in zo'n geval bezocht moet worden.

Conclusie: de beschreven methode voldoet in een

laboratoriumopstelling in voldoende mate aan de eis dat

geconstateerd moet kunnen worden of een gewenste stap

gezet is of niet.

Opmerking: het verloop van de gelntegreerde differentiele stroom

zegt niets over het verloop van 6~ . Immers zolang de motorstroompm
niet uitgedoofd is na een bekrachtigingspuls, wordt ook een stroom-

flux door de statorspoel omvat en dus eveneens in de berekening

meegenomen. Naast de horizontale as van een Jvu(t)dt-figuur kan

derhalve niet gemakkelijk een 8-as gezet worden. Dit zou weI kunnen

in de diagrammen van J~ewdt zoals die in paragraaf 4.2 te zien

zijn.
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HOOFDSTUK 5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN.

Het onderzoek betreffende de elektrische aandrijvingen die gebruikt

worden voor horlogemotoren is bij de vakgroep EMV nog niet zo lang

geleden begonnen. Mijn afstudeerproject moet dan ook als inleiding

beschouwd worden voor verder onderzoek. Gebleken is dat er in ieder

geval genoeg te doen is op het genoemde gebied.

Mijn twee meetopstellingen, enerzijds die voor het meten van een

bewegingsspanning in een opneemspoel ~ die correspondeert metDew,m
de beweging van een hulpmagneet bevestigd aan de secondenwijzer van

een kwartshorloge en anderzijds die voor het berekenen van de

fluxverandering ~~ in de motorspoel ten gevolge van de bewegingpm
van de permanent magnetische rotor, leveren voorlopig voldoende

informatie. Door meer berekeningen uit te voeren met gebruikmaking

van ijkbare, nauwkeurig geconstrueerde meetopstellingen kan

uitgebreider informatie verkregen worden. De grootten van de met de

spoel gekoppelde flux en van de diverse werkzame koppels kunnen op

die manier bepaald worden. Een verbetering van de tot nog toe

uitgevoerde metingen is tevens mogelijk door te streven naar:

-een betere symmetrie in de gemeten waarden van ~~' (eenpm
benadering voor ~~ ) bij positieve en negatieve polariteit van depm
bekrachtigingspuls;

-een waarde ~~' - 0 indien de rotor een gewenste stap niet kanpm
voltooien;

-een regelmatiger verloop van ~ (de met de meetspoel gekoppelde
m

flux) als functie van de hoekpositie van de meetmagneet.

Een op de mechanische eigenschappen van de combimatie van de

Lavet-motor en raderwerk gerichte meetopstelling zou licht kunnen

werpen op tot nu toe niet goed begrepen effecten. Voorbeelden

hiervan zijn de negatieve waarden in het verloop van ~ direct. DeW,m
na het begin van de bekrachtigingspuls en de oscillaties in het

verloop van dezelfde variabele.
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In hoofdstuk 4 is een rege1concept kwa1itatief getoetst. Een

logisch vervo1g hierop kunnen metingen met betrekking tot andere

rege1concepten zijn. Ik acht de methode beschreven in [Ack 84) een

meting waard. Ook de rege1methode die in de Fase1ec IC-serie 1460

wordt toegepast, vraagt om een nadere beschouwing.

Een andere inva1shoek op het onderwerp is het uitvoeren van

simu1aties van de beweging van de rotor en de daarbij ontstane

bewegingsspanning. De inv10ed van verschi11ende

constructieparameters en de inv10ed van verschi11ende

bewegingspatronen van de rotor op de in de motorspoe1 gernduceerde

bewegingsspanning kunnen dan bekeken worden.

Aan nieuwe ontwikke1ingen zoa1s het verschijnen van sensoren op

IC-niveau en de beschikbaarheid van de 60-po1ige microstappenmotor

moet uiteraard aandacht besteed worden.
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BIJLAGE A DATABLADEN

Datablad van het horloge-IC 1409 uit de PCA 1400-serie van Faselec.

EVELOPMENT OATA._..., ......--- ~ .....,.--. PCA1400 SERIES

Tilt mod.llmo,o, tml

"TEST" (oin 21 connoc,'" to VOO. For 01' types the moto, outpu' period os 31.25 ",••rod 0 OUIoe
Width of 'p. the Umt' .. in the norma! mode

FUNCTIONAL DESCRIPTION AND TESTING

N......'modo

"'STOP" (pin 81. 0 frequonc:y of 32 H. it ...ilobl. t1 tho STOP pin.

ItQPmodo

The mo,or i. rtoppod by connoe,in; "STOP" Ipin II to VOO A motor pul.. wt\;e, tIIIt''Udy Ito"",
unnot be .Heetf'd by • 11;~t on the STOP in;Jut. The fim motor put.. will.ppeef O"f eyelr tlmt

.tt,r dllCOnnecting tne Itop lignal. Tnt STOP i~ ~.tes Ifter I delly to p~n1 Ir. a:cidentll
motor stop ceultd by snock or cantlet bounce.

""""" fOVI
.., input

aciIL.tor inpu1

OItiUl'tor outPYt

..pplywolttge

tnator 1 output

tnotOr 2 ouU>ut

MOtor lIoP

PINNING

1 Vss
2 TEST
:I OSC IN

4 OSC OUT

6 VDO
I Ml
7 M2

I STOPF;g. 2 Pinning d""o",.

32 kHz WATCH CIRCUIT WITH EEPROM

FOR TIMEKEEPING ADJUSTMENT

-..
32 kH' _iII.tOf...itll 'Ien' "-luen<y rtobility
High immunity Of tho il""o. to _kell' eurTWftU
Timtketping tdjunmon, tltcttictlly pr..,mmoblo end __tmmobl.
Progrlmtni"" u_ only the alpply conMl:1iorn
Moto, Iif'\ll adjulUibll with the nwtIl rnek to CUItOmrtI..-:ifat,iona
Stop func'lion for timt eming
F.. _ 1o, _ing tilt _nicel PI" of tho _,et.
Pro11Ction ee-inrt eNctrDltltic ChI'lJIft
Immunity tlIIinrt PI,,,hie ilnptlla.... 20 MfI. tny pin witll~ VOO Of Vss
low current consumption: typilCillly 200 nA
Low minimum ..pply ""'- I; V
FOf _ilob'. rr-" Tobie 2

ENE""'L DUC"'".ION
... PCAI~" 0 c,,-osin~ circuh ....illly ..iM lor benory__•_",..,.,.,.,
Intf'OlIod wrin_,c:ha. will> bipollr _ing moto...

Tilt modo 2 lie tnTl

"TEST" (pin 21 tnd "STOP" (pin 81 c:onnoctod to VOO. For oil t~ the ",otor output PI"od i.
469",•.

Tilt modo 3 (ti",oI<_,n; od,un",ent. VOO. 5 VI

The Idjultrnent ts made IPprowiml'.'v every 3C ms instead of I'Wl'y 60 I 12000 tirM fmer). The
motor period II increued by 244 "I per b:t.

It

-.....,1-----".----..; 'reo,..

Va -_~_
,..

U,IS·00 ---,,1"

April 1186I (

'" :::u--------- ~------------Lr
"co -~t-

'"

'''' .,.""
TlIT , M'

111
fCA1.00

IIr----,
<sc '.

."1(5 M'I
I I
I I<scour '00
I

-_oJ

111 Outnz cryrtol _ to btmn_ to VDD

F._ 1 Typica, ~icttion"""it ditgrtm.

"CKAGE OUTLINU

: ...14XXT: .·Ittd mict1>-IItt-pock;pltttic IIOT-l44).
:A14XXU: etIip in1Ny.
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Vervo1g van bet datab1ad van bet bor1oge-IC 1409 uit de PCA

1400-serie van Fase1ec

)LPCA1400 SERIES

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

T_ -10,.. +80 "C

TOIII -10,.. + 100 "C

..... 3.....
I. c:o...-t;"g",. e.tt.ry with -.d pOlOt'iTy'" no' -...,. tht a ....n. but In 1IIiI_ition"

............., flows, ""ich will ..,idly diocho'JI tht brnlf'Y.
2. 1"PU1i _ outl>UtI ... p<'Otaetod .inn llectr.,.,..;,; diocho..- in _, IIonelli.. _.'" III

tDtIlly ./0. It is advilobll to .1_Ii.. ...-mono IPI>ropnno to honcIli.. MDS cIoY_ 1_
'H,neIli.. MDS Dovi..·1.

3. Th.. dittctlar900 01, 100 pF _ito< at eoo V. 111_.. , NOiIt", of ',5 kSl lwitll _it"", _

......"'" polOt'ity I.

CHARACTERUOTICS

VOO" ',55 V;VSS" OV;I_" 32.7811 kHz;TOt'nb" 25 "C;cryftll: lis" 15 kSl;C1" 210 3 IF;
CL" eto'O pF;Co" 3 pF;u_ ott.wiotfPOClliod.

pe- _iliont oyrnbol "'in. typo ...... unit

a.-'Y
Supply""" -W.. VOO, l,2 1,55 ',8 V
SuPPly ",n. _mini VOO2 4,8 5.0 5.1 V
Supply .... pulw

_ommi.. 6VOO1 0.45 0.50 0.55 V
Supply woItaIIo tronIiont

Voo" 1.2
"",1V '6V OO - - 0.45 V

Supply ou.,.,t RM-· 100 - 200 300 .....

......- • Fill. 3)
Cyclo_ Tabll , T I - eo I
, .... width Tabll , tp I - 28 ...
Sumofaotumion

woIDgII R..,"2kn IV... - 120 150 mV
Output

"'~It ---lmpadanco ....- "at - 150 200 n

-U,..+1i V

VSS",VOO V
ir1IlM1lnita

RATINGS
L,,"Itt 1_1n with tht~Maximum..,.." IIEC 1341

Supply (Vss"°VI; - , VOO
All Input ,-;-.2 VI
o..-t ..,-eif..,;, tIurftiorIOparrli.. _

fwl1t>__ionls-. _

R._...1,.._iccIiIlflatIot

..,

It.. , , I • I "t,<'.' ',<'.a
U. - -- --L:::- ------'--- -

",VODI 1.0 - C. ~-::L!::L --'
"DClvl4,,31 •• , ',"2 ~'.I' I-- - --~---- ----- --

" - -- - -- ---- ----- -- - .
T~t.) U ll.2 ll.2 ". U

'_'_I I U ,

~" ,0"' n tl...1
I _ 5

+ 4.0ll I 3'.4901
+ e.'2 2 3'.?38

+ 12Ulli 3' 38.8'.

Now
,"",,",m'.. _ III~ tan ti....
u...Uy tht1'(;A'4OO .....~_ with n Ill,.. 3'.

Voo

llIC "

T" 1 Quartz Cf'VIIIII fNq.-.cy ...,.,., and n

Fig. Ii ...........ml.. <i....1t diagram.

~~
To~ I.,.lflo __ In tht -'" 1IrYItI11Nquoncy." ......... In) 01 «lie HJ .......lbllad
~ml_ 01 _ion. ThI_ (nl" _ in"_ill "*-'I, ""icIl ilachiaWd by
tht toIlooft", _ 1_ Fig. etc

I. ThlllUI"U !Nlluoncy clMl'tion Ulllfl and n ..""""'. Tablo II.
2. VOo .. .....-1IO &,85 V 1__31.
.lI VOO II pultod n t_11I_ 5.1S Vand 4,36 V. TIoo Ian ...... only _. Ii V.
4. W,n,5O ... to< 1UtOmItIc_inll.
Ii.e-_ml.. trorn tht motor periOd T 1_ modo 31.
e. "_m,.. _inI modo 1_ 3 _ III omtmd tor chack" Oftly).

Fig.. VOO tor ................

•
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Vervolg van het datab1ad van het hor1oge-IC 1409 uit de PCA

1400-serie van Faselec

12 .H.........II .... n",OIiII

... -.......;w-t
)l PCA1400 SERIES_..

_itianI ........' min. Iyp.
_.

unit

~

Itani......DgI VOSCST - 1,1 U V

T~ VilHI<lOmV '"' 8 15 - lIS
""'-up Ii_ 'OSC - 1 5 •

I'_It8bility AVDD - 100 mV AlII - 0.'.'0"' O,h 10"'f___ _.... -.....
AlII + •• ,lt4 + eo. 10"' + 121. 1lt4 i

Input _iUncI ...... 1 C, - I - pF I
0vuIut _'tIInco note , Co - ,5 - , pF

I1Io1olor_
I

0vuIut fr8Q.-cv '0 - 32 - IHz
0vuIut tIOltIIgo II- 1 MO I

.,ing C -10pF AVo 1,. - - Iv Ildgetimo 11-, MO bC - '0 pF Ie - , - I
I'.k. input Qlrrwnt noll 2 1,,,, - 0,5 - i

A_input i
........t note 2 'i(OY) - 3D - n" I

StoP cIotay 'cIslOP 3D - 85 rna
I

Tilt input

Input cu....,t TEST - VDD Ij - 5 - jlA_Ul..._in.",

,. F", PCA,.ae.nd PCA1',';Ci - 5 pF, Co - 18 pF.
2. Duty 1«1'" it , : '6 and IIESET· VDD or Vss.

T_ 2 A..ilablt IyI>OJ

IyI>OJ ""'DtTe pulto wicltt1
T 1,1 "'C....I

PCA1~1 , 7,8
PC"'~ 20 7.8
'CA'~ 5 7,8
PC,.,.ae 20 5,8"
PC,.,.ae 1 U
PC,.,." , '....
PCA'.'2 1 3'.2"pc,.,.a 20 U
PC,. '446 1 U
PCA'..' 12 U

• "'FIg.4.
•• fidd ...... wIdlh.

A.3

CHIP DIMINlIONl AND 8ONDING'AD LOCATIONS

'ig.7 ......,i.. pad _ .......

......,i.. oed di......... '20 ""'. 120 jim

Chip .... - 3.82~ mm'

T.... 3 Bondi.. pad Iac8tiono ldi......... In ,.",)

Al' •• VOOoO'IIi_ trw rwf..-ad to tho bonDrn 11ft pad (VDDI. _ Fig. 7.

pad • V

Vss '120 ,.70

TEST 1000 1470
O5CIN 100 1470
OSCOUT 0 ,.70

VDD 0 0

M' 100 0
M2 1000 0
ITOI' 1710 0

"~_ ...... _ut -110 -110



_ftR .....- lIIII'

--..-
SUSS ... Y
Nl'Y.HlIS!IC "1 Y

..... ttt..I...,Oft ... ..w000""",__

NaY 010+7'0 'C
sess.1eee ~.s 10 .tlS 'C-...--- "'0·'50 'C

u.d tefftDltral~'~fl",."""
..., 'C

DC ILlcn.'CAL CHAlUlcnRllncl " -1ll·C. Yee - _ ••tl _- __INC

--... -- """- '" --... -U 'I U .1 Y

--""pply 4;"'''"' feo. .....11 CC·:II"',~·· :0 .
"0 :. "'"Vee ·-'5... "L·· " .....

t1fnfnI .,-rot' lrnonc.tMle' .... 2Mn to 'CIII{n
..,....1~ureey' e-o.'", 0.' J.O '0 " ..
Dtift ...........".,.""- 30 •• to 'SO _'C
Drift wi'''' lVpp'y won... OOS 0.2 0.' DS "'Y

TflInl"l .rror I..teble' fltA.lII•• 'tItn 10 1001rn
lit...., KC..,.y' e-O.1,.' • • S ., ..
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Yee - 5Y '7 ". '.0 ,. U. or Y

T"...."O~ cur,.," 01 025 01 025 .A
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T..... c""""'
_.oy OS Of Of 20 .A_....- U '.0 U 10 Y
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...... cur,..,. "'-II' - IV DO 10 DO , 5 ..A
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IItIet 11"", of output '00 ,. '00 ..., ...
, ....... otoutPIII 1GD ,. ,. ..., ..
-...-...- 20 '. 20 ,. oo

t:1
III
rt

~
I-'
III
0-

<
III
~

0
ro
rt....
9
ro
'1

VI
VI
VI

SllNE555/SE555CnMER-

-' ........-..........,... .,..." ..( =:-.:,:c~.,,=:::.:: .,"' ,"" __
··"~ ..... _IV _ _................ .....-- ....'--... __ ......

t .....,.T _ ......

i
t
L.

....

_.-

SEINE555IS1:555C
-5iiii

~f--i~
IIC , '. _ ......

••• I ...

IIC I • ~=

'oP WII(W

0Il0t••.,.....

.'"""~ n"iK:'

D. N. '1 ",t,c.'OI

-0'"..... ' .......-- -...... c......_.-
Olt'"".

.......v lIl.
""'!IMf'I" ,~

MU~"C'I

ILOCIl OlAGRAM

"N CONFIGURATIONSPlATVIlII..,.... .................................................-_...' 10_
.~ ...........................,.-.....--.- ....nL ....
• , ,'" t.•, ... ·C

AP!'LICAnONI._-._._-''--............................-- ...................~.
MIOLUft MUIMUliIlAT1MII

Ii!
nMER...-

o.ICR'"'OM_W_ __ It ......

_IN eoo'lt,ot.., 01 D"'Odvc ec-...... tIfN....,.. D"CllCin.tIoft '"..-....
...'f'l'lMtoA......... ..-. IIl"WC....
.. COftIf'ONId ., ON ....,..1 ,0" ....
~... ' ........ .,..,..... .. ettoac................ ,..,..,....~,Ilftd ...
.... qe........ acc..,.Wye:onlt'Dllllll
........ IIIIttrftIII......",.IlftdON~..._ _._--
en Ilf'd ..,..,. ..rue-.
........ -.a Of .. '" to 1IDftA.



...
.JL

./NEM5ISE555C

...,.---"".-

I
I
I__ J

•,
I
I
I
I
I
I_______ J

•-

.nAILI ClI'IIlATION

·------~~~~------1
I
I
I
I
I
I
I

MONCIITAILI oPIllATION..

. ..,".----------------,
I,
f

I
I,L _

..

__...J~-~

-

-
r - ':..:::.....+--!..........-l

+..-:-u
+

TIMER

TYJIICAL A"LICATlONS

SElNE555ISE555CTIMER

--- -~-
-..~,..__D'OIl_n_

• "'"" YOlTAOI .n.......' ....- .. ....- I I 1,J.. llll~
I ~

, U I ....- I !. ~l.iil" I~ I
.•; ~ U t-Il

I,..-~ Iill~it.

I
..

I 1 .... 1,..- .~

i
u

lii
1-1--....... ,-

......... .' ..·c u

I .-
• • -• ,. u •.. II U ... ... ~.-.... ............ ,..
.........' ..l .....'-"... 1IlM\....., ... _'IIDlTa """""'_"C

UIW_VOl~_ lOW_-'~_ lOW_-.,••• __ I:UIlM'"
• OUTPUI .... C......,. • 0UT1'V1' ... CUI"tl'"

• • •...... ...... "ct-'"

r '0 - " !I!: l- I .. ....c rp ; .. ...·c

f ~ . !' F f ... fJ

I I I '- .noc

I .. IV I .. .'.·C b...;i I .. "ROC I.e:i uot

L-~ ....c J. = IT

lao ... ..... U U • • • - .. .. U . • • - .. •• II . • • ..--.. -- .. --..
_"''nOIIIIIlA~

---.~--
1IIlA~'-. • YOl'A. LrftL• _ 8OUIlCII1:UIlll1IIT
_"Ol.~_ CW 11naarllt flULH.. .- - 'I.. "- -.·e ~.. I .- I - .~.. ~.... Ir

"10- I •• I-f /
r>~'0 •'"'"C , ,-...,- ...I ..

I
••

I•I ulo- -.;.
~-, u •

::;:~ ·::l.;rc.. •....,. - •u ·'re• - •.... u • • •• • • . • • • .. ... .. ..--.. ~,..,--. ............................... - ...

>
V1



Vervolg van het datablad van de timer 555

nMER SE/NEWISE555C
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Datablad van de Dual binary counter HEF 4520B

________________Jl...._t£_F_:_~_OB_
DUAL BINARY COi.J'n'ER

Tho HEF.S70S iI. du.1 ~bi' int....,.IIV aynctlrDnOUl bino'Y coun,.,. The coun,.. III> .., ...,yt HIG H
dock inputlCPo' end ,n 1C1iw LOW clock. input tel5 11. butfered outPu,. frOl"l"'ll1l four bit posItion,
'00 to 03' .nd ,n ac1jyt HIGH IWtfridif'IQ • .,.nchrGnOUl mft1er reM' tnP~l ~MRJ. The counter IIdv.nces
"" e;'he, 'he lO'" 10 HIGH tr....i'ion of lhe C~inpu, if a l is HIGH Of ,he HIGH to lOW t illon
of 'h. a 1 inpu' if CPo is lOW. E~her CPo or Cl'1 ....Vbo used .. tho clock inpu' '0 tho count nd
tho o'her clock inpu, ITlIV bo used IS. clock _Ie inpu'. A HIGH on MR teMU 'he count.. 100 '0
0:1" lOWIi~n, of CPO. a l .
Schmit,·tr......,n in lhe clock input _kn tho circuit highlV '-.n"o 010_ clock rile .nd f.1I
times.

00A 3

OlA •

02A 5

03A 6

°OS "
O,S

F'1l.2 ",nni"lld_.m.
12

°2S 13

°3S ,.
HEF.S20SP: 16·leld OIL;pllSlic ISOT·38ZI
HEF.S70S0. 16·lud OIL. Cfrom,c (c.,d,p) SOT·7.,
HE F.S20ST : 16·le.d min"PlCk; pl,"ic

eSO·16; SOT·'09Aj.

"INNING

CPOA. CPOS dock inpuIJ Il'o H 'roggered)

a'A. alS ctocl< i"Pun IH '0 L trill9tredl

MRA. MRB ".,... reRl Inputs

OoA '0 03A llU\pun

00S '0 03S outPut.

FAMILY DATA

too lIMITS ......'Y MSI
1- fomilV Spocifat"""

FUNCTION TABLE

CPo al MR mode

J H l count.. 8dvwncao
l \. l counter edv~

\. X l noc:!llnge
X J l noc:!llnge
J l l no c:!IInge
H \. l noc:!llngr
X X H 00'003" lOW

··H" HIGH slIle Ithe more ~I"' ...I..I
l " lOW ..... Ithe I.,.. ~I'"woI,_'
X • lUte is imm.teri.1
f • poIiti...,ing ulft'lition
'\.. N'9I1ivlt-9Oing "a"'Ii'ion

A.9



Vervolg van het datablad van de dual binary counter HEF 4520B

_t-EF__:_~_OB Jl..... _

50%

CPI INPUT
ICPO' LOW)

CPo INPUT
ICPI • HIGH I

MR INPUT

A.C. CHARACTERISTICS

Vss • 0 V ; Tomb' 25 0(;; input ......it,on ti.". .. 20 ns

Voo
typo..' formulo fo' P 1I.WI

_.
V f •••nput frK (Mfo-ol')

Dynamic powef
.0· out out f,~ (MHz)

5 8SO',. llIoCLI • VOO' CL • 10«1 Up.«.rtancf lpF I
dillipat Ion per ,0 3 BOO',. IIloCLI • VOO' IlfoCL) _""!'P", of outputs
POCk. IPI 15 0200',. IlIoCL' • VOO' VOO· suPo'", wol1.ge (VI

(0, 2 • p I L
6 n.· 10.28 n.!pF) CL

10 n•• 0.0 n"pF) CL

30 6
20 40 ns

60 120 n.

'THL
IS !

5

A.C. CHARACTERISTICS

Vss • 0 v; Tomb' 25 0(;; CL • 50 pF; input tronsitoon timos .. 20 no

I lOW to HIGH I 10 'TLH 30 60 n. " n•• 10.42 n. 'OF) CL
I i IS 20 40 n. 6 n.· 10,28 n.'oF) CLi I

M,nlmum CPO I 5 60 30 n.
I pulse ""ld1h, LOW 10 tWCPL 30 IS no
i IS

,
20 10 n.I

I Mlr'llmum ~, 5 60 30 no
pulw WIdth, HIGH 10 tWCPH 30 IS no

IS 20 10 N : I

M:r'llmum MR 5 30 IS no I!
oulw -..rdth, HIGH 10 twMRH 20 10 no

,
. I

I
IS 16 8 no I

Af'COltf!'1( time 5 ! 50 25 no I
! ~ 'IsO WlVf1orms.

for MR 10 tRMR 30 IS N I
IS I 20 10 FIll' 4 ond 5n. I I

Set-up times 5 SO 25 ns I
CPO- ~, 10 lou 30 IS n. ,

IS 20 10 ns I
5 50 25

,
ns

~,- cPO 10 lou 30 15 ns
IS 20 10 ..

M'l(imum clOCk 5 8 16 UHz
pulse frequenc't' 10 f"". IS 30 UHz

15 20 40 UHz

Voo WVmbol min typ m..
typiul,Ktrapol"ion

IV fonnul.

Prap.'lon delaY' I
CPO.~' - On 5 110 220 ns 83 n" 10,55 noIoFI CL

HIGH to lOW 10 tPHL I 50 100 ns 39 ns + 10,23 nsJpF I CL I

I
IS

I
40 80 n. 32 ns + 10, IE nsioF I CL

5 110 220 ns 83 n.· 10,55 n./oF) CL
lOW,o HIGH 10 tpLH SO 100 n. 39 n. + 10,23 n.'oF) CL

I i
IS 40 80 n. 32 n.· (0, IE ns.'oF) CL

I MR_ On 5 75 ISO ns 48 n.· 10.55 ns'oFI CL
I HIGH,o LOW 10 tPHL 35 70 n. 24 n.· 10,23 n.'oF) CL
I ; IS 25 SO no 17 no + 10, IE n"oF) CL
I OutPlJt tranSition I I

I

I tl"'" I 5 60 120 n. 10n"",On.'pFI CL
I

HIGH to LOW I 10 o n. 51 ns" 4 n I F C

" ..'" 2
F~ 5 W_orms _"II_t-up Ii.". for CPo to !:Jl", ond CP, to cPO' Ind P'llP9lion de'oys.



Vervolg van het datablad van de dual binary counter HEF 4520B

MR

I I 2 I 3 I • I S I 6 7 I 8 I 9 I 1O " 12 13 I. IS 16 17 18

- L L r'l..TL rL.TLr-t-rULh
L.rLrLrLr L.r L.r L.r L.r "-- --

I 2 3 • S 6 7 8 9 1O " 12 13 1. IS ° I 2 3 I.;....- ;....- ;-- r-- I------ i-- ;....- r--- ...- ...-- I- r- t- t- t- t- l- t- I-- f-
I I
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I
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I I I

I

'.14"0

Fig. 6 Timing diagram.
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7474, LS74" 574

M.MIQM _

It.MIGM ...e ........ It "'lQlllt-.14QM ClOd '.-l • 'OW ..-... _

l·lOW LCJIr-.l4QMdllcIio.-J • Dlloon uoe
'.lOW-IO-HIQto4dK'1l ...........

"IIIDlII _ ~ .... .-. '1., ... lit .. tOilJf """ ...
...,. __ ~,.!o..... Ilo"..-a..~

AIIIOl.lIn MAX'MIJII RATINOS 10- ,

-fIp-fIOPs-
IJJOIC DlIlORAM

..

.. •

.,. •

r. I ', .·.··"1.,.'1 •

COIlI"UtCIAl "AMGr
'Icc" 'V' , ... , T~. O'C to .70'C

"" •.• ,.. ,.. .L<'~.~N "';.S.:N

7474. L574A. 574
Flip-Flops
Duel l).Type FRp·FIop
_t SlMcltlut.....

"" : TTfltCAL _••• TYPICAL SUPIILT Ct.l'llt"UI'
(TO''''L,.,.,. .1 2'",,-,..., Ii.....

141l§1C. .L.. )JUH, 'm'.
~J~.I, lOO'",H, ]t'!n'lA..

IIO"
, _.;"' t"'" ""'..-..~ :r ~"," 't I' ..' \l"~ ,I ". v' S"" ,·" '""' ,
I v .

INPUT AND OUTPUT LOADING AND FAN·OUT TABLE

OfIOERING CODE

PACkAOfS

~- "'."'!JO" -'
~ .~."t SO

IIO'., " ~ -~"..
0.'<1 .......

D£SCR'PTIQN
ThP 14 '" • I:fuat POUt.... ed9"-"'09"'ed
D·IJPf' II.., no., f."UI'tng lIndI'lIIduIIl Del'

Ood set Ind Resel "'PJ't'.•1\0 CO""
,....-'...,0.""0_
St1 fSol .rtd A.,., (":J) ... "~hro·

nou!- k"ftI·LO"," "'PUll .nd (JIPl""'.
~ndentty 01 1M Clock '"PUt '"'Of
"'.'.an on the 0 ... fot '"PUt " ",n,
'erred 10 Ihr 0 OUtpul on n,. lCWJ.lo
HIGH trlflSlhon 01 lhe ctcx'1r.. PulW1 The:"

o '"POI! """' bt' "abtto one ~.up I'"","
prQl' to ,~ lOW.IO·Hlc.t-t etoc" It."..
kW' tor predIM.bJto .,.,..,llOr AIIhoug"
n,. Clock input .. ~'~IVfl. the
po5ltWfl "'"",10" 01 II... ciotti pulse
betwMt't ttwo 0 BV and , Ov ........, 'IIhOlJld

be eQUll to Of tell thIIn c'oc.·IO·

output del.,. ..... '01' ' overlllOn

Signefics

>

IIO'.
.... , • ,..,... II:*"lull'" ...... ·.100<1 lit" H .(J,,' 1._. ~ It, ....... ,,'.' I,..-.(I.~. ) ' .. !I(I.,_ I,~ ""'"

7 ...... I, ...., '"I'; ...... _old 'lSulI II 1Il.,1 ' ....... ,.. ... I,

'"" orSCAIPTtON "
,., 74lS

~ '"lr'JI "u '.50
·---a··'·- ",,JU' ,~ .'~u· ;'1'1:: .....

.~
... _.j _.

Ir[".! .~,' nSuI
- -- t

ll~ulCO' I '''''''' ~.~, 1~,,'
~. - ------i

lUlSul00 o..lpul' ,"I' \..,~, ..1._...---- _.

P"""IIITE" ,. '01.1 ... I UIOIT

'a: -- ,. '. ,. ; v

'" .......... ·O~ to .55 .o.~ to .70 ·O'''·B I •... _.......
·30 10 ., ·30 10 ., ·30 10 .~ ....

..... YOit. ICIIlI*I 10 outpWt ., HtGtot
·OS 10 .'10: ·05 to +"0: .05to+Ycc •~.ltil.

T. 0per''''"lI he·.... ~.tur. ,..,.. • .. 70 ·C

.. ..... ,..
....fI"_TEfI UWIT----- ... I ... - ...

"a: -- .,s s. ,.. '7' .0 ,.. ." '0 ~2~ I v

' .. tot'(itot.....,..'"PUt-..oll. z. •• •• •
'" lOW·""'" I"4PU' YOIt. ••• ••• "0' . •.. Input N"1) CUfT"" -t7 -.. .1' I ...
.... HIGH........ output CV"I"t .- . "", -'000 I ...
.... lOW·.". OUIIM CU""" .. • >0 I ...
'. Oper." ""'. '.....turtr • 70 • 70 • 701 ·c

.COMMENDED OI'£RATINO CONOITION!I
LOGIC SYMBOL IIUEfIEC)

..·0·..... ·
" ~:t

• ...11, •... ..
..,

LOGIC SYMBOL- -~._-- _._------,

...0····..',) ""
tf'. • ...... ..~.

't! ...

'" ..... ' .1,

"'" CONFIOURATlOM1--------
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VON ..- •• ,. 27 3 • .' ,. V-- v,,, MAo. bt ......

l(W;'·..... ¥e;(." "'N. 'a.-MAX O' O' O~ 0' 0' Y
V'" ..- V..........

yl- Y, .. yo\)( '0. .. 4IftA 17.lS» I 0" O't--_.
I y. :::-.- Vcx·_ \ .... : -15 -" -..
~--_. 'V,- 55v '0 '0 mo
, ..... D_ O' m'.........
I

yu· ..... ""- O. m'- VI- FDV

~--. o. ...
i CP_ 0't - 0_ '0I ...
! ~o .... '>0 ..V,_,.'"

~-> 0<> .,_...-
CP_ O<> I .'... - Va:" MA...... eu-'" 0_ >0 ~+-..~--W
~o_ '0 '''' .,

v," J rv ts" ...... '0 '00 ..
CP_ >0 '00 .,
D_ . ,. -0 • ...
~o ..... -32 -0.

Vl-OIV

~- -,. ·0.
,,0*.1I'V'lII CP "'PUI -32 -0', ... - Va:" ...... ~ro-_eu-..-' ..

""- -. m'VI -O.SY

~-
.. m'

cP_ o, m'

HI.....
o
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,. .... ••
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w•....-orm I ., " .. -.~ ....-.,
-.. ~.hMdIil.,.

W...IortftI
,.

" • ..- One. to output '" .. •
PyOOeDI'l[)I"I~ W.~(Wrft I

:IS •-.,. " ..s.t or ~.... w......... '" '"
,,,-.......... CP- HtGH

Set or R.... to w•....-orm I eo eo • ..- ........ CP-lOW

•• .... ••
" ..IlI....nlll

TlI1 __ ...- Ill. - .... - Ill.

....' Clock putM wocf"'I ft'IlQH)
w_,

30 " • '"..

"...., Ooc" pulw~ ROW, w_. 3' '"
"''' Set (It' ' ..., OUIM -.o(fth IlOW) w....'orftI ; 30 "

,
'"

~""
s.t.~ flme (HIGH) ca.,. 10 cloctl W~.kJrWl t .. .. 3 '"

,
.....' Set·up ,..,... flOW) dela to ctoek W.....omt , .. .. ,

'" I
~ ~ twftlt del. k) etoe' W"'Of'f'I , , , ~ '" :

-

~UJO ",I

30
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Vervo1g van het datab1ad van de D-f11pf10p 74LS74

flip-Flops
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Datablad van de quad bilateral switches 74HC4066

QUAD BILATERAL SWITCHES

nATURES

• v~ low "ON" retinlnee:
50 n ltyp.l et Vec· 4.5 V
45 n hyp.l It Vee· 6.0 V
35 n ltyp.llt VCC • 9.0 V

• OutPUt C8P1bility: non·ttlndard

• ICC C8tegory: 551

GENERAL DESCRIPTION
Ttw 74HC/HCT4066 Ire high·speed
$o-glte CMOS devices Ind Ire P'"
compatible with the "4066" of the
"40008" If.its. They Ire IPtcified in
compliince with JEDEC IlInd.rd no. 7.

The 74HCIHCT4066 hive four
independent Inllog Iwitches.
Each Iwitch hiS two ,"put'output
termInals (nY. nZllnd In Ict,ve HIGH
enable ,nput (nE i When nE is LOW
tile belonging lnalog switch is turned off.

The "4066" is pin compltible with the
"4016" but e.hlb,lS I much lo"",r "ON"
resinlnce. In Idditlon. the "ON"
min.nce is r.lltiw1v constlnt over tne
tull input lignll rlnge

FUNCTION TABLE

INPUT SWITCH
nE

L off
H on

TYPICAL
UNIT ISYMBOL PARAMETER CONDITIONS

! HC HCT I

tpZll

I
propa98tIO~ dellY

Rl' 1 k!'l
i

tPZH turn-on time
Cl' 50 pF 17 19 ns

tPlZI prllPlgltio~dellY
VCC' 5 V

tPHZ turn-off l-'Tle 15 17 nl

CI input caPI: 'tlnce 3.5 3.5 pF

GND· 0 V. T1mb' 25 'c tr • tf • 6 ns

ORDERING INFORMATIONIPACKAGE OUTLINES

PC74HCiHCH066P. 14·ud Oil; pllStlc ISOT ·271.
PC74HCtHCT4066T. 14· lead mini·pack; pllSllC ISO· 14. SOT· 108A1.

PIN DESCRIPTION

PIN NO. SYMBOL I NAME AND FUNCTION

1.4. B. " I Y to 4Y 1 independent Inputs/outputs

2.3.9. 10 lZ t04Z Independent Inputs:outPuts

7 GND ~ ground 10 VI

13.5.6.12 I E to 4E I enable inputs 'Ict,ve HIGH) I

14 VCC pOSItive suppl" 'Woltage I

H· HIGH voltlge level
L • lOW voltlge level
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Fig. 1 Pin configurltion.
Fig. 2 Typical RON II • function 01 input
voltlge Vii for Vii· 0 to VCC-
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Vervolg van het datablad van de inverter 74LS04

InY8rters 7404, LS04. S04

DC lUCllIlColL CMARACTUlIITICS too. I
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Figuur Bl Verloop van vm2 (t),

J vu(t)dt (beneden)

en t - 52 ms,
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v (t) (boven) en
u

bij A - 1. 55 V
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Figuur B2 Verloop van vm2 (t),

Jvu(t)dt (beneden)

en t - 9 ms.p
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v (t) (boven) en
u

bij A - 1. 55 V
P
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Figuur B3 Verloop van vm2 (t),

Jvu(t)dt (beneden)

en t - 8 ms.
p

B.3
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u
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Figuur B5 Verloop van vm2 (t),
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Figuur 86 Verloop van vm2 (t).

Jvu(t)dt (beneden)

en t - 5 ms.p
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Figuur B1S Verloop van vm2 (t), v (t) (boven) enu

Jvu(t)dt (beneden) bij A - 1.00 V
P

en t - 5 ms.p
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APPENDIX

1 Inleiding.

MAGNETISME

Het doel van dit hoofdstuk is te komen tot enkele ontwerpparameters en

ontwerpcriteria voor magneetsystemen op basis waarvan materiaal en

afmetingen bepaald worden. Uitgaande van een toepassing (schuifanker.

stappenmotor etc.) heeft men eisen omtrent de specificaties voor het

magnetisch circuit.

Een magnetisch circuit van een stappenmotor moet bijvoorbeeld een

houdkoppel van een bepaalde grootte kunnen ontwikkelen. Er is daarbij

een zekere ruimte beschikbaar voor de magneet. en ook de

luchtspleetwijdte in het circuit is bekend. Aan het eind van deze

appendix zal de lezer een idee hebben hoe een magneet wordt gekozen op

basis van dergelijke gegevens.

Deze appendix begint met een korte toelichting op de verschijnselen en

de grootheden die met magnetisme te maken hebben (de B, H en M velden).

Hierbij zullen enkele wetmatigheden worden afgeleid waaraan de

grootheden voldoen (wet van Amp~re en fluxbehoud). Vervolgens wordt een

fysisch model bepaald voor het gedrag van een magneet.

In volgende paragrafen wordt dat model toegepast op enkele circuits

waarin als bron een elektromagneet is opgenomen of een permanente

magneet. Tenslotte wordt een tweede model opgezet, het elektrisch

analogon. dat bedoeld is om gemakkelijk te kunnen rekenen aan

magnetische circuits.

De daarna volgende paragraaf. geeft aan waarom het model dat gebruikt

is om effecten in magnetische circuits te beschrijven, in wezen niet

consequent is. Het geval van een hoeveelheid magnetisch materiaal in

een magnetisch veld wordt daarom uitgebreider behandeld. Hiertoe wordt

het ontmagnetiserend veld ingevoerd.
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Bij de keuze van magnetisch materiaa1 zu11en we moe ten afgaan op

bepaa1de eigenschappen die worden gerepresenteerd door de waarden van

karakteristieke grootheden en door diagrammen. Een toe1ichting daarop

vindt p1aats in een aparte paragraaf.

In de slotparagraaf wordt het geste1de doe1 bereikt: de

ontwerpparameters worden vastgeste1d.

2 Ve1dgrootheden in vacuum.

In feite zijn de e1ektrische en magnetisch verschijnse1en twee

verschi11ende aspecten van deze1fde materiaa1eigenschap, name1ijk de

aanwezigheid van e1ektrische lading. De mechanische kracht die een

sti1staand gemagnetiseerd 1ichaam uitoefent op een lading die zich in

zijn magnetisch veld beweegt, kan worden onderzocht door zo'n lading

verschi11ende bewegingen te 1aten uitvoeren. Hieruit b1ijkt:

-De kracht is evenredig met de grootte q van de e1ektrische lading.

-De kracht is evenredig met de sne1heid v van de e1ektrische lading.

-De richting van de kracht is loodrecht op de sne1heid gericht.

Met deze drie bevindingen komen we tot de vo1gende formu1e voor deze

kracht:

F1 - qv x B (1)

Hierin is Been eigenschap van de gemagnetiseerde ruimte, dat wi1

zeggen B is onafhanke1ijk van de aanwezigheid van de lading q. Ik noem

B magnetische inductie of f1uxdichtheid. Deze ve1dgrootheid wordt

uitgedrukt in Tes1a. De kracht F1 is de lorentzkracht die op de

bewegende lading wordt uitgeoefend.

Er zijn twee mathematische eisen verbonden aan de magnetische inductie.

Deze eisen of eigenschappen worden gebruikt om de grootte van de

magnetische inductie te berekenen. De eerste eigenschap is de Wet van
\

Ampere. Deze zegt dat e1ke integratie van de magnetische inductie 1angs

een ges10ten contour de daarbij omvatte stroom vermenigvu1digd met een

constante, op1evert:
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A-I
L

B.dl - p Io
(2)

Hierin is I de door de contour L omvatte stroom, A de "magnetische

circulatie" en de vector dl een infinitesimaal stukje weglengte dat

raakt aan de contour. Als er geen materie in de buurt is, vindt het B

veld zijn elektrisch analogon in het E veld. De lijnintegraal van de

elektrische veldsterkte levert in het statische geval de potentiaal op

en de gesloten lijnintegraal heeft dus altijd de waarde nul. Hieruit

blijkt dat de magnetische inductie geen potentiaalfunctie oplevert.

De tweede wet die hier bedoeld is, is de wet van fluxbehoud. De flux

die een gesloten oppervlakte binnenkomt, verlaat deze ook weer. Om deze

wet te kunnen formuleren, wordt eerst de magnetische flux gedefinieerd

als:

Hierin is dS een vector die in elk punt loodrecht op het gesloten

oppervlak S staat en steeds naar buiten of steeds naar binnen is

gericht. De wet van fluxbehoud luidt nu:

#B.dS - 0

(3)

(4)

Als we ook deze integraal vergelijken met zijn elektrische equivalent

dan valt op dat in het elektrische geval de integraal van E over een

gesloten oppervlakte niet nul hoeft te zijn. Als deze integraal over

een gesloten oppervlak genomen wordt waarbinnen zich een elektrische

lading bevindt dan levert de integraal een getal op dat evenredig is

met de grootte van deze lading. Uit het nul zijn van de

oppervlakte-integraal in het magnetische geval blijkt dat er geen

geisoleerde magnetische puntbronnen zijn. Of anders gezegd, de

magnetische veldlijnen ontspringen nergens en eindigen nergens, ze zijn

in zichzelf gesloten.
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De elementaire bron van een magnetisch veld is de kringstroom. Dit kan

een om een atoom bewegend elektron zijn. Daar deze kringstromen later

uitgebreider ter sprake komen, bekijken we hier uitsluitend het gedrag

van zo'n kringstroom in een magnetisch veld. Een kringstroom bezit een

aantal "momenten" , die gebruikt worden bij de formulering van de erop

werkende krachten: allereerst het baanimpulsmoment L:

L - m(v x r)

De vectoren L, v en r zijn aangeduid in de onderstaande figuur.

(5)

r-l~

~

Figuur 1. Vectorbetrekking tussen het magnetisch

moment en het impulsmoment van een

rondlopende lading.

Bij het baanimpulsmoment geeft de bewegende massa een mogelijkheid om

kracht uit te oefenen. Een ontmoeting met een andere massa levert een

manifestatie van die kracht op. Op soortgelijke manier geeft de

bewegende lading een mogelijkheid om kracht uit te oefenen. Om dit weer

te geven wordt een magnetisch moment gedefinieerd als:

K - I S en

Indien de baan van de bewegende lading cirkelvormig is, kan worden

geschreven:

(6)

2K - qvft'r e
n
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In de formules is Seen willekeurig door de baan van de bewegende

lading omsloten oppervlak, v de omloopfrequentie en e een
n

eenheidsvector, die in elk punt van het oppervlak S loodrecht op het

oppervlak staat. De beweging van de lading en de eenheidsvector zijn

gekoppeld volgens een rechtse schroefbeweging. De potentiele kracht van

de lading manifesteert zich eveneens bij een ontmoeting met een

soortgelijk deeltje, dat wil zeggen een andere lading.

Er kan een derde type moment optreden door de spinbeweging, een rotatie

van de lading om zijn eigen as. Dit magnetisch spinmoment gedraagt zich

zoals het magnetisch baanmoment en wordt daarom hier verder buiten

beschouwing gelaten.

Zoals nu een makroscopische stroomwinding in een magnetisch veld een

koppel ondervindt dat zich laat beschrijven als:

T - K x B - IS e X B
n

zo laat zich ook het koppel dat het microscopische kringstroompje

ondervindt in een magnetisch veld beschrijven:

T - K x B - q L x B
2m

(7)

(8)

Door deze krachtwerking gaat zo'n baanimpulsmoment een

precessiebeweging uitvoeren om de richting van de magnetische inductie.

Het netto·effect is het ontstaan van extra magnetische momenten in

dezelfde richting als het externe magnetische veld. De bedoelde

situatie is in figuur 2 weergegeven.
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Figuur 2. Links: bet koppel ~ op een rondlopende lading

in een magnetiscb veld. Recbts: precessie

beweging van bet impulsmoment en bet

magnetiscb moment om de ricbting van bet

magnetiscb veld.

Opmerking: Als bet externe veld uitgescbakeld wordt, blijkt natuurlijk

dat de kringstroom zelf ook een magnetiscb veld opwekt, en

dus een bijdrage levert aan B. Deze bijdrage mag niet worden

meegeteld bij de berekening van krachten of koppels

3 Veldgrootbeden in materie,

Microscopiscbe kringstromen zoals die van elektronen bebben een

magnetisch moment. Een atoom, met meerdere elektronen, kan bierdoor

eveneens een resulterend magnetiscb moment bezitten, evenals een

meer-atomig molecuul. Een brok materie zal ecbter meestal geen

magnetiscb moment bebben: de orientatie van alle bij de moleculen

beborende momenten is niet-uniform. Een aanwezig magnetiscb veld kan de

orientatie van de momenten ordenen, dat wil zeggen kan bet materiaal

magnetiseren ofwel magnetiscb polariseren. Het magnetiscb moment van

elk elektron voert dan een precessiebeweging uit rond de ricbting van

bet magnetiscb veld zoals bierboven werd aangeduid, in bet geval dat

bet resulterend moment veroorzaakt wordt door aan plaats en richting

gebonden elektronenbewegingen. Het is ook mogelijk dat bet resulterend



magnetisch moment van een brokje materie in zijn geheel draait naar de

richting van het uitwendige magnetische veld toe, omdat de

polykristallijne materiaalstructuur dit toestaat. Zo'n

materiaalverplaatsing kan elastisch zijn of plastisch. Dit

laatstgenoemde effect treedt op onafhankelijk van de precessiebeweging.

In een homogeen gemagnetiseerd en cylindrisch lichaam zou de beschreven

ordening weergegeven kunnen worden als in figuur 3.

Figuur 3. Ordening van microscopische kringstromen

in een homogeen gemagnetiseerd, cylindrisch

lichaam.

In de figuur is te zien dat de kringstroompjes elkaar binnen het

materiaal compenseren maar dat dit aan het oppervlak niet gebeurt. Een

oppervlaktestroom ontstaat waarvan de lineaire stroomdichtheid wordt

aangeduid met 1 , welke de magnetisatiestroomdichtheid wordt genoemd.m
De volgende variabelen worden ingevoerd:

K de magnetisatievector, het magnetisch moment per volume-eenheid.

• het magnetisch moment per atoom of molecuul.

n het totaal aantal atomen of moleculen per volume-eenheid.

Hierdoor verkrijgen we voor het totale moment in een cylinder met

lengte I en doorsnede S (bedenk dat het magnetisch moment voor een

kringstroom gedefinieerd is als stroomsterkte maal oppervlakte):
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M1S - I Sm,totaa1
(9)

Door het homogeen zijn van de magnetisatie heeft de vector K slechts

een component, parallel aan de as van de cylinder. De grootte van deze

component wordt met M weergegeven. Met (9) ge1dt b1ijkbaar :

M1 - I m,totaa1
(10)

Voeren we de magnetisatiestroom per 1engte-eenheid I in dan verkrijgen
m

we de e1egante verge1ijking:

M - Im

Of in vectoren:

Kxn t-I
IDa m

[AIm] (11)

(12)

De normaa1vector van de materie n mat staat loodrecht op het

mante1opperv1ak van de cylinder en is gericht van binnen naar buiten.

De magnetisatiestroom is afkomstig van gebonden e1ektronen en wordt

derha1ve "gebonden stroom" genoemd, in tegenste11ing tot de "vrije

stromen" in de ge1eiders van een e1ektrisch circuit.

De wetenschap dat een magnetisch veld inv10ed heeft op materie gaan we

nu gebruiken. Bekijk daartoe een solenolde die een stroom I voert met

een daarbinnen gep1aatste cylinder van magnetiseerbaar materiaa1. De

stroom I wekt een veld op dat de cylinder magnetiseert, hetgeen een I
m

in de richting van I in de materie veroorzaakt, met I - M. Dezem
situatie is in figuur 4 uitgebee1d.
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Figuur 4. Solenoide met n windingen per lengte

eenheid die aIle een stroom I voeren. De

solenoide is gevuld met materiaal.

De resulterende inductie B kunnen we met behulp van de magnetische

circulatie berekenen:

(13)

De totaal omvatte stroom I is bij een solenoide met n windingen pertot
lengte-eenheid:

I t - nI + M,to

zodat:

B - p (nI + M)o

(14)

(15)

Hierin is de scalair B de grootte van de enige ongelijk aan nul zijnde

component van de vector B, in de richting van de as van de cylinder. De

inductie is dus gerelateerd aan de vrije en gebonden stromen, terwijl

de magnetisatie aIleen afhankelijk is van de gebonden stromen. We

willen echter ook een veldgrootheid kunnen gebruiken die aIleen verband

houdt met de vrije stromen. Daarom wordt de magnetische veldsterkte H

gedefinieerd:
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1H - _ (B - M)
lJo

[AIm] (16)

Het verband tussen de magnetische veldsterkte en de vrije stromen is:

"H - Lf H.dl - I vrij
(17)

De circulatie van de magnetische veldsterkte is dus gelijk aan de door

de gesloten contour omvatte vrije stromen. Er valt nu te constateren

dat er in vele gevallen een lineair verband bestaat tussen de

magnetisatie van het materiaal en de veldsterkte in de materie:

M - R Hm

De bovenstaande vergelijking is te beschouwen als de

definitievergelijking van de scalar Rm, de magnetische

susceptibiliteit. Algemener zou de volgende definitie zijn:

(18)

R
m

8M

8H
(19)

De scalair H is de enige ongelijk aan nul zijnde component van de

vector H in een homogeen gemagnetiseerd lichaam, en is dus de grootte

van de vector H. Slechts bij niet te grote H is de susceptibiliteit een

constante. Bij grote H treedt er verzadiging op: de magnetisatie neemt

minder dan evenredig toe bij toenemende H. en neemt bij zeer grote H

zelfs in het geheel niet meer toe.

Door deze relatie kan de definitievergelijking voor de magnetische

veldsterkte geschreven worden als:

B

(20)

Definieer nu de materiaal-eigenschap "relatieve permeabiliteit" als:

IJ - IJ (1 + R )rom
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Hiermee kunnen we ook schrijven:

(22)

Er ontstaat hier echter een Dogelijkheid tot verwarring in de

beschrijving. Het kan namelijk voorkomen dat H en H niet dezelfde

richting hebben. Het additieve model volgens vergelijking (20) is dan

duidelijker dan het in (22) geintroduceerde multiplicatieve model.

Indien de veldsterkte en de magnetisatie niet dezelfde richting hebben.

wordt de susceptibiliteit ~ een tensor:

Bx

B
Y

Bz

Hx

H
Y

Hz

(23)

De permeabiliteit bestaat nu uit negen elementen. Met het

multiplicatieve model kunnen we nu voor de circulatie van B schrijven:

AB - f B.dL - ~Ivrij
L

(24)

De permeabiliteit beschrijft dus de magnetische eigenschappen van een

materiaal. De magnetisatiestroom is erin verwerkt.
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We hebben nu een model gecreeerd dat bestaat uit de volgende formules:

I.f B.dS - 0sl1

f
L

B.dL - I omsloten,totaal I + Ivrij,omsl. m,omsl.

K - I•
B-pH+pK

o 0

f H.dL - I i' 1
~ vr J.oms oten

f K.dL - I m,omsloten
L

K-~Hm

B - p (1 - ~ )H - p p H - pHo m 0 r

4 Magnetische circuits met spoelen als bron.

(25)

Wat we kunnen doen met het gepresenteerde model en hoe dit is te

interpreteren zal duidelijker worden door de volgende rekenvoorbeelden:

lege toro'ide

- toroide gevuld met magnetiseerbaar materiaal

- toroide gevuld met magnetiseerbaar materiaal en luchtspleet.

We willen voor aile gevallen de veldgrootheden B, K en H berekenen. Het

geval van de lege toroide is in mathematisch opzicht het eenvoudigst.
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Figuur 5. Lege toro1de met N windingen. De lengte

van de hartlijn is 1.

Daar er geen magnetiseerbaar medium is waardoorheen flux loopt, is de

magnetisatie K gelijk aan nul. De wet van Ampere toegepast op de

solenoide met N windingen waardoorheen een stroom I vloeit, levert:

! B.dl - ~ I t - ~ NI
AJ 0 to 0

(26)

De richting van B is overal parallel aan de hartlijn met lengte 1; de

inductie is homogeen:

(27)

De aanname van homogene B staat gelijk aan de bij benadering correcte

aanname dat elke cirkel A binnen de solenoide dezelfde lengte heeft.

Volgens de wet van Ampere is de circulatie van B langs A' en A" gelijk

aan nul. De inductie is aIleen ongelijk aan nul binnen de torolde. In

de praktijk zal dit niet het geval zijn door het optreden van lekvelden

rond de windingen.
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\De wet van Ampere toegepast op de magnetische ve1dsterkte 1evert:

.\f H. dl - Ivrij
(28)

H _ NI

1

(29)

De toro1de wordt nu gehee1 gevu1d met ferromagnetisch materiaa1,

bijvoorbee1d ijzer met een zeer grote ~ (1000 tot 15000). De overige
r

geometrische constanten b1ijven ge1ijk. De wet van Ampere voor de

magnetische ve1dsterkte b1ijft ongewijzigd:

f H. dl - I .. 1 - NIvrl.J,oms .
.\

(30)

R _ NI

1
(31)

Er is nu sprake van een magnetisatiestroom I .
m

(32)

Ret mu1tip1icatieve model is nu bijzonder handig:

B - ~H - ~ ~ Ho r
(33)

~ ~ NIB _ r 0

1
(34)

Dus:

K - (~ - l)Hr
(35)

(36)
(~ -l)NIr

1
M-
--~-
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De resultaten vergelijken we met die van de lege toroide. De

magnetische veldsterkte is gelijk gebleven omdat de vrije stromen niet

veranderd zijn, en de circulatie van de magnetische veldsterkte immers

gerelateerd is aan de vrije stromen. De magnetische inductie is

toegenomen met een factor p , mits er nog geen sprake is vanr
verzadiging. Dit is een forse toename daar peen waarde van tussen de

r
1000 en 15000 kan aannemen. De reden dat deze toename zo gunstig is,

wordt duidelijk in het volgende voorbeeld: de gevulde toroide met

luchtspleet (zie figuur 6).

Figuur 6. De gevulde toro1de met luchtspleet.

We krijgen nu een wisselwerking tussen de twee media waardoorheen de

magnetische flux stroomt. Het ene medium heeft een relatieve

permeabiliteit ter grootte 1 (de luchtspleet), het andere medium (het

ferromagnetisch materiaal) heeft een relatieve permeabiliteit tussen de

1000 en 15000. We kiezen de luchtspleetlengte d erg klein ten opzichte

van de doorsnede van het ferromagnetisch materiaal. In dat geval mogen

we aannemen dat de veldlijnen de luchtspleet recht oversteken. In de

onderstaande berekeningen is 1 de totale weglengte van de cirkel ~ die
,

in de figuur is weergegeven. De wet van Ampere toegepast op de

magnetische veldsterkte:

f HcU - I
~. vrij,omsl.

H.. (l-d) + HId - NI
1J

(37)

We houden met deze formulering rekening met eventueel verschillende

veldsterkten in het ijzer (Hij ) en in de luchtspleet (HI).
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De wet van fluxbehoud:

#B.dS - 0
5

De vraag doet zich misschien voor waarom we naar de B-flux en niet naar

de H-flux kijken als de wet van fluxbehoud toegepast wordt. Het

antwoord is simpel. Nemen we voor 5 een rechthoekig doosje dat een

klein deel van het grensvlak tussen luchtspleet en ferromagnetisch

materiaal omsluit, zoals in figuur 7 is weergegeven.

B·· H·
I)' I)

,,,,,,,,,,,,,
/,,

Figuur 7. Fluxstelling toegepast op het grensvlak

van het materiaal en de luchtspleet.

De fluxstelling zegt nu; de flux die in het ferromagnetisch materiaal

door 51 heen gaat, gaat in de lucht door 52. Hierbij is aangenomen dat

de B-lijnen de luchtspleet recht oversteken, zoals eerder

verondersteld, zodat er geen flux binnentreedt of verdwijnt door de

andere vlakken van het doosje. Onder de flux moeten we de totale flux

verstaan, dus zowel de H- als de X-flux. Het medium ziet immers geen

verschil tussen beide fluxen. De totale flux wordt weergegeven door B.
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Daarmee 1evert de f1uxste11ing in de bovenstaande figuur op:

(38)

(39)

Dit resu1taat wordt tezamen met bet resu1taat van de wet van Ampere op

H toegepast:

(41)

(42)

(40)Hij -
NI

1 + d(1S - 1)r

IS NI
H -

r
1

1 + d(1S - 1)r

IS IS NI
Bij - B1 -

o r

1 + d(1J . 1)
r

A1s we deze inductie met die in bet eerste voorbee1d verge1ijken, va1t

op dat de waarde significant is vergroot. De winst is maximaa1 een

factor IS a1s (IJ • l)d«l (de tota1e weg1engte), maar ook a1 is dit
r r

niet bet geva1 dan b1ijft de winst aanzien1ijk. In figuur 8 is bet

ver100p van de drie ve1dgrootbeden nog eens weergegeven.

_.__._._._._._._._._._._._._._._._._._._._B
MH

IJzer
M_be_ ...l:::===================::1L_•....!••.

fuchtlucht

Figuur 8. Het ver100p van de drie ve1dgrootbeden in

materie en 1ucbt.
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De arbeidsruimte van een elektromechanisch toes tel is de luchtspleet.

In de luchtspleet is de B-waarde door een bijzondere constructie van

het magnetisch circuit sterk verhoogd. Dat dit voordelig is, blijkt uit

de mogelijke krachtonwikkeling. Stel, we laten een elektrische lading

in de luchtspleet bewegen. De kracht tengevolge van het magnetisch veld

en elektrisch veld wordt gegeven door de vergelijking:

F1 - q(E + v x B) (43)

Hierin is q de lading en v zijn snelheid. In deze vergelijking komt B

voor en niet H. Door vergroting van B zijn we dus in staat een veel

grotere kracht te ontwikkelen. Een andere manier om dit aspect weer te

geven is te kijken naar de energiedichtheid in de luchtspleet.

We berekenen de energiedichtheid in een toroide. De enige bron in het

circuit is een ideaal veronderstelde spanningsbron met bronspanning U.

die een stroom i levert. Als we de ohmse weerstand van de torolde nul

veronderstellen, geldt:

U + U. d - 0
l.n

(44)

Hierin is U. d de inductiespanning die we gewoonlijk schrijven als
l.n

Ldi/dt. De door de batterij geleverde energie gedurende een tijd dt,

is:

dW - Uidt - -U idtind

Met:

d~ dBU - -N - - NS
ind dt dt

Immers bij homogene B geldt:

et - II B. dS - BS
S

A?l8

(45)

(46)

(47)



Hierbij is S de doorsnede van de toroide. Voor de stroom ge1dt vo1gens
\

de wet van Ampere, toegepast op het H-ve1d:

Ni
H -

1

Hiermee wordt de energie die door de batterij in de tijd dt is

geleverd:

dW _ (NS dB) H 1 dt _ SlH dB
dt N

(48)

(49)

Voor de energiedichtheid, dat wil zeggen de energie per volume-eenheid

afkomstig van de batterij, geldt:

dw-HdB (50)

w - IL JH,.. H' dH'

o
(51)

w- (52)

Als we bij kleine luchtspleetlengte de magnetische veldsterkte homogeen

veronderstellen, kan op elke p1aats binnen de torolde met dezelfde B

gerekend worden.

Door toename van B als gevolg van het aanbrengen van magnetisch

materiaal in de toroide is de energiedichtheid in de luchtspleet

toegenomen.

Wat we nu in de drie voorbeelden en met name het laatste gedaan

hebbben, is het veroorzaken van een toestand (dat wil zeggen een grote

waarde van B) waarin de elektrische energie (geleverd door de batterij)

efficient in mechanische energie kan worden omgezet.
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In de praktijk, en zeker bij een stappenmotor van het type Lavet of bij

de nieuwe 60-polige motor, is het magnetische circuit geen torolde maar

een tot een bijna gesloten circuit omgebogen stuk ferromagnetisch

materiaal met om een gedeelte hiervan een gewonden spoel.

4>- _

Figuur 9. Klassiek magnetisch circuit met

luchtspleet.

In de luchtspleet van zo'n circuit kan nu een voorwerp geplaatst worden

waarop, bij bekrachtiging van de spoel, een kracht uitgeoefend kan

worden. Dit voorwerp zal dan weI bewegende ladingen moe ten herbergen.

Denk hierbij aan een stroomvoerende winding of aan een permanente

magneet.

5 Magnetisch circuit met permanente magneet.

Eerst wordt de permanente magneet apart bekeken, in lucht. Berekening

van het magnetisch veld kan geschieden op basis van een ladingsmodel of

een stroommodel voor de permanente magneet. Bier wordt uitgegaan van

een stroommodel. De homogeen gemagnetiseerde magneet wordt hierbij

vervangen door een solenolde die een stroom voert gelijk aan de

magnetisatiestroom. De solenoide is gevuld met een materiaal waarvan de

permeabiliteit overeenkomt met die van de permanente magneet; moderne

keramische magneetmaterialen hebben een permeabiliteit die ongeveer

overeenkomt met die van lucht. De situatie is opgetekend in figuur 10.
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- ......lOii::=-r-"'T"::'.l.....---....Li--+--------. 'Z- 4'

• 2h •
I

(t pool).- II

tl1 p

y

.--11 (-~L)

11

Figuur 10. Een cylindrische permanente magneet in

lucht en de vervanging ervan volgens

het stroommodel.

Om de lijnstroom van de solenoYde te bepalen doen we de volgende

aanname: de magneet is ideaal gemagnetiseerd, dat wil zeggen hij bezit

een uniforme magnetisatie K:

M - 0rp
(53)

M - M (u[z+h) - u[z-h)u[a-r)
z s

Hierbij is u[x) de eenheidssprongfunctie. In vectorvorm kan de

beschrijving zijn:

K - M es z
voor -h < z < h en r <- a

- 0 elders. (54)

Eerder werd vastgesteld dat de component van de magnetisatievector

evenwijdig aan het oppervlak van het lichaam en loodrecht op de

magnetisatiestroom, gelijk is aan de magnetisatiestroom:
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M - Is m [Aim] (55)

Dus geldt (met de variabelen die in figuur 10 weergegeven zijn):

Ms I
m

NI

2h
(56)

(57)

Met behulp van de wet van Biot·Savart, die de induetie geeft die

opgewekt wordt door een stroomdraad, kan het veld behorende bij deze

toroide berekend worden. De wet van Biot-Savart luidt (de gebruikte

symbolen staan in figuur 11):

lJo JeT x er
B - 411' I -~2~- .dl

r

figuur 11. Magnetisehe indue tie dB in een punt P

veroorzaakt door een klein stukje dl

van een stroomvoerende geleider. Als

eT en er in het vlak van tekening

liggen, wijst dB loodreeht naar aehteren.

Deze standaardberekening zal hier niet uitgewerkt worden; ik volsta met

het antwoord.Met behulp van de genoemde wet kan de induetie van een

eylindrisehe magneet op zijn as, dat wil zeggen in de bovenstaande

figuur op de z-as, bepaald worden op:
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B
z

JJ INo

4h
(58)

We hebben nu de drie ve1den gevonden:

M door aanname,
z

B door berekening,z

H door (B/JJ - M).z 0

De diagrammen in figuur 12 spreken voor zich:

r---+--'" MS

-----~h--+--~h'----. s

-----tf--+---+---+Os

------+-----......

Figuur 12. Het ver100p van de magnetlsatle,

de ve1dsterkte en de Inductle, a11e

1angs de z-as.
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Uit een vergelijking van de diagrammen voor de inductie en voor de

veldsterkte blijkt dat deze in de magneet aan elkaar tegengesteld

gericht zijn. Dit verschijnsel zouden we kunnen vergelijken met de aan

elkaar tegengeste1de richtingen van stroom en spanning binnen een

elektrische bron.

We bekijken vervolgens de permanente magneet in een eenvoudig circuit,

zoals in figuur 13 is weergegeven.

~

~[
N

~ 10
~ z ~z

Figuur 13. De permanente magneet in een klassiek

magnetisch circuit.

We passen weer de bekende wetten toe om de ve1den te berekenen. De wet

van behoud van flux toegepast op een rechthoekig doosje dat

gedee1telijk in de luchtspleet en gedeeltelijk in het materiaal gelegen

is, levert op: (zie figuur 13 voor de symbolen)

(59)
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De re1atieve permeabi1iteit van het ijzer (p ) kan een waarde tot 15000
r

aannemen. Dus met:

(60)

b1ijkt de ve1dsterkte in het ijzer zeer vee1 k1einer te zijn dan in de

1uchtp1eet, zodat bij benadering ge1dt:

(61)

De wet van Amp~re 1evert ons:

f H.d1 - 0

(62)

De ve1dsterkten in de magneet en in de 1ucht verhouden zich dus als de

inversen van hun lengten, en zijn aan e1kaar tegengeste1d gericht. De

onderstaande diagrammen geven de bevindingen weer.

-----------8

J__n_~_-_I_ibM

fbH

-
Figuur 14. Het ve1denver1oop in het circuit.
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Als gevolg van de grovere benaderingsmethode zijn de diagrammen

gestyleerder dan die welke de velden weergeven voor de magneet zonder

ferromagnetisch circuit. Op de bevindingen in deze paragraaf wordt nog

teruggekomen bij de bespreking van het ontwerpen van magneten.

6 Het elektrisch analogon.

Om een analogon te kunnen opstellen, definieren we eerst enkele nieuwe

variabelen uit bestaande grootheden. We definieren op deze manier een

magnetische spanning tussen twee punten A en B:

BIH.dl - 8AB
A

(63)

Anders dan in een elektrisch circuit kan men eigenlijk niet spreken van

een magnetische potentiaal, omdat:

fH. dl - I .. 1 - 8
vr~J,oms . [A]

We noemen de bij een bepaalde contour behorende variabele 8: de

magnetische bronspanning. De magnetische bronspanning is dus gelijk aan

de vrije stroom die het veld veroorzaakt. We definieren eveneens de

reluctantie, om een analogon voor de elektrische weerstand te krijgen

(voor de symbolen wordt verwezen naar

figuur 15). Voor een fluxbuis (dat wil zeggen een buis waarvan de

wanden bestaan uit B-lijnen) geldt:

BIH.dl
~

I
B B_ .d1

~ '"
BI B.S dl

~ "'s I
B

et> dl _ ,
~ --;s AB

(64)

Omdat per definitie door elke doorsnede van de fluxbuis een even grote

flux et> passeert, kan et> ve6r het integraalteken worden geplaatst.
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Figuur 15. Fluxbuis met symbolen zoals gebruikt bij

de definitie van de reluctantie.

De reluctantie tussen de punten A en B wordt gedefinieerd als:

R m
(65)

Er kan nu een magnetisch equivalent voor de wet van Ohm opgesteld

worden:

8 - R 4>AB m (66)

De flux wordt dus gemodelleerd als elektrische stroom. Vaak wordt de

permeantie nog gedefinieerd als analogon voor de elektrische geleiding:

A _ R -1
m

4> - AS

[Vs/A] of [H] zodat (67)

(68)

De "magnetische wet van Ohm" heeft vanzelfsprekend dezelfde

eigenschappen als zijn analogon met betrekking tot serie- en

parallelschakelingen. Een serieschakeling volgens figuur 16 wordt

alsvolgt beschreven:
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Figuur 16. Fluxbuis, als serieschakeling van twee

magnetische reluctanties.

(69)

OfweI: de totale reluctantie van een serieschakeling van reluctanties

is de som van de reluctanties. Evenzo kunnen we voor een

parallelschakeling van reluctanties (zie figuur 17) afleiden:

¢2 A29

¢ - ¢1 + ¢2 - (AI + A2) 9
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Figuur 17. Fluxbuis, als parallelschakeling van

magnetische reluctanties.

7 De ontmagnetiserende veldsterkte.

Opnieuw wordt een vergelijking gemaakt tussen de voorbeelden in

paragraaf 4. van de lege toroide en de met ijzer gevulde toroide met

luchtspleet. Door de aanwezigheid van het ferromagnetisch materiaal is

het H veld veranderd en we willen nu aangeven in welke mate. We noemen

de oorspronkelijke veldsterkte in de lege toroide H , en die in bet
o

ferromagnetisch materiaal H . We schrijven nu:mat

H - H - Hmat 0 ont
(71)

In bet rechterlid staat de ontmagnetiserende veldsterkte. Blijkbaar is

de magnetisatiestroom de oorzaak van deze ontmagnetisatie en is het

ontmagnetiserende veld tegengesteld gericht aan de magnetisatie H. In

dit geval is er ook gemakkelijk een verband te vinden tussen de

magnetisatie en het ontmagnetiserende veld:

H - (p - l)Hr mat

H - H - Hont mat 0

NI

1 + d(p -1)
r

NI

1

(72)

(73)

d NI (Pr -1)

1 1 + (M -l)d
r

d (p -1) H ~ M
1 r y 1



De factor (-d/1) heeft te maken met een later te definieren

onmagnetiseringsfactor. Ret 1ijkt enigszins verwarrend om nu een nieuwe

magnetische ve1dsterkte in te voeren op basis van gebonden stromen. De

gewone ve1dsterkte werd immers ingevoerd op basis van vrije stromen.

Bedenk echter dat het enige verband tussen vrije stromen en ve1dsterkte

is, dat de circu1atie van de veldsterkte de 80m van de omvatte vrije

stromen op1evert.

Ret veld veroorzaakt door de magnetisatiestromen werkt we1iswaar

demagnetiserend in het materiaal maar in de luchtsp1eet is de

ve1dsterkte juist toegenomen. A1s we de magnetisatiestromen zien a1s de

oorzaak van magnetische opperv1akte1ading op de grens van materiaa1 en

1uchtsp1eet dan zijn beide gevonden effecten gemakke1ijk p1ausibe1 te

maken. Zie de onderstaande figuur. Er is sprake van twee 1adingstypen,

N en Z; de extra B-lijnen ten gevolge van de lading lopen van N naar Z.

Ijzer ~ lucht - ljzer
T

+

NT
+ -,

8m t; Bt B t
H

~Hont
-....%...-----+--I---+-----akleln

f

Figuur 18. Ladingsverdeling op de grens tussen

1uchtspleet en materie. B is in de

luchtsp1eet van N naar Z gericht en in de

materie van Z naar N. De extra bijdrage

ten gevo1ge van de 1adingsverde1ing loopt

in 1uchtspleet en materie van N naar Z.

AP.30



In het a1gemeen wordt een veld ontmagnetiserend genoemd a1s het

tegengeste1d gericht is aan de flux ter p1aatse. Omdat we a1s oorzaak

voor de ontmagnetiserende ve1dsterkte de magnetisatiestromen gevonden

hebben, moeten we aannemen dat er een re1atie bestaat tussen de

ontmagnetiserende ve1dsterkte en de magnetisatie. De situatie wordt nu

in rekenkundig opzicht erg ondoorzichtig:

(74)

- f(H + H )ext ont'

waarin H t de oorspronke1ijke aanwezige ve1dsterkte is, die er wasex
voordat het ferromagnetisch mareiaa1 op z'n p1aats werd gebracht.

H t - g(K),on
(75)

waarbij g(K) vee1a1 geschreven kan worden a1s k*K, met keen van de

geometrie van bet materiaa1 afhanke1ijke factor, k1einer dan 1. De

combinatie van deze verge1ijkingen 1evert een ingewikke1d prob1eem op.

Tot nu toe is a11es nog gemakke1ijk gegaan. Bij de toepassing van

spoe1en als bronnen in eenvoudige magnetische circuits kan het

ontmagnetiserend veld vee1a1 impliciet worden meegenomen in de wet van

f1uxbehoud en Ampere. Bij gebruik van de permanente magneet in

eenvoudige circuits wordt een truc toegepast. De 1adingsverde1ing wordt

eenvoudigweg bekend veronderste1d, zodat een verge1ijking voor de

magnetisatie M kan worden opgeste1d.

We gebruiken dus bij een permanent magnetisch circuit voorkennis van

een veld dat afhanke1ijk is van het veld dat we willen berekenen. De

Enge1sen zouden zeggen dat dit niet self-consistent is, niet

consequent. Echter voor de meeste permanent magnetische circuits is de

aanname van een bekende 1adingsverde1ing geoor1oofd, omdat voor moderne

keramische materia1en kan worden aangenomen dat de magnetisatie van de

magneet oneindig sterk is binnen een ruim gebied van H.
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Een prob1eem waarvoor deze vereenvoudiging niet moge1ijk is, is dat van

een gelso1eerd brok magnetisch materiaa1 in een extern veld. De

magnetisatie van zo'n brok is een functie (f) van het tota1e veld (het

externe + het ontmagnetiserende), terwij1 de ontmagnetiserende

ve1dsterkte weer afhanke1ijk is van de magnetisatie door de g-functie.

Het ges10ten karakter van dit prob1eem kan doorbroken worden door een

speciale geometrische vorm aan het brok te geven.

Bij een e11ipsolde geometrie van zo'n brok heeft de g-functie een

eenvoudige vorm. De bruikbaarheid van zu1ke eenvoudige g-functies is

ook a1s benadering bij ve1dberekeningen aan niet-e11ipsoide vormen erg

groot. Vanwege dit ervaringsfeit neemt men aan dat er een natuur1ijke

neiging bestaat tot e11ipsolde magnetisatie-patronen. Dat wi1 zeggen

men verwacht dat e11ipsolde magnetisatie-patronen de minste

magnetostatische energie vertegenwoordigen.

De hier bedoe1de g-functie voor e11ipsoiden is:

H --NMont

Of per richting:

Hont,x N Mx x

N wordt de ontmagnetiseringsfactor genoemd. Het bovenstaande imp1iceert

dat het veld binnen een e11ipsoide homogeen is indien deze zich binnen

een homogeen extern veld bevindt waarvan de richting overeenkomt met

die van de hoofdas van de e11ipsoide. De ontmagnetiseringsfactor voor

e11ipsolden (waaronder de bo1vorm) kan re1atief gemakke1ijk berekend

worden. Zoa1s a1 eerder gezegd werd hoort deze berekeningswijze bij de

situatie van een geiso1eerd brok magnetisch materiaa1 in een homogeen

extern veld. Men wil daarbij weten hoevee1 het extern veld verhoogd

moet worden om de ontmagnetiserende ve1dsterkte te compenseren. Heeft

het brok een andere vorm (in de praktijk worden inderdaad nauwe1ijks

e11ipso~den gebruikt) en is het externe veld niet homogeen dan za1 de

ve1dberekening met een computer moeten worden uitgevoerd.
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8 Permanent magnetisme.

Deze paragraaf heeft tot doel te komen tot een aantal kriteria voor de

beoordeling van een magneetmateriaal. We beginnen hiertoe helemaal bij

het begin.

Een magnetiseerbaar materiaal ondervindt een macroscopische kracht bij

plaatsing in een magnetisch veld. Faraday onderscheidde op grond van de

richting van die kracht twee soorten magnetisme, te weten dia- en

paramagnetisme. Later heeft men materialen waarvoor de krachtwerking

extra groot is een nieuwe naam gegeven:

*Diamagnetisme:

*Paramagnetisme:

*Ferromagnetisme:

~r<1.

~r>1.

~ »1.r

Het diamagnetisme wordt vooral bepaald door de elementaire

kringstroompjes ten gevolge van rond atoomkernen bewegende elektronen.

In een aangroeiend extern magnetisch veld werken deze de

veldverandering tegen, volgens de wet van Lenz: een diamagnetisch

materiaal richt zich tegen het aangelegde veld in. Het laatste betekent

dat de relatieve permeabiliteit kleiner dan 1 is, zodat de

susceptibiliteit negatief is:

K - ~ Hm '

met ~ < 0, zodat de magnetisatie tegen de veldsterkte in is gericht.
m

Diamagnetisme is bij iedere stof aanwezig maar vanwege de geringe

grootte van deze diamagnetische susceptibi1iteit (-10E-5) wordt het

diamagnetisme meestal gemaskeerd door het vele malen grotere

paramagnetisme (10E-3).

Paramagnetisme is vooral afkomstig van de elektronenspin. Ten gevolge

van een extern magnetisch veld kunnen de magnetische momenten afkomstig

van deze elektronenspins gericht worden en wel in de richting van het

aangelegde externe veld. De susceptibiliteit is over een groot

temperatuurgebied omgekeerd evenredig met de absolute temperatuur. De

eerder gegeven waarde voor de paramagnetische susceptibiliteit geldt

voor kamertemperatuur.
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Ferromagnetisme is eigenlijk een extreme vorm van paramagnetisme. De

belangrijkste eigenschap van ferromagnetisme is dat het kan ontaarden

in permanent magnetisme. In een ferromagnetische stof vindt een

onderling sterke wisselwerking plaats tussen naburige atomen of

moleculen. Deze wisselwerking leidt tot macroscopische gebiedjes waarin

aIle elektronenspins parallel staan. Deze magnetische domeinen of

Weissgebiedjes hebben een resulterend magnetisch moment.

Door het aanbrengen van een extern magnetisch veld kunnen de momenten

van aIle Weiss gebiedjes in een zelfde richting gebracht worden; ook

kunnen Weissgebiedjes die een moment hebben in de richting van het

externe veld gaan groeien. Ten gevolge van beide effecten wordt het

brok ferromagnetisch materiaal als geheel naar buiten toe magnetisch:

het bezit een groot magnetisch moment. Evenals het diamagnetisme is het

ferromagnetisme afhankelijk van de temperatuur. De verandering van de

magnetisatie is echter niet geleidelijk maar abrupt. Boven een voor

elke stof karakteristieke temperatuur, de Curie-temperatuur, is de

warmtebeweging van de elektronen zo groot geworden dat het richtproces

van de momentjes abrupt tenietgedaan wordt. Omgekeerd zal het in een

extern magneetveld geplaatste materiaal bij afkoeling spontaan

magnetiseren tijdens het passeren van de Curie-temperatuur.

De grootte van de magnetisatie kan weergegeven worden in (H,M) of (H,B)

diagrammen. Een (M,H) diagram is hieronder weergegeven.

A

---=-t"=t"'+--- H

D

Figuur 19. Een (M,B) diagram.
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Als bij de magnetisatie begonnen wordt met een ongemagnetiseerd brok

materiaal, wordt tijdens de toename van het externe veld vanaf nul

eerst de aanloopkromme of maagdelijke kromme OA doorlopen. Indien het

externe H-veld wordt opgevoerd, zijn bij een bepaalde waarde van Halle

Weiss gebiedjes gericht. Verdere toename van het veld heeft geen effect

meer op de magnetisatie, er treedt verzadiging op. In de curve bevindt

het materiaal zich dan in punt A, waar geldt dat M - M .s

Een belangrijke eigenschap van vele ferromagnetische materialen is dat

zij magnetisatie kunnen vasthouden. Indien na het bereiken van het punt

A in de (M,H) kromme het externe veld wordt uitgeschakeld zal de curve

AB worden doorlopen. De magnetisatie die overblijft als het externe

veld geheel tot nul is afgenomen is de remanente magnetisatie M . Om
r

deze magnetisatie teniet te doen, moet een negatief extern veld

aangebracht worden, een ontmagnetiserend veld. In punt C, bij de

coercitieve veldsterkte H , is de magnetisatie weer tot nul gedaald.
c

Tijdens een cyclische toe- of afname van de externe veldsterkte wordt

de gehele hystereselus doorlopen. De arbeid die daarbij gefnvesteerd

moet worden, het hystereseverlies, is in grootte evenredig met de

oppervlakte van de Ius. In het materiaal zal bij zeer langzaam

doorlopen van de hystereselus warmte ontwikkeld worden ten gevolge van

in hoofdzaak wrijvingskrachten. Tijdens sneller doorlopen van de

hystereselus ontstaat tevens warmte ten gevolge van wervelstromen;

daarover geeft de hystereselus geen informatie.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen materialen met een grote

coercitieve veldsterkte, de harde magnetische materialen, en die met

kleine coercitieve veldsterkte, de zachte magnetische materialen. Bij

toepassingen waarbij de Ius meerdere keren per seconde doorlopen wordt,

kunnen de hystereseverliezen een belangrijke rol spelen.

Enkele typische hystereselussen van bestaande magnetische materialen

zijn hieronder weergegeven. Hieruit blijkt dat de magnetisatie bij die

materialen in principe onafhankelijk is van de ontmagnetiserende

veldsterkte tot het bereiken van H . In praktische toepassingen zal menc
meestal zorgen dat dit knikpunt niet wordt bereikt (permanente

magneten). 50ms zal men dit knikpunt juist weI gebruiken (bijvoorbeeld

in pul~generatoren).
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Figuur 20. Een hystereselus van een bestaand

materiaal.

Als contrast worden mogelijke hystereselussen gegeven voor een

paramagnetisch en voor een diamagnetisch materiaal.

Lucht

Figuur 21. Hystereselussen voor paramagnetisch (a)

en diamagnetisch (b) materiaal.
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9 Ontwerp van een circuit met een permanente magneet.

9.1 Ontwerp zonder extern veld.

We grijpen even terug naar de situatie van de onderstaande figuur.

r---- ----- -------- --, I

..a_ur '1 .tw.1iIpi..n

Figuur 22. Klassiek magnetisch circuit.

Voor de magneet wordt alt1jd een werkpunt weergegeven. Dit 1s het punt

op de (M,H)- of (B,H)-curve dat aangeeft 1n welke bedrijfstoestand de

magneet zich bevindt. In zo'n eenvoudig circuit gaan we ervan u1t dat

elk volumedeeltje van de magneet zich in hetzelfde werkpunt bevindt.

Voor een permanente magneet zonder ijzeren juk is dit zeker niet het

geval. Een uitzondering vormen, zoals eerder vermeld werd, ellipsoide

vormen in een extern homogeen magneetveld parallel aan de as van de

el11psolde. Gewoonlijk ligt het werkpunt van de magneet in een circuit

met luchtspleet in het vierde of tweede kwadrant. De magnetische

veldsterkte in de magneet is immers tegengesteld ger1cht aan de

magnetische inductie. Het normale werkgebied is het tweede kwadrant van

de hystereselus. Dit gedeelte van de (B,H)-curve wordt de

ontmagnetiserings-curve genoemd. In figuur 23 is een mogelljk werkpunt

aangegeven met P.
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H

Figuur 23. Werkpunt P van een magneet in een

magnetisch circuit met luchtspleet.

We zullen laten zien hoe de ligging van het werkpunt afhangt van de
\

grootte van de luchtpleet. Pas daartoe eerst de wet van Ampere toe op

een contour 1 die de hartlijn van het ijzer voIgt en die de luchtpleet

oversteekt zoals is weergegeven in figuur 22.

I H.dl - 0
IJ'

(77)

De betekenis van de gebruikte symbolen is in figuur 22 aangegeven. De

wet van fluxbehoud levert:

(78)

In de luchtspleet geldt:

(79)
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Combineer de vergelijkingen (77), (78) en (79) tot:

Bm
(80)

Uit deze relatie blijkt dat door vergroting van de luchtspleetlengte

bij gelijk blijvende geometrie van de magneet, de verhouding (B /H )m m
zal afnemen. Het is duidelijk dat deze verhouding nu net de ligging van

het werkpunt op de ontmagnetiseringscurve bepaalt. Verkleining van de

verhouding doet het werkpunt naar links verschuiven, zoals in figuur 24

is weergegeven. In deze figuur is tevens een extra schaalverdeling

aangebracht waarop de B/H ratio van de magneet afgelezen kan worden. Om

het punt op de schaal te vinden, trekt men een rechte lijn vanuit de

oorsprong door het werkpunt.

-H

~B~

J~
,, ,, , , , , , , ,

R'
1

B

Figuur 24. Hysteresediagram met extra B/H

schaalverdeling. Het werkpunt P

verschuift naar links bij vergroting van

de luchtspleetlengte.
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Door vergroting van de luchtspleetlengte wordt de ontmagnetiserende

veldsterkte groter en wordt de flux kleiner. Dit is plausibel te maken

met behulp van het elektrisch analogon, dat hierna zal worden

ingevoerd.

Een ontwerpeis is dat de magneet zich bevindt in het werkpunt waar de

door de magneet in de luchtspleet gebrachte veldenergie maximaal is.

Men wil immers een maximaal profijt hebben van de magneet. De bedoelde

energie is evenredig met het product BH, zodat die parameter

gemaximaliseerd moet worden.

Maximalisatie van BH voor een bepaald materiaal kan op elegante manier

worden gedaan met behulp van een elektrisch analogon. De permanente

magneet als bron in het circuit wordt vervangen door een spanningsbron,

waarvan de bronspanning als voIgt wordt bepaald. Een elektrische

spanningsbron met inwendige weerstand zal zijn maximale spanning

afgeven als deze geen stroom hoeft te leveren. De analogie eist voor de

magneet dat deze geen flux hoeft te leveren. Dit gebeurt bij open

circuit, de magneet in vacuum. De circulatie van de veldsterkte, de

magnetische potentiaal, heeft dan de waarde van de bronspanning:

u - I. H.dl mo j H.dl - H Lc m
(81)

H is de coercitieve veldsterkte van de magneet. We kunnen ook de
c

kortsluitstroom ~ bepalen. Een kortgesloten circuit voor een magneetmo
betekent dat H - O. hetgeen leidt tot een werkpunt op de B-as. Dus:

4>mo - II
s
m

B.dS - B S .r m
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Het vervangingscircuit kan nu getekend worden:

• -(JIm

Figuur 25. Elektrisch analogieschema van het

magnetisch circuit.

R en R vertegenwoordigen de reluctantie van de permanente magneetm g
respectievelijk van de luchtspleet. Daarnaast is een verliesweerstand

R1 in opgenomen om de lekflux te modelleren. Met behulp van het

theorema van Thevenin kan het analogon van figuur 25 worden omgevormd

tot dat van figuur 26. De ontmagnetiseringscurve van de hystereselus

kan veranderd worden in een <¢.U)-curve, die beter aansluit bij het

elektrisch analogon. In figuur 27 is zo'n transformatie weergegeven; de

in de <¢.U)-curve gebruikte symbolen komen overeen met die van het

elektrisch analogon in figuur 26.

+ --....~f
9

1--+

Figuur 26 Het elektrisch analogieschema verkregen met
,

bet theorema van Thevenin.
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-HC8 -""""I.~H

Figuur 27. Transformatie van de (B,H)-curve naar

de (~,U) -curve.

aan de helft van de kortsluitstroom ~ .mo
dus gekarakteriseerd door:

Het werkpunt waarvoor geldt dat BH maximaal is, blijkt het punt te zijn

met de beste impedantie-aanpassing. De belasting voor de magneet,

bestaande uit de weerstand die de luchtspleet vertegenwoordigt, moet zo

goed mogelijk worden afgestemd op de inwendige weerstand van de bron.

Uit de netwerktheorie is bekend dat vermogensaanpassing leidt tot

gelijkheid van de inwendige weerstand en de belastingsweerstand.

Vermogensaanpassing in het elektrisch analogon van de magneet betekent

dat het product U ~ (dat wil zeggen de veldenergie die door de magneetg g
is afgegeven aan de luchtspleet) maximaal is. Bekend is dat U gelijk

g
R

moet zijn aan de helft van de nullastspanning 1 U en ~ gelijk
R + R mo g

1 m
De vermogensaanpassing wordt
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R R met R
Ll (83a )- eng m g ---
PoSI

L
R

m- ---'m
PoSm

U -:U
Rl (83b )g

2
mo

Rl + Rm

en:

4>g - ~ 4>mo· (83c )

We leiden hieruit de twee eisen af om tot een (BH) te komen:max

U
g

( JH.dl )
splee

(84a )

Umo

R
l

+ R 2Rm m

B Sr m

Uit de eigenschappen van het toegepaste magneetmateriaal (H en B ) inc r
combinatie met de eisen die aan de inductie en de grootte van de

luchtspleet worden gesteld (Bl , Ll , 51)' kunnen de afmetingen van de

magneet worden bepaald (Lm, 5m) met gebruikmaking van 84a en 84
b .

Hierbij is weI vereist dat er voldoende bekend is van de lekflux om een

redelijke schatting te kunnen maken van de factor

Rl ; in eerste benadering zou mp.n de lek kunnen verwaarlozen, zodat----
R

l
+ Rm

de factor de waarde 1 kr~jgt.
'.
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In het algemene geval moe ten we rekening houden met gekromde

hystereselussen. Er is dan geen sprake van eenvoudige relaties zoals

hierboven. Het punt waar het BH-product maximaal is, kan echter toch

nog relatief gemakkelijk gevonden worden. In het diagram van de

ontmagnetiseringscurve worden hiertoe parabolen getekend die punten met

elkaar verbinden waarvoor het BH-product constant is. Het raakpunt van

de ontmagnetiseringscurve met zo'n parabool levert het gewenste

werkpunt op. De grootte van het bij de rakende parabool horende

BH-product is het gezochte maximum. In figuur 28 is deze werkwijze

weergegeven.

....0 3.0

Figuur 28.

".0
J.S

....
'l.s:

~
2.0 ~......
1.$ .til

~.
I.D 6.....
. 5 g

'g
---- ._- - 0 ...

2.S 2.0 I.S 1.0 .S 0

de.agnet1&1ng torce,B,~110 oersteds

Gekromde hystereselus met een B/H

schaalverdeling en BH parabolen.

In figuur 29 is een en ander nog eens weergegeven in een (~,U)-diagram.

In de figuur wordt duidelijk gemaakt dat de steilheid van de

belastinglijn ( de lijn van 0 naar het werkpunt) gelijk is aan de

reluctantie van de magneet. Bij vermogensaanpassing moet deze steilheid

gelijk zijn aan de reluctantie van de luchtspleet bij verwaarlozing van

de lekflux, en gelijk aan de parallelschakeling van de reluctanties van

luchtspleet en lekweg bij inachtneming van de lekflux.
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Figuur 29. Het (~.U) diagram bij een gekromde

originele hystereselus. De

ontmagnetiseringscurve is naar het eerste

kwadrant verhuisd. De steilheid van

de belastinglijn is gelijk aan de

reluctantie van de magneet en in geval

van vermogensaanpassing tevens gelijk aan

de luchtspleetreluctantie.

We zijn er bij de bovenstaande berekening van uitgegaan dat de

ontmagnetiseringscurve van het te gebruiken materiaal al bekend is. In

bet algemeen zal dit ecbter niet bet geval zijn. De algemene

ontwerpprocedure loopt dan als voIgt.

Doel: Het uitgekozen magnetisch materiaal moet de gewenste B
g

leveren bij (BH) . De afmetingen van de magneet die
max

hier uit voortvloeien moeten zo zijn dat de magneet in

de beschikbare ruimt past.
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Procedure:

*Stel de gewenste waarde voor B vast. Meet of kies de
g

afmetingen van de luchtspleet (Sl' L
l

)

*Kies een magnetisch materiaal op basis van kosten,

verkrijgbaarheid, temperatuurstabiliteit etc.

*Voer de berekeningen uit zoals boven weergegeven

en bepaal daarmee de afmetingen van de magneet. (Stel

voorlopig de verliesflux op nul).

*Als een van de gevonden afmetingen (Sm' L l ) van de

berekende optimale magneet te groot is voor de

beschikbare ruimte, kan men twee wegen

bewandelen:

-Neem van hetzelfde materiaal een andere BjH-factor, dus

een ander werkpunt, en voer de berekening opnieuw uit.

Op die manier kan men de magneet veelal passend maken

door gelijktijdige vergroting van S en verkleining vanm
L , of omgekeerd. Vaststaat dat het volume van zo'nm
niet-optimale magneet groter is dan dat van het ontwerp

met het werkpunt in (BH) .max
-Yerk met de afmeting van de beschikbare magneetruimte

terug in de berekening en kies een materiaal dat met

het optimale werkpunt aan de eisen voldoet.

De aanwezigheid van lekflux maakt dat het volume van de magneet altijd

groter zal moe ten zijn om aan de ontwerpeis Bl te voldoen dan het

berekende volume met verwaarlozing van de lekflux. Naast de lekflux ~l

is er het verschijnsel van "uitbloezen" (fringing flux ~f) Beide zijn

schematisch weergegeven in figuur 30.
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Figuur 30 Lekflux en fringing flux.

Beide verliesfluxen leiden tot correctiefactoren voor de lengte en de

doorsnede van de magneet. In de hoofdstukken 7 en 8 van

MOS 76 is nadere uitleg te vinden over deze correctiefactoren.

9.2 Ontwerp bij aanwezigheid van een tweede bron.

Bij de ontwerpstrategie van hierboven is uitgegaan van een circuit

waarin geen tweede bron is opgenomen. Stel nu dat er naast de

permanente magneet een spoe1 in het circuit is opgenomen. Het kan nu

zijn dat het veld van de spoe1 (Hext) niet door de magneet loopt zoals

in de 1inkerhe1ft van figuur 31. De situatie kan in dat geva1 adequaat

beschreven worden door het model dat in paragraaf 9.1 is toege1icht.
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Figuur 31. Twee soorten magnetische circuits

waarin twee bronnen zijn opgenomen.

PM staat voor "permanente magneet".

A1s het veld van de spoe1 we1 door de magneet loopt (zoa1s in het

rechter dee1 van figuur 31 is weergegeven), zu11en we daar rekening mee

moeten houden door het totnogtoe gebruikte model aan te passen.

We hebben nu te maken met een H veld bestaande uit de vo1gende de1en:

*Het externe veld H ,ten gevo1ge van de spoe1.
ext

*Het ontmagnetiserende veld t.g.v. de permanente magneet,

H (K) waarin K de magnetisatie van de magneet is.ont 0 0

*Het ontmagnetiserende veld t.g.v. het externe veld H t{K t).on ex

De magnetisatievector K is dus de resu1tante van twee bijdragen: K van
o

de magneet ze1f en K t van het externe veld. We nemen aan dat deex
magnetisatie van de magneet ze1f onafhanke1ijk is van het externe veld.

Bij de moderne keramische magneetmateria1en is dat een rea1istische

aanname in een groot gebied van H t"ex

Het aangepaste rekenmode1 wordt hierna beschreven.

AP.48



Voor het B veld in de magneet geldt:

B - pH + p Mo 0

p (1 + ~ )H + p Mo moo

pH+p~H+pMo 0 moo

IlH+IlM +IlM
"'0 "'0 ext "'0 0

(85)

Stel nu voor de magneet p - 1, hetgeen voor moderne keramische
r

magneetmaterialen een goede benadering is. De bovenstaande vergelijking

wordt hierdoor:

Exact geldt voor de magnetische veldsterkte in de magneet:

H - H + H t(t.g.v. H t) + H t(t.g.v. M )ext on ex on 0

(86)

(87)

Aangezien M t verwaarloosd is op grond van p - 1, zullen we hetzelfde
~ r

doen met zijn ontmagnetiserende veldsterkte:

H - H + H (M)ext ont 0
(88)

Uit de hysteresecurve in figuur 32 blijkt dat het veld binnen de

magneet kleiner dient te zijn dan Hd om omslag van Mo te voorkomen.
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B

-":;~'-------------L.....--+---H

Figuur 32. Hystereselus voor een magnetisch

materiaal waarvoor geldt dat het

knikpunt onder de H as ligt.

N.B. Voor de praktijk is zo'n si~pele eis H < Hd niet altijd bruikbaar

omdat de externe veldsterkte vaak inhomogeen dient te zijn om een

kracht te ontwikkelen. Er is dan sprake van een veldsterkte parallel

aan de magnetisatie van de magneet en van een veldsterkte loodrecht op

deze magnetisatie. Er wordt in zo'n geval gebruik gemaakt van

diagrammen zoals dat in figuur 33 om het werkpunt van de magneet veer

het omslagpunt te plaatsen. In het diagram is H ontleed in een

component H
II

(de component die wij tot nog toe bekeken) en een

component H~. Ondanks dit kijken we toch meestal naar de hystereselus.
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Figuur 33. Bepaling maximaal toelaatbare

ontmagnetiserende veldsterkte.

We onderzoeken nu welke grootheid in een circuit met permanente magneet

plus spoel een belangrijke ontwerpparameter is. Stel de magneet bevindt

zich in het werkpunt P van figuur 34, in de situatie dat de externe

veldsterkte nul is gemaakt.

8

a

b

H

H

IIext >01
pi

I
I
I I •

"~i 'Hor/-

Figuur 34a Werkpunt van de magneet als I - O.

34b Werkpunt van de magneet als I ~ O.
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Wanneer de spoelstroom van nul af toeneemt, zal P naar rechts langs de

ontmagnetiseringscurve omhoog lopen, of naar links de curve aflopen.

Stel dat de veldsterkte dusdanig is dat het werkpunt naar links schuift

in de richting van H - Hd . Er wordt nu geeist dat:

H (M) + H < Hont 0 ext d

Dus zelfs in een circuit zonder luchtspleet:

H < Hdext

De lorentzkracht die ontwikkeld kan worden in een circuit met

permanente magneet plus elektromagneet is evenredig met:

MH BH <BHo ext - r ext r d

(89)

(90)

(91)

Als ontwerpparameter in een circuit met permanente magneet plus

elektromagneet nemen we derhalve gewoonlijk het product BrHd ; in een

circuit met uitsluitend een permanente magneet wordt het product

(BH) toegepastmax
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