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Speed control of an induction motor can be realised by influencing the ,..
rectified rotor voltage of the machine with a line commutated converter.
However, in that case torque components occur that pulsate at multiples
of six times the slip frequency.
In this report a method is described to calculate accurately the magnitude
of this pulsating torque. This method has been applied to 8 motors in a
power range from II kW to 3 MW. In all these cases the calculations show
a considerable increase of the pulsating torque at slip values of about
1/6.
For the II kW motor, measurements have also been done. For this motor
the results of the calculations have been convincingly corroborated by
these measurements.
Also measurements have been done where instead of a DC current source in
the rotor rectifier circuit, which is supposed in the calculation method,
a line commutated converter together with a choke has been applied.
In order to measure the pulsating torque an indirect method has been used:
While the motor is rotating the electric currents in the motor are
measured and recorded in a great number of successive positions of the
rotor with regard to the stator. After that in all these positions the
currents belonging to them are fed as direct currents into the motor,
which has been stalled. It ~s then easy to measure the torque of the motor
in all these positions.
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Hoofdstuk 1.

Inleiding.

Doordat de laatste twintig jaar de ontwikkeling van de halfgeleider

vermogensdiode en die van de tyristor een revolutionaire ontwikkeling

hebben doorgemaakt is het belang van de ondersynchrone cascade als

aandrijving met regelbaar toerental enorm toegenomen.

Het principeschema van de ondersynchrone cascade is gegeven in fig.l.

f::L~
~---

qelijkrichter mutator
f

fig.l Principeschema van een ondersynchrone cascade.

De ondersynchrone cascade is opgebouwd uit een sleepringankermotor,een

gelijkrichter en een als wisselrichter bedreven mutator.Tussen de gelijk-

richter en de wisselrichter is een smoorspoel opgenomen.

Door het niet-lineaire gedrag van de diodes in de gelijkrichter zullen de

rotorstromen in de machine,en indirekt dan ook de statorstromen,niet sinus

vormig zijn. Dit heeft tot gevolg dat het elektromagnetisch koppel van de

machine niet constant zal zijn,doch naast het gemiddeld koppel T
E

harmo

nischen zal bevatten met veschillende frequenties.

Het berekenen en meten van het elektromagnetisch koppel van een asynchrone

machine die deel uitmaakt van een ondersynchrone cascade schakeling is

het onderwerp van een door de vakgroep Elektromechanica van de T.H.Eindhoven

in 1979 gestart onderzoek. Dit onderzoek is uitgevoerd door een drietal

afstudeerders bij deze vakgroep. Met behulp van de door de eerste twee

afstudeerders,D.W.J.Pulle en A.N.J.Gielissen gerealiseerde indirekte koppel

meetmethode zijn de rekenresultaten van een door Gielissen geschreven

computerprogramma getoetst. De overeenstemming tussen de reken- en de

meetresultaten bleek zo goed te zijn dat de conclusie dat de gerealiseerde

meetmethode en rekenmethode juist zijn,gerechtvaardigd is.

Zie [Ll] en [L2J.
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Het door Gielissen opgezet rekenmodel,aan de hand van een publikatie van

Kleinrath [L4], bleek voor een zeer klein slipgebied niet correct te zijn.

Ook met betrekking tot de numeriekestabiliteit van het programma waren niet

alle vragen opgehelderd. Vooral bij het doorrekenen van grote machines

werden wegens de relatief kleine statorweerstand van deze machines,numerieke

problemen verwacht.

In Hoofdstuk 2 van dit verslag wordt beschreven hoe het desbetreffende

rekenmodel uitgebreid en verfijnd is. Ook worden in dit hoofdstuk de reken

resultaten van een achttal machines in een vermogens range van 11kW tot 3MW

op overzichtelijke wijze weergegeven. Uit deze rekenresultaten blijkt dat

alle machines een nagenoeg identiek gedrag vertonen. Het is daarom niet

nodig in de toekomst voor elke machine de hele (vrij dure) berekening uit

te voeren.

In Hoofdstuk 3 van dit verslag wordt een aantal meetresultaten gegeven en

worden de meet- en rekenresultaten met elkaar vergeleken. Aan de hand van

deze vergelijking kan de juistheid van het gebruikte rekenmodel worden

aangetoond. Zie ook [L2].
Ook blijkt uit de meetresultaten duidelijk hoe de 300Hz rimpel die bij een

50Hz net wegens de mutator op de gelijkstroom I
G

aanwezig is de koppel

vorming in de machine beinvloedt.

In Hoofdstuk 4 van dit verslag wordt een aantal algemeen geldige conclusies

m.b.t. het elektromagnetisch koppel van de sleepring-anker-machine gegeven.

1.1 ~l.9~al_e_b~~hrJjyi~g_vaBbet g~d~ag_v~n _ee...!1 .?l~ep~i~g~nk.§rI!!.otQ.r ili~ <ieel

:Y:ht!!!a§k_t 'ya...!1 _ee_n .9nQ.e~sYIlch.!"o!le _ca.?c~d~ ~ch§k.§liI!g:..

De asynchrone motor drijft een belasting aan met een bepaald toerental.

Het verband tussen het hiervoor benodigde elektromechanisch vermogen (P )em

en het elektrisch vermogen dat in de rotor wordt gedissipeerd (Pdr ) en

aan de rotor wordt onttrokken (P ) wordt gegeven door:
er

P
d

+P
r er
P

em

s---
l-s

s is de slip van de machine.

Het vermogen P wordt via de gelijkrichter en de wisselrichter aan het
er

net teruggeleverd. Als verondersteld wordt dat Pdr=O is, dat de diodes

verliesvrij zijn, dat I
G

een constante gelijkstroom is en dat UG recht

evenredig met de absolute waarde van de slip is,kan voor de grootte van

dit vermogen worden geschreven:
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I
G

is de stroom in de verbinding tussen de diodebrug en de wisselrichter.

UG is de gemiddelde spanning achter de gelijkrichter.

Hiervoor geldt:

met U
G1

de gemiddelde gelijkspanning bij stilstand van de machine. (s=l)

Uit de voorgaande formules voigt:

Voor het elektromechanisch vermogen kan ook geschreven worden:

P = T (l-s)w /p
em e s

Hierin is T het elektromagnetisch koppel, w is de netcirkelfrequentie
e s

en p het poolpaar-tal van de machine.

Voot T vinden we uiteindelijk de betrekking:
e

T = PU;-l IG.M
e w s

s
Bij gegeven netvoeding is het koppel dus evenredig met de gelijkstroom I

G
en in grootte niet afhankelijk van de slip. In figuur 2 is dit koppel als

functie van de slip getekend voor een bepaalde waarde van I
G

. In deze

figuur is tevens een mogelijke belastingskromme getekend.

o
I

fig.2 Globaal verloop van het koppel van een ondersynchrone cascade
uitgezet als functie van de slip. Tevens is een mogelijke
belastingskromme getekend.

Het toerental van de asynchrone machine wordt bepaald door het snijpunt

van beide karakteristieken. Het toerental is dus te beinvloeden door het

koppel Te te beinvloeden,ofwel door I G te veranderen.

Bij een ondersynchrone cascade kan I
G

geregeld worden m.b.v.de sturing van

de wisselrichter.

Opgemerkt dient te worden dat de gevoncen uitdrukking voor T voor kleine
e

slipwaarden niet juist is,omdat een aantal gemaakte veronderstellingen
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voor deze kleine slipwaarden niet meer realistisch zijn.

Aangetoond kan worden [Ll] dat in de rotorstroom aileen harmonische

componenten voorkomen met frequenties (6~+1)sw met \=0,±1,±2, enz.
s

Deze componenten veroorzaken draaivelden die met hoeksnelheden:

(6\+1)sw /p+(l-s)w /p = (1+6\s)w /p
s s s

t.o.v. de stator draaien. In de statorwikkelingen worden daardoor span

ningen opgewekt met de cirkelfrequenties (1+6ps)w met p=0,±1,±2,enz.
s

Hier is om redenen die later duidelijk worden \ vervangen door p.

Ten gevolge van deze spanningen zullen stromen met dezelfde frequenties

gaan vloeien.Ten gevolge van de wisselwerking tussen de eerder genoemde

rotordraaiveldenen de in de stator vloeiende stromen ontstaan koppels met

frequenties:

(1+6\s)w -(1+6ps)w = 6(\-p)sw
s s s

Voor \=p ontstaan constante koppels. Voor \~p ontstaan trilkoppels met

frequenties die een veelvoud zijn van het zesvoud van de frequentie van de

rotorstromen. Het belangrijkste trilkoppel,met hoekfrequentie 6sw s ,zal

gevonden worden voor \=±1 en P=O resp. \=0 en p=±l. Dit trilkoppel ont

staat dus uit de wisselwerking van de Se en 7 e harmonische van de rotor

stroom met de grondharmonische van de statorstroom en uit de wisselwerking

van de grondharmonische van de rotorstroom met de statorstromen die

vloeien ten gevolge van de Se en de 7 e harmonische van de rotorstroom.

Omdat de grootte en de onderlinge faseverschuiving van de stromen die het

trilkoppel bepalen afhankelijk zijn van de slip is het niet eenvoudig

mogelijk het trilkoppel quantitatief te beschrijven.

Er moet bijv. opgemerkt worden dat bij slip=1/6 iets bijzonders aan de

hand is met het draaiveld dat ontstaat ten gevolge van de vijfde har

monische van de rotorstroom.Dit draaiveld staat voor slip=1/6 stil ten

opzichte van de stator,zodat er door dit veld geen stromen in de stator

wikkelingen zullen worden opgewekt. Aileen door het probleem rigoreus

aan te pakken is het mogelijk het elektromagnetisch koppel van een sleep

ring anker machine die deel uitmaakt van een ondersynchrone-cascade-

schake ling te berekenen.
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Hoofdstuk 2.

Het berekenen van het koppel van een asynchrone machine welke

deel uitmaakt van een ondersynchrone-cascade-schakeling.

2. 1 RrEbJ~et.!!s~e..p:JI.:!g~

Onder een ondersynchrone cascade wordt verstaan een combinatie van een

asynchrone sleepringanker-machine, een gelijkrichter en een wisselrichter.

Hierbij wordt het rotorvermogen van de asynchrone machine m.b.v. de

gelijkrichter en de wisselrichter teruggeleid in het voedende net.

Het adjectief ondersynchroon slaat op het gebruik van de machine als motor.

Met anderewoorden s > O. Het schema van de ondersynchrone cascade is

gegeven in fig. I.

Pe,S

gelijkrichter wisselrichter

fig.1 principe-schema van een ondersynchronecascade.

De berekeningsmethode is voorshands gebaseerd op de volgende aannamen

t.a.v. de componenten waaruit de ondersynchrone cascade is opgebouwd:

a) de asynchrone machine

De driefasen asynchrone machine met sleepringanker heeft een constante

stato~en rotor-zelfinductie, en een harmonisch met de hoek e veranderende

wederzijdse inductie tussen de stato~ en de rotor-spoelen. De hoek e geeft

de hoekverdraaiing van de rotor t.o.v. de stator weer.

b) de gelijkrichter

De diodes waaruit de gelijkrichter is opgebouwd hebben 1n doorlaat

richting een weerstand van nul ohm, en in sperrichting een oneindig

grote weerstand. De drempelspanning van de diodes wordt nul volt veronder

steld.

c) de wisselrichter

De wisselrichter te-zamen met de smoorspoel (L) wordt in Z1Jn geheel gezien

als een ideale stroombron. Dit betekent dat een eventuele terugwerking van

de wisselrichter naar de asynchrone machine niet in het model is opgenomen.
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Verder wordt verondersteld dat de asynchrone machine gevoed wordt uit een

oneindig sterk driefasen-net met sinusvormige lijnspanningen. Uit deze

veronderstelling en de m.b.t. de asynchrone machine gemaakte veronderstel

lingen, is af te leiden dat ook de fase-spanningen van de 1n stator en

rotor in ster geschakelde machine sinusvormig zijn. [L1J

Met betrekking tot het elektromagnetisch koppel van de asynchrone machine

wordt verondrsteld dat de koppel-varia ties rond het gemiddelde koppel een

dusdanige amplitude enfrequentie hebben dat deze t.g.v. het massatraag

heidsmoment van de rotor van de machine, geen merkbare invloed hebben op

de mechanische hoeksnelheid van de rotor. Voor de mechanische hoeksnel

heid -w - van de rotor geldt de uitdrukking:
m

constant ( 1)

Om de berekening zo universeel mogelijk te houden voeren we de groot

heid win. Voor w geldt: (p is het aantal poolparen van de machine)e e

w
e

pw
m (2 )

w is de mechanische hoeksnelheid van de rotor uitgedrukt 1n elektrischee
radialen per seconde.

Ret schema van de ondersynchrone cascade, aan de hand waarvan de bere

keningen zijn uitgevoerd, met daarin aangegeven de positieve richtingen

resp. polariteiten van stroom en spanning is gegeven in fig.2.

t 3

1cl.... ....
<Of <-,

to +
·b ·w

<0. <-,
to t-• c- .""". <0,

u; r ~~ b i+
1l " j " '-I b

_r~s: _Lt
-- -- --- sterptintsterpunt

stator rotor

fig.2 schema ondersynchrone cascade met definitie van de positieve
richtingen,resp. polariteiten van stroom en spanning.
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De asynchrone machine kan schematisch weergegeven worden als gegeven 1n

fig.3 •a

fig.3 3 :schematische weergave van de asynchrone machinea
3. : asynchrone machine na driefasen-tweefasen en vervolgens

b d-q transformatie.

De spannings-betrekkingen van de machine luiden:

d¢a d¢a
a iaR + __s a i aR +--E.u = u =s s s dt r r r dt

b
d<I>b d<I>b

.bR s b .bR ru = 1 +-- U = 1 +--S S s dt r r r dt

d¢c
b

d<I>c
c i cR +__s i cR +----I..u = u =s s s dt r r r dt

Passen we een transformatie van driefasen naar tweefasen toe. waarbij

tevens de stator-grootheden naar een met de rotorsnelheid roterend

coordinatenstelsel getransformeerd worden, dan vinden we de getransfor

meerde machinevergelijkingen. De transformatie 1S schematisch weergegeven

in fig.3. De coordinaatassen zijn zodanig gekozen dat een positieve as

(de d-as) samenvalt met de magnetische as van rotorspoel-a en de tweede

as (de q-as) i elektrische radialen in positieve richting t.o.v.de d-as

verdraaid is. Als positieve richting is hier bedoeld de als positief

gedefinieerde draairichting van de rotor. De getransformeerde machine

vergelijkingen zijn gegeven op de volgende bladzijde. De in de getrans

formeerde vergelijkingen voorkomende hoek e 1S de hoekverdraaiing tussen

de magnetische assen van de rotor-a-spoel en de stator-a-spoel in elek

trische radialen. (zie fig.3 a )
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De getransformeerde machinevergelijkingen luiden:

did diD
Rsid+sXs' dx +SXS~ dx -(l-s)Xsiq-(I-s)XsriQ

di di
R i +sX '-dq+sX --dQ+(I-s)X id+(I-s)X i Ds q s x sr x s sr

did diD
R i +sX ·--+sX·--

r D sr dx r dx

di di
u = R i +sX . ~+SX .-=-=..Q..

Q r Q sr dx r dx

met: x = w t = sw t
r s

(3)

(4 )

(5 )

(6 )

2 a b 1 C -je
-3{u +au +a u }e

s - s - s

2{.a .b '2..c} -je-3 ~ +a~ +a ~ es - s - s

j21T/3
a = e (7)

(8)

(9)

(10)

x w Ls s s

x w Lsr s sr

( 11)

( 12)

(13)

De grootheden X , X , X , R en R kunnen als voIgt uit het gebruike-
s r sr s r

lijke een-fase-vervangingsschema van de machine worden afgeleid:

de rotorgrootheden z~Jn getransformeerd naar het spanningsnivo
van de stator

R R
1

R = R /a2
vvv v v V s r 2

R1. X1".. )(2U- R1. Xs
X +X

h X =(X +X )/a2
0( 10 r 1 0 h
0( Xh. X ~/a
0(

sr

r
het spanningsnivo v.d.stator

~
a =

het spanningsnivo v.d. rotor
r T

Voor het elektromagnetisch koppel geldt de uitdrukking:

J
X

T sr (.. ..) (14)
e 2 p-w- ~q~D-~d~Q

s
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Voor de hoekverdraaiing tussen de stator-a-spoel en de rotor-a-spoel geldt:

8 w t+80
e

Daar de berekeningen gelden voor een asynchrone machine kan zonder verlies

van algemeenheid 80=0 gesteld worden; hier-uit voIgt:

8 = w te
(15 )

Om de getransformeerde machinevergelijkingen (dit is het stelsel differen

tiaalvergelijkingen met als onafhankelijk variabele de op de rotorstroom

periodeduur betrokken tijd-grootheid x) te kunnen oplossen is een aantal

beginvoorwaarden nodig.

Deze beginvoorwaarden volgen uit:

- het model van de ondersynchrone cascade

- voeding van de ondersynchrone cascade uit een oneindig sterk

driefasen-net

periodiciteit van stromen en spanningen

- keuze van het moment x=O

2. 2~e!,e!eE~ng_i-!lEie~ _ap~~n_e...!1~e1-v...9t!.d_~g~ _c.9~u_t~ti-~_op~r~E:..d~

Om een globale indruk te krijgen omtrent het verloop van de rotorstromen,

aan de hand waarvan dan de nodige beginvoorwaarden bepaald kunnen worden,

veronderstellen we dat de statorweerstand'R verwaarloosd mag worden.- s
In de rotorspoelen wordt dan een sinusvormige spanning opgewekt.

Vervolgens veronderstellen we ook dat de rotorweerstand verwaarloosd mag

worden. Het model van de ondersynchrone cascade als gegeven in fig.2

is dan te herleiden tot het schema als gegeven in fig.4.

1.
'",

(..r

6

fig.4 model ondersynchrone cascade indien R =R =0
d . d . d d . s r.. .e ~n e rotor ge~n uceer e spann~ngen z~Jn s~nusvorm~g.
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De giobaie vorm van de rotorstromen is gegeven ~n fig.S. In deze figuur

is gestipPeid aangegeven hoe de ideaie rotorstroom zou zijn indien geen

reactantie in het rotor-circuit aanwezig is. In werkeiijkheid is deze er

wei,waardoor de overname van de stroom van de ene door de voigende diodes

de commutatie, enige tijd duurt. Dit betekent dat tijdens commutatie in

het eenvoudigste gevai drie diodes in geieiding zijn, z.g. enkeivoudige

commutatie.

uit betrekking (8) voigt: (stator- en rotorspoeien ~n ster geschakeid)

~Q

{2(.a .b 2'C)}Re -3 ~ +a~ +a ~r - r - r

{2(.a .b 2'C)}1m -3 ~ +a~ +a ~r - r - r

.a
~ r

I (.b .c)-,- ~ -~

l"3 r r

(16)

(17)

uit fig.S biijkt bovendien dat indien de rotorstromen gedurende TI/3

radiaien bekend zijn, ook voor aIle andere waarden van x de stromen

berekend kunnen worden. Het-zeifde geidt voor de spanningen.

Dit ieidt tot de voor de hand iiggende keuze van x=O op het moment dat

de commutatie van de rotorfase b naar de rotorfase c start.

-7(; I--.....J/

x __

fig.S rotorstroom vorm indien R =R =0
s r
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uit het model van de ondersynchrone cascade,zie fig.2, waarbij nu niet

geldt dat R =R =0 en de keuze van het"tijdstip" x=O voIgt een aantal
s r

waarden voor stroom en spanning als gegeven in Tabel I.

De in Tabel I genoemde grootheid X is de commutatiehoek die gedefinieerd
c

~s als de "tijd" nodig voor de overname van de stroom van fase ·b door fase c.

Tabel I

X=O

i D -IG

diD
()

dx

i Q

1G
h

~ adx

UQ a

O<x<X
c

-I
G

a

a

X <x<rr/3
c

-I
G

a

a

.a
~

r

..1-(. b . c)
1 ~-~

3 r r

Uit de aan~ame dat de stator gevoed wordt uit een oneindig sterk drie

fasen-net

ua =u sin(w t)s s s ub =u sin(w t-2rr/3)s s s U
C =u sin(w t-4rr/3)s s s

voIgt:

ud(x) = udOcos(x)-uqOsin(x) met

en = U (x=O)
q

(18)

(19)

(20)

uit (20) en de keuze van x=O voIgt verder:

Uit de betrekkingen (4) en (6) en Tabel I voIgt nu:

X I
u = R i +(I-s)X i -(l-s)X I -R _s .---li..

qO s qO s dO sr G r X 13
sr

(22 )

uit (18),(19),(21)

aIle x mits ~dO en

en (22) voIgt nu dat ud(x) en uq(x) bekend z~Jn

i qO bekend zijn.

voor
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Tijdens commutatie, 0 < x < X , voIgt uit Tabel 1 en de betrekkingen
c

(3),(4) en (6):

di
= R i +sX . __d- ( 1- s ) X i - ( 1- s ) X i

s d s dx s q sr Q
(23)

I
di di

< u = R i +sX --g+sX ·-Q+(I-S)X i -(I-s)X I
q s q s dx sr dx s d sr G

di di
o = R i + sX . --q+sX . ..=..=..9-

r Q sr dx r dx

(24)

(25)

(26)

Bij stelsel I hoort de beginvoorwaarde 1
QO

= IGI13 en de nog onbekende

beginvoorwaarden ido en i qO ' Is stelsel I opgelost dan kan uD worden

berekend met de uitdrukking:

X X X2
sr R sr. ( 1 ) • I ( 1 ) sr.uD = XUd- s-X--1d+ -s Xsr1q -Rr G+ -s x 1Q
S S S

Na de conrrnutatie, X < x < TIl 3, voIgt ui t Tabel 1 en de betrekkingen
c

(3) tim (6):

II

did

{d

= R id+sxo-d -(I-s)X i +(I-s)X I
G
II3

s s x s q sr
di

u = R i +sX 0 --q+ ( 1- s) X i - ( 1-s) X I
q s q s dx s d sr G

(27)

(28)

(29)

(30)

Bij stelsel II horen de beginvoorwaarden id(x=X ) en i (x=X ) die berekend
c q c

kunnen worden indien de oplossing van stelsel I bekend is. Is stelsel II

opgelost dan kunnen ~D en u
Q

berekend worden met de uitdrukkingen:

X X X2 I
sr sr. ( ). () sr GuD =--u -R --1 + I-s X 1 -R I - I-s -'-r-

X d s X d sr q r G X v3
XS s X X2 S

u
Q
=~u -(I-s)X i -R ~i +(I-s)~I -R I 113

X q sr d s X q X G r G
s s r

Samenvattend kan gezegd worden dat aIle spanningen en stromen, en dus ook

het koppel m.b.v de betrekking (14)· voor 0 < x < TI/3, en daarmee voor

aIle andere waarde van x berekend kunnen worden indien de beginvoorwaarden

idO en i qO bekend zijn.

Op grond van de periodiciteit moet gelden:

wat te herleiden 1S tot:
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De beide stelsels differentiaalvergelijkingen z~Jn oplosbaar m.b.v.

de 1aplace-transformatie.

Voor stelsel I, 0 < X < X , geldt de oplossing: [12J
c

(31 )

(32)

met

iQ(x) = Y[EQO+e-SlX{EQlsin(wlx)+EQ2cos(WlX)}+EQ3sin(x)+EQ4cos(x)

Y = (s3X 2X 0)-1
s r

Voor stelsel II, Xc < x < n/3, geldt de oplossing: [12J

+E e -SOX] (33)dS

+EqSe-SoxJ (34)

-SOX] (3S)+EQSe

i d (x')= ~[HdO+Hd 1sin (x' )+Hd2cos (x' )+e-S2X' {Hd3 sin (W2X' )+Hd4cos (W2 X' )}J (36)
s

i (x')= -=-6-x [H O+H lsin(x')+H 2cos(x')+e-S2X'{H 3sin(W2x')+H 4cOS(W2X')J] (37)
q s s q q q q q

met x' = x-X.
c

Opmerking: de hier niet nader omschreven grootheden zijn te vinden in het
verslag van Gielissen ( [12J) en in bij lage 1 van dit verslag.

In de in de oplossing van stelsel I optredende constanten E
di

, Eqi en E
Qi

met i=O,1,2,3,4,S komen aIleen de slip,de machineparameters en de onbe

kende beginvoorwaarden idO en i qO voor.

In de,in de oplossing van stelsel II optredende constanten Hd-en H .
~ q~

met i=O,I,2,3,4 komen aIleen de slip, de machineparameters en de begin-

voorwaarden id(x=X ) en i (x=X ) voor. Met behulp van de betrekkingen
c q c

(31) en (32) zijn nu in principe ~dO en ~qO te bepalen,waarna het hele

probleem is opgelost. In plaats van het rechtstreeks bepalen van idO en

i qO uit de gevonden betrekkingen lijkt hier een iteratieve methode het

meest op z'n plaats. Als start-waarde voor het iteratie-proces zijn de

waarden van idO en i qO die optreden indien Rs=O een goede keus.
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(38)

(39)

2. 3 ~e_r~~eging_ir:!.die~ !:!e.!'h.?i!l~e_cQI!JI!!.ut.atje_opt.re..,gd1.

Aan de hand van berekeningen uitgaande van de veronderstelling dat er

aIleen enkelvoudige commutatie optreedt is gebleken dat voor slipwaarden

rond 1/6 een nieuw verschijnsel optreedt. [L2]
nit nieuwe verschijnsel, herhaalde commutatie genoemd, wordt verduidelijkt

-
in fig.6. (de gebruikte uitdrukking x=O

positief getal)

betekent: X=-E met E is een klein

.,
c..

fig.6

6e

6d

Voor x=o geleiden de diodes I en 4 .

Tijdens de commutatie ven fase b naar

fase c geleiden de diodes 1,4 en 6.

Stelsel I 1S geldig.

Mislukt de commutatie,dan geleiden

vervolgens de diodes 1 en 4 .

Ret nieuwe stelsel III 1S geldig.

Begint de commutatie opn1euw dan

geleiden weer de diodes 1,4 en 6.

Stelsel I is weer geldig.

Is de commutatie gelukt dan geleiden

na de commutatie de diodes 1 en 6.

Stelsel II 1S geldig.

Bij enkelvoudige commutatie wordt de situatie beschreven door de figuren

6
a

en 6
d

, en de stelsels differentiaalvergelijkingen I en II.

Opgemerkt, aan de hand van fig.6,kan worden dat stelsel II en III veel

overeenkomst zullen vertonen.
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Ret globale stroomverloop indien er sprake is van herhaalde commutatie

wordt gegeven in fig.7.

De eerder gevonden betrekkingen (18),(19),(ZI) en (ZZ) blijven ook nu

geldig.

·~1"r

.c. i"r

r- ---l-I-'~

I
11'/5

"-/
I

I

x_

fig. 7 rotorstromen indien herhaalde commutatie optreedt

Aan de hand van fig.7 vinden we voor i D, i Q en uQ de in Tabel Z gegeven

waarden.

Tabel Z

x=o O<x<X
1 X1<x<XZ

X
Z

<x<X
3

X
3

<x<1f/3

-I -I -I -I -I .a
~D ~

G G G G G r

diD
a a a a adx

~ 1
G

-I
1 Cb .c)i Q

G
h - h - 73 n ~ -~3 r r

diQ a - a - adx

a a 1 b c
UQ a - - 73(ur -ur)

Op de volgende blz. worden nu achtereenvolgens de ~n Tabel Z aangegeven

gebieden beschouwd.
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I

Voor 0 < x < Xl voIgt uit Tabel 2 en de betrekkingen (3) tim (6) •

.-' di
ud = R id+sX ----dd_(I-s)X i -(I-s)X i

Qs s x s q sr

di di
u = R i +sX ·---q+sX ·~(I-s)X i -(I-s)X I

q s q s dx sr dx s d sr G

di di
o = R i +sX . -.9.+ sX . ...:..:.Q...

r Q sr dx r dx

B.V.W.: i QO=IGI13, idO en i qO '

(23)

(24)

(25)

Is stelsel I opgelost dan kan un berekend worden met de uitdrukking: (uQ=O)

X X X2
=~u -R ~i +(I-s)X i -R I +(I-s)2.!i (26)un X d s X d sr q r G X Q

s s s

Xl wordt bepaald door het moment waarop i
Q

weer gelijk wordt aan IGI13

III

Voor Xl < x < X2 voIgt uit Tabel 2 en de betrekkingen (3) tim (6):

did
ud = R id+sX -d---(I-s)X i -(I-s)X IGI13s s x s q sr

di
u = R i +sX ---q+(I-s)X i -(I-s)X I

...... q s q s dx s d sr G

B.V.W.: id(x=X l ) en iq(x=X l )

(27' )

(28)

Is stelsel III opgelost dan kunnen un en u
Q

berekend worden met de uit

drukkingen

X X X2
u

Q
=~u -(I-s)X i -R ~i +(I-s)~I +R I 113

X q sr d s X q X G r Gs s s
X X X2
=~u -R ~i +(I-s)X i -R I +(l-s) srI 113un X d s X d sr q r G X G

s s s

X2 wordt bepaald door het moment waarop u
Q

weer gelijk wordt aan nul.

Voor X2 < x < X3 voIgt uit Tabel 2 en de betrekkingen (3) tim (6):

Stelsel I, gevormd door de vergl. (23),(24) en (25), ~s geldig.

B.V.W.: i Q(X=X
2

)=IGI13, i d (x=X
2

) en i q (x=X2 ).

un wordt berekend met vergl. (26)

X3 wordt bepaald door het moment waarop ~Q gelijk wo~dt aan -I
G

I13.

(30' )

(29' )
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II

Voor X3 < x < TI/3 volgt uit Label 2 en de betrekkingen (3) tim (6):

did

{d

= R id+sX -d-(I-s)X i +(I-s)X I
G
II3s s x s q sr

di
u = R i +sX ---3+(I-s)X i -(I-s)X I

q s q s dx s d sr G

B.V.W.: i d (x=X3 ) en i
q

(x=X
3
).

(27)

(28)

Is stelsel II opgelost dan kunnen uD en uQ berekend worden met de uit

drukkingen:

x X X2 Isr sr. sr Gu =-u -R --~ +(I-s)X I -R I -(l-s)-·-r-D X d s X d sr q r G X v3s s s
X X X2

u
Q

- /ru -(I-s)X id-R ~ri +(I-s)/rIG- R I
G
II3

s q sr s s q r r

(29)

(30)

Indien herhaalde commutatie optreedt blijkt dus dat stelsel I tweemaal

in de beschrijving van het probleem voorkomt. Dit is nl. het geval voor

o < x < Xl en voor X2 < x < X
3

• Voor 0 < x < Xl is de oplossing van

stelsel I gelijk aan de eerder gevonden uitdrukkingen (33),(34) en (35).

Voor x=O zijn nl. zowel voor enkelvoudige- als voor herhaalde commutatie

de beginvoorwaarden gelijk.

Voor X2 < x < X
3

wordt het probleem ook weer beschreven door stelsel I,

doch de beginvoorwaarden voor x=X
2 z~Jn ongelijk aan de beginvoorwaarden

geldig voor x=O. Zoals gemakkelijk ~s in te zien kan ook nu de oplossing

m.b.v. de betrekkingen (33),(34) en (35) beschreven worden indien de

volgende substituties worden toegepast:

en

Omdat genoemde substitutie ook m.b.t. de brontermen ud en uq van de

differentiaalvergelijkingen moet worden uitgevoerd worden udO en uqO
vervangen door ud (x=X2 ) en uq (x=X2 ).

Verder blijkt indien herhaalde commutatie op treedt een nieuw stelsel

differentiaalvergelijkingen , nl. stelsel III, nodig te zijn om het probleem

te beschrijven. Zoals reeds eerder opgemerkt a.d.h. van fig.6 blijken de

stelsels II -verga (27) en (28)- en III -verga (27') en (28)- weinig te

verschillen •
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Vergelijking (27') onstaat door in vergelijking (27) de factor IGI13
te vervangen door -IGI13.Er is dan ook gebleken dat de oplossing van

stelsel III gevonden kan worden door in de oplossing van stelsel II

Iel13 te vervangen door -IGI13. Voorwaarde is ook hier dat voor de groot

heden i d , i q , ud en uq de juiste "begin-waarden" worden ingevuld.

Beschouwen we nu achtereenvolgens de oplossingen voor de in Tabel 2

aangegeven gebieden.

Voor a < x < XI vinden we als oplossing van stelsel I:(zie bijlage I)

(42 )

(40)

(41 )

id(x) (~,~) met E' F" . d '
~ =

i (x) (E' ,X) met E' !".s'q -q- -q

iQ(x) = (~,!) met E' = !".g,';::q

De matrix F" ~s alleen afhankelijk van de machineparameters en de
-

slip.

De vectoren i', 5.' en g,' worden bepaald door de machineparameters, de slip

i qO ' ~dO' i QO=IGI13 en iD=-IG en de spanningen udO en uqO '

Voor XI < x < X2 vinden we als oplossing van stelsel III:(zie bijlage I)

i (x") (K': ,X") met K" G".o" (43)d --<1 - .:.;j =
x" x-X

1
i (x") = (K" •X") met K" = G" " (44)q -q- -q ='1.

De matrix G" ~s alleen afhankelijk van de machineparameters en de slip.
-

De vectoren i" en I" worden bepaald door de machineparameters,de slip,

id(x=X I), iq(x=X I), i Q(x=X I)=IGI13 en iD=-IG en de spanningen ud(x=X I )

en uq(x=X I).

Voor X2 < x < X3 vinden we als oplossing van stelsel I:

id(x"') (~,!) met E" F".d"
.:;} =

x" , x-X2
i (x"') (~,!) met E" !:" .S"q -q

i (x"') = (~,!) met E" !:" .g,"Q ;::q

(45)

(46)

(47)

De vectoren i", .9." en Q" worden bepaald door de machineparameters,de slip,

i (x=X2),id (x=X2), i a (x=X2 )=IGI13 en iD=-IG en de spanningen ud (x=X2) en
q ~

uq (x=X2)· De vectoren i ll ,.<1" en!l" ontstaan uit i', 5.' en g,' door in de

laatstgenoemden ida' i qO ' udO en uqO te vervangen door resp. i d (x=X2),

iq(x=XZ)'ud(x=XZ) en uq (x=X2).
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Voor x3 < x < If/3 vinden we als oplossing van stelsel II

i d (x' ) = (!!ci ,!") met H" = G".o'"
~ - --

x'=x-x =x-x
3 c

i (x') = (~ ,!") met H" = ~" •1.' IIq ~

(48)

(49)

De vectoren .f."'en 1."'worden bepaald door de machineparameters, de slip,

i q (x=X3), i d (x=X
3
), i

Q
(x=X3)=-IG/13 en iD=-IG en de spanningen ud (x=X3)

en u (x=X3). De vectoren 0'" en y'" ontstaan uit de in bijlage I gegeven
q - -

vectoren 0' en 1.' door ~n laatstgenoemden ~dl' ~ql' udl en uql te vervangen

door resp. i d (x=X3), i q (x=X
3
), ud (x=X3) en uq (x=X3).

Ook nu kunnen de nog onbekende beginwaarden idO en ~qO bepaald worden

met het eerder beschreven iteratieproces.

2. 4.910~a1~ ~e~cll":t::_ij~i.!!g_v~n_~e~ ~0I!!P!!t~!P!"Qg!.a~jl_

Bij het beschrevenproces van herhaalde commutatie ~s er van uitgegaan

dat de commutatie ~n twee fasen verliep. Deze vrij willekeurige veronder

stelling ~s gemaakt om de gedachte te kunnen bepalen. Om een zo universeel

mogelijke opzet van het computerprogramma te verkrijgen zal er rekening mee

moeten worden gehouden dat de totale commutatie in een willekeurig aantal

fasen verloopt. Zie fig.8.

fig.8 rotorstroom i C indien de commutatie ~n een willekeurig
r

aantal fasen verloopt.

In een interval X. < x < X. I zijn er dr~e mogelijkheden.(zie ook fig.6)
~ ~+

I) de diodes 1,4 en 6 geleiden, stelsel I geldig.

2) de diodes 1 en 4 geleiden, stelsel III geldig.

3) de diodes 1 en 6 geleiden, stelsel II geldig.

Op de volgende bIz. beschouw ik nu achtereenvolgens de diverse moge

lijkheden.
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ad.1) X. < x < X. de diodes 1,4 en 6 geleiden.
~ ~+ I'

Stelsel I te schrijven als:

.- di
R id(x)+sX d_d_(I-S)X i (x)-(I-s)X iQ(x) = ud(x)s s x s q sr (50)

I
di di

R i (x)+sX'~+ (l-s)X i
d

(x)+sX . -=-:.Q..
s q s dx s sr dx

di di
R i (x)+sX . ~+SX .~

r Q sr dx r dx
'-

met x = x-X.
~

= (l-s)X IG+u (x)sr q

= 0

(51 )

(52)

Bij dit stelsel horen de B.V.W. voor X=O, ofwel voor x=X.:
~

B.V.W.: i Q(x=X.)=IG/13, id(x=X.) en i (x=X.).
~ ~ q ~

Voor de in de brontermen van de differentiaalvergelijkingen voorkomende

grootheden Ud(x) en uq(x) geldt:

= ud(X.)cos(x)-u (X.)sin(x)
~ q ~

= U (X.)cos(x)+ud(X.)sin(x)q ~ ~

(58)

(59)

Opmerking: om aantegeven of de diverse stromen oplossingen zijn van
de stelsels I, II of III worden deze voorzien van een sub
script I,ll of III. Dit zelfde wordt gedaan met de in de
diverse oplossingen voorkomende vectoren.

De oplossing van I luidt nu:

id(x)I = (~I'~) met ~I = F".d (53)= -I

iq(x)I = (E I'X) met ~I
= F" (54)

-<J. - = ·.9..1

iQ(X)I = (~I'~) met
~I = F".Q (55)= -I

UQ(X)I = 0

X X X2

uD(x)I = Xsrud(x)-Rs xsrid(x)I+(I-S)Xsriq(x)I-RrIG+(1-S)xsriQ(x)I
s s s

De waarde van Xi + 1 wordt nu bepaald door het moment waarop ofwe1

i Q(x)I=IG/13, (er treedt herhaalde com. op dus i~=O) ofwel i Q(x)I=-IG/13

wat overeenkomt met i~=IG en het einde van de commutatie.

De vectoren ~I' 5l.1 en g,I volgen uit resp . .2.,' '.9..' en g,' door in laatstge

noemden idO' ~qO' udo en uqO te vervangen door resp. id(x=Xi ),iq(x=Xi ),

ud(x=Xi ) en uq(x=Xi ).

(56)

(57)
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(l-s)X IG+u (x)sr q

ad.2) X. < x < X. I' de diodes I en 4 geleiden.
~ ~+

Stelsel III te schrijven als:

di

{

id(X)+SX d_d_(I-S)X i (x) =s s x s q
III di

R i (x)+sX d-q+(I-S)X id(x) =s q s x s

met x = x-X.
~

(60)

(61 )

B. V•w.: (x=O) en i (x=X.)
q ~

Voor de brontermen van de diff. verg. blijven de betrekkingen (58) en (59)

geldig.

De oplossing van III Iuidt nu:

met

met

~ III = Q.". ill I

K G":;;IIII = - ·.rIII

(62 )

(63)

x X X2

= /ruq(x) - (l-s)Xsrid (x) III-Rs Xsr i q (x) II1+ (l-s)Xsr I G+RrIG/ 13
s s s

X X X2
= Xsrud(x)+(I-S)Xsriq(x)III-Rs xsrid(x)III+(I-S)xsrIG/13-RrIG

s s s

(64)

(65 )

De waarde van X. I wordt bepaald door het moment waarop de spanning over
~+

de diodes 4 en 6 weer nul wordt, m.a.w. als geldt: uQ(x)III=O.

De vectoren i III en .rIll volgen uit i" en .r" door in laatstgenoemden

idl,iql , udl en uql te vervangen door resp. id(x=Xi ), iq(x=Xi ). ud(x=Xi )

en u (x=X.).
q ~
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ad.3) X.=X < x < x. l=n/3, de diodes 1 en 6 geleiden.1 c 1+
SteIseI II te schrijven aIs:

~ di
Rsid(x)+sXs dxd-(I-S)XSiq(x) = -(I-s)Xsr I GI13+ud (x)

II <: di
R i (x)+sX ---Sd-+(I-s)X id(x) = (l-s)X IG+u (x)s q s x s sr q

met x = x-X. = x-X
1 C

(66)

(67)

B. V•W.: (x= 0) i (x=X.)=i (x=X) en i (x=x.)=i (x=X )
d 1 d c q 1 q C

Voor de bronterrnen van de diff. verg. bIijven de betrekkingen (58) en (59)

geldig.

De oplossing van II Iuidt nu:

• (-) = (H X")1q x II -qII'-

met

met

(68)

(69)

X X X2
uQ(X)n = XsrUq(X)-(I-S)Xsrid(x)n-Rs Xsriq(x)n+(I-S)/rIG-RrIGI13 (70)

s s s
X X X2

Un(x)II = XsrUd(x)-Rs ~rid(x)II+(I-S)Xsriq(x)II-RrIG-(I-S)xsrIGI13 (71)
s s s

De vectoren ill en XII volgen uit

1dI , i qI , udI en uqI te vervangen

en u (x=X ).
q c

i' en X' door in Iaatstgenoemden

door resp. id(x=X ), i (x=X ), ud(x=X )c q c c

De opbouw van het computer-programma kan nu beschreven worden m.b.v. het

op de volgende bladzijde gegeven "flow diagram".

Met het gerealiseerde computer-programma kunnen de juiste waarden van

i dO en i qO bepaald worden, ook indien er sprake 1S van herhaalde commutatie.
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Invoer machine parameters,
nauwkeurigheid,max.aanta
iteratie slagen e.d. slip

t
Berekening van X (s) en G(s)-
beginschatting ida en i

qO
initialisatie

t,
Bereking u

d
(0) en u (0)

q
T,

(x '=x-X. )
l

Bereken ud(x.),u (X.),d ,
l q l -I

3.1 ,gI '~I '~I '~I
Oplossing voor id(x')I'

Ii (x') en iQ(x')I bekend
q I

T
gebeurt dit?

/

K O<X <~-X
(Lee

m.a.w. is X. 1 met
l+ i+1 3 i

te bepalen zodanig dat geldt:
gebeurt dit?

i Q (X i + 1 ) I=IG/h

)8 7T (Le.e,f m.a.w.is X. 1 met O<X. 1<3-X'
i:=i+1 (x'=x-X. )

l+ l+ l

B.V.W. id(X')I li (X')I
te bepalen zodanig dat geldt:

l , q l i Q(Xi + 1)I=-IG//3

Bereken:ud(x.),u (X.),o IIl q l ,-1

LIII '!!ctIII en .!!qIII
Noodsprong:

t
Oplossing voor i (x') en ,

d III
i:=i+1 (x '=x-X. )i (x') bekend. OOJC uQ(x')III lq III
B.V.W. id(Xi)I,iq(Xi)Ite berekenen.

t Bereken ud(Xi ) ,uq(Xi ) '~II'LII

t<
7T

>~
~II

en H
OplossingIs Xi + 1

met O<X. <--X. te -qII.l+1 3 l
bepalen zodanig dat geldt: voor id(x')II en iq(x')II

uQ (x' ) III=O bekend.

X. JNoodsprong:
l 7T

xi+1 :=2"+6, r< Is de fout in de berekende~t

I D.V.w.voldoende klein?
i:=i+1

t tI

IBereken ~e gewenste stromenl Maak nieuwe beginschat-
en spannlngen ting voor ida en i

qO

I
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2.5 ~~~u!t~",=-en_"l@n_de ~r~k~ni..!!g=--

Met behulp van het computerprogramma zijn berekeningen uitgevoerd voor

acht machines. Het nominalevermogen van de machines varieert van llkW

tot 3MW. De gegevens van de machines voor zover nodig voor de berekeningen

zijn gegeven in tabel 3.

Tabel 3 Machinegegevens van de doorgerekende machines.

p U I U I R R. X10 X X P
s (V) s(A) r r(A) 1 (mrt) 2 (mrt) 20 (mrt) h (mrt)(kW) (V) (mrt)

1 3000 6000 345 1615 1160 70 67 960 1340 31000 2

2 2700 6000 304 1545 1020 100 88 1440 1010 50000 2

3 1525 10000 120 1080 883 450 480 4440 6920 97500 5

4 500 3000 115 650 480 260 250 1800 2000 70000 2

5 220 660 232 510 270 29 27 110 145 5000 2

6 55 380 105 375 92 60 59 190 145 6700 2

7 18 380 37 273 42 290 300 660 990 22000 2

8 11 380 22,0 246 28 240 358 -39fPJ 2285 17950 2

Bij de gegevens in Tabel 3 hoort het eenfasevervangingsschema van de

machine volgens fig. lb. De rotorgrootheden zijn getransformeerd naar

het spanningsnivo van de stator.

AI. l( t.rr' )(t. If' A.y'S
R = R 1f--I yvy v v '( S

r
X = X

1
0+X

hs
-< X", X = (X2 +xh)/o.
< r 1 0 U s
< X = -X met 0.=-

r
sr a h U

r
R

1--R
r r r - 0. 2 2

fig.lb eenfasevervangingsschema van een asynchrone motor.

De machine van l1kW (nr. 8 in tabel 3) is eigendom van de T.H.Eindhoven en

wordt verder de THE-machine genoemd. De machines 2 en 3 zijn ontworpen voor

toepassing in een ondersynchrone cascade schakeling.Hoe de overige machines

bedreven worden is niet bekend.De gegevens van de machines 1 t/m 7 zijn

verkregen via Dhr. v.Gurp van HEEMAF.

Allereerst beschouw ik de rekenresultaten van de THE-machine.De in

tabel 3 gegeven effektieve waarde van de rotorstroom bedraagt voor deze

machine 28A. Opgemerkt dient te worden dat deze waarde gebaseerd is op een

sinusvormig verloop van de stromen in de machine.

(1) Debij de rotor-stator transformatie gebruikte spanning van 246V is te hoog.
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De waarde van de gelijkstroom I
G

door de stroombron is als voigt berekend:

Indien de weerstanden en de spreidingsreactanties in de machine verwaar

loosbaar klein zijn,zal de rotorstroom blokvormig zijn. De commutatiehoek

X nadert dan nl. tot nul graden.Zie fig 10.
c

o·
o

1.1.0

fig.l0 rotorstroom indien geen reactantie in het rotorcicuit aanwezig is
en R =R =0.s r

De effektieve waarde van de rotorstroom bedraagt dan:

Uit de berekeningen geldig voor enkelvoudige en herhaalde commutatieis

gebleken dat deze uitdrukking de werkelijke effektieve waarde van de rotor

stroom zeer goed benadert. Voor de THE-machine vinden we uitgaande van

I
eff

=28A een daarbij horende waarde van I
G

gelijk aan 34A. Omdat zoals

reeds eerder gezien de rotorstroom,en dus ook de statorstroom, door de

machine niet sinusvormig is moet rekening gehouden worden met extra ver

liezen in de machine. Dit omdat i.h.a. de naamplaat gegevens op de machines

tot nu toe steeds gebaseerd waren op sinusvormige grootheden. Verder moet

elke machine gedurende een korte tijd overbelastbaar zijn zodat het toch

mogelijk is dat gedurende enige tijd de gelijkstroom I
G

gelijk is aan

34A of meer. Bovenstaande in overweging nemend heb ik besloten de bereke~

ningen voor de THE-machine uit te voeren voor zowel I
G

=34A en I
G

=28A.

De grafieken van een aantal rekenresultaten voor I
G

=28A zijn gegeven op de

volgende bladzijden.

Allereerst volgen een zestal grafieken waarin voor zes slipwaarden het

verloop van u a , i a , ub , U
C

, i C en T worden weergegeven als functie van
s s r r r E

X. (fig. 11 tim 16) Daarna volgen de grafieken waarin weergegeven TEG,TE6,

12 5.5 5 ( 1 )TE ,X,U,l en Z. fig.17 en 8
c r r r

Aile in de grafieken voorkomende grootheden,behalve de commutatie hoek X
c

zijn genormeerd. Het elektromagnetisch koppel T
E

is betrokken op het

nominale koppel TEN van de machine wat voigt uit de naamplaatgegevens

van de machine.

60
TEN = 21Tn P

N
met n is het nominale- of"synchrone"toerental inomw/min
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waarvoor de berekening is uitgevoerd bedroeg s=0,99. De
5

en Z
r

Hoe verder de stator- en rotorstromen en spanningen genormeerd zijn

voigt uit de grafiek geldig voor slip=0,5. De grootheden u
5
,i

5
en z5 zijn

r r r
op een wat ongebruikelijke manier genormeerd. De grootste slipwaarde

5 .5
grootheden u ,1

r r

zijn nu betrokken op resp. u 5 (s=0,99) ,i5 (s=0,99) en Z5(s=0,99).
r r r

Bij het verderop in dit verslag vergelijken van de rekenresultaten van

diverse machines zal blijken waarom voor deze normering gekozen is.

Beschouwen we eerst de figuren 11 tim 16.

In al deze figuren is de statorspanning ua::USA sinusvormig. Dit is nl.
s

een van de aannamen gedaan bij het opzetten van het rekenmodel.

In fig. 11,geldig voor s=0,5, zien we dat het berekende verloop van iC::IRC
r

dezelfde vorm heeft als eerder aangegeven in fig.5 op blz.L4.

We zien dus dat het in rekening brengen van de stator en rotor weerstanuen

voor deze slipwaarde geen grote verandering in het verloop van i
C

tot
r

gevolg heeft. In fig.5 geldt nl. R =R =0 en in fig.ll
s r

We zien ook dat de in fig.ll aangegeven rotorspanning

een sinusvormig karakter vertonen indien we rekening

geldt R =FR #0.s r
b c

u :: URB en u :: URC
r r

houden met de ver-

vorming van de spanning t.g.v. de commutatie.

Verder zien we de variatie in het berekende elektromagnetisch koppel TE.

Duidelijk is te zien dat TE een periodiek verloop heeft.
,

In een periode van de rotorstroom, X tussen 0
0

en 3600 ,varieert TE zes

maal op identieke wijze.

Fig. 12,geldig voor s=0,2,is nagenoeg identiek aan fig. 11.

In fig.13 geldig voor s=1/6,zien we dat de berekende rotorstroom i
C

duide-
r

lijk afwijkt van de vorm als gegeven in de figuren 11,12 en 5. Deze vorm

die duidelijk afwijkt van het eerder gevonden "een-min-cosinus-achtig"

verloop,heeft een duidelijke verlenging van de commutatie hoek X tot
c

gevolg.Ook zien we dat het verloop va~ u
b

en U
C steeds meer van de sinus-

r r
vorm gaat afwijken. De fysische verklaring voor dit verschijnsel moet

gezocht worden in de toename van z5,de impedantie die de vijfde harmonische
r

rotorstroomlziet".Voor s=1/6 vertoont z5 nl. een zeer scherp maximum.
r

In fig. 14,geldig voor s=0,15750,zien we dat de vorm van de rotorstroom

helemaal niet meer lijkt op de in fig.5 aangegeven vorm.Voor deze slip

waarde treedt bij deze machine herhaalde commutatie op.Het globale verloop

van de rotorstroom voor diverse slipwaarden is gegeven in fig.19.

In fig.19 is te zien hoe de overgang van enkelvoudige commutatie naar

herhaalde commutatie plaats vindt bij het kleiner worden van de slip.
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Fig.19 globaal verloop van de rotorstroom voor diverse waarden van de
slip.De numerieke waarden gelden voor de THE-machine.

Keren we terug naar fig.14 dan zien we hier een duidelijke toename van de

koppel variaties vergeleken met de figuren 11,12 en 13.

Een geselecteerd aantal numerieke waarden van XC,TEG,TE6 en TE12 wordt

gegeven in Tabel 4.

In fig.1S zien we dat i C weer het bekende "een-min-cosinus-achtige" verloop
r

vertoont en dat de variaties in TE weer zijn afgenomen.Dit verschijnsel

zet zich voort bij afnemende slip zoals aangegeven in fig. 16.0pvallend in

fig.16 is de grootte van de commutatie hoek X die nagenoeg 600 bedraagt.
c

Beschouwen we nu de figuren 17 en 18.

De in deze figuur aangegeven grootheden zijn uitgezet als functie van de

slip voor slipwaarden die liggen tussen s=0,99 en s=0,03. De slip wordt

bij deze machine tot 0,03 begrensd omdat voor kleinere slipwaarden meer

voudige commutatie optreedt waarmee in het rekenprogramma geen rekening

gehouden is.Voor s=l treden in het programma (oplosbare) numerieke pro

blemen op,vandaar de keuze de berekening te starten voor s=0,99.

Uit de figuren 17 en 18 voigt dat het beschouwde slipgebied te verde len is

in drie deelgebieden.

Gebied 1 loopt van s=0,99 tot s=0,2.

Gebied 2 loopt van s=0,2 tot s=O,l.

Gebied 3 loopt van s=O,l tot s=0,03.

De numerieke waarden van o.a. de getekende grootheden zijn voor een aantal

slipwaarden gegeven in tabel 4.

Achter een volgens beschouw ik nu de aangegeven gebieden.

Gebied 1: 0,2 < s < 0,99

In dit gebied blijkt de commutatie hoek X nagenoeg constant te zijn en
c

ongeveer gelijk aan 3S 0.De vijfde harmonische van de rotorstroom blijkt

ook nagenoeg constant te zijn.Hieruit blijkt,zoals ook eerder geconcludeerd

a.d.h. van de figuren 11 en 12,dat voor dit hele gebied de rotorstroom vorm

nagenoeg hetzelfde blijft.
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Dit komt ook tot uiting in het constant zijn van het gemiddelde koppel TEG

de zesde harmonische TE6 en de twaalfde harmonische TE12 van het koppel in

dit hele gebied. Onder de zesde- resp. twaalfde harmonische van het koppel

wordt verstaan een harmonische koppel variatie met een frequentie van zes

maal resp. twaalf maal de frekwentie van de rotrorstroom.

De vijfde harmonische van de rotorspanningen en van de rotorimpedantie zijn

in dit gebied evenredig met de slip.

Gebied 2: 0,1 < s < 0,2

In dit gebied hebben de commutatie hoek,de vijfde harmonische van de rotor

spanning en de vijfde harmonische van de rotorimpedantie een duidelijk

maximum en minimum. Zie ook Tabel 4.

De vijfde harmonische van de rotorstroom heeft in dit gebied een duidelijk

maximum en een duidelijk minimum.
5Zoals uit de tabel blijkt treedt het maximum van Z ::ZRS en het minimum
r

van is::IRS op voor s=1/6. Het maximum van is treedt op voor s=0,lS7S0.
r r

Voor deze slipwaarde treedt herhaalde commutatie op en is de zesde har-

monische van het koppel maximaal.In dit gebied heeft TEG een minimum en

TE12 een minimum en een maximum.

Gebied 3: 0,03 < s < 0,1

In dit gebied neemt de commutatie hoek bij kleiner wordende slip toe van

ongeveer 35° tot ongeveer 600 als gevolg van de van nul verschillende

rotorweerstand R . De vijfde harmonische van de rotorstroom neemt hierdoor
r

af. uS en zS zijn in dit gebied weer evenredig met de slip. TE6 en TE12
r r

nemen verder af en TEG neemt weer toe tot de waarde die deze grootheid

had in gebied 1.

Zoals reeds eerder opgemerkt treedt voor hele kleine slipwaarden,in dit

geval s<0,03,meervoudige commutatie op.In tabel 4 zien we dat in gebied 2

de commutatie hoek een maximum heeft voor s=0,16167 van 58,20.

Verder is bekend dat bij toename van de gelijkstroom I G de commutatie hoek

toeneemt waardoor ook in dit gebied meervoudige commutatie kan optreden.

De voor deze machine uitgevoerde berekeningen met I
G

=34A laat zien dat in

gebied 2 inderdaad meervoudige commutatie optreedt. Zie fig.20 en 21.

De in de grafieken voorkomende witte stukjes hangen samen met het optre

den van meervoudige commutatie voor die slipwaarden.Treedt voor een slip

waarde nl. meervoudige commutatie op dan wordt voor deze slipwaarde de

berekening onderbroken.
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Beschouwen we allereerst fig.22

Opmerkelijk detail:Voor TE12 valt het witte stukje samen met het maximum

van deze grootheid.

Aan de hand van de berekeningen voor de THE-machine is te concluderen:

- Voor een slipwaarde tussen 0,99 en 0,2 heeft tijdens commutatie de rotor

stroom een "een-min-cosinus-achtig" verloop.

De commutatiehoek is nagenoeg constant evenals het verloop van het koppel.

- Voor s=1/6 is zS maximaal en is minimaal.
r r

- Treedt herhaalde commutatie op dan is daar TE6 en is maximaal. In die
r

buurt is TEG minimaal.

- Voor slipwaarden iets kleiner dan 1/6 kan afhankelijk van de grootte van

I G meervoudige commutatie op-treden.

Beschouwen we nu de rekenresultaten voor de overige machines waarvan de

machineparameters gegeven zijn in Tabel 3. Ai deze machines zijn doorgere

kend voor een waarde van I
G

die gelijk is aan \Af maal de effektievewaarde

van de rotorstroom als gegeven in Tabel 3. Uit aile berekeningen bleek

dat bij IG=~Ir . 1 de effektievewaarde van de rotorstroom gelijknomlnaa
is aan de in Tabel 3 gegeven waarde die hoort bij een sinusvormig verloop

van de rotorstroom.

In deze fig. is X als functie van de slip
c

uitgezet. We zien dat voor al deze machines het globale verloop van X als
c

functie van de slip gelijk is. Voor 0,2<s<0,99 blijkt de commutatiehoek

vrij weinig te veranderen. De lijnen horende bij de diverse machines lopen

nagenoeg parallel.Voor een aantal machines blijkt net geen,en voor de

andere machines wei meervoudige commutatie op te treden.

Het gebied rond s=1/6 waar de commutatiehoek een grote variatie vertoont,

blijkt smaller te worden naarmate de machine groter wordt. (R /X wordt kleiner
s s

Beschouwen we fig.23 dan zien we dat voor aile machines het globale ver-

loop van TEG als functie van de slip gelijk is.Ook blijkt de toegepaste

normering-TEG is betrokken op het nominale koppel van de machine zoals dat

voigt uit de naamplaat gegevens van de machine-de relatieve grootte van het

gemiddeld koppel niet veel te verschillen. Er zijn toch echter duidelijk

drie groepen te onderscheiden. Groep 1 wordt gevormd door de machines van

SOOkW en 220kW. Groep 2 door de machine van 2,7MW en Groep 3 door de overige

machines.Daar van de diverse machines geen nadere gegevens bekend zijn

omtrent koeling,isolatieklasse,gebruikte materialen e.d. is het niet moge

lijk het verschik tussen de diverse groepen aan te geven.
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functie

Z
5 .

dler
omdat we vooral geinteresseerd

In deze figuur wordt z5 gegeven als
r

5Z betrokken op de waarde van de
r

is gebeurd

s=1/6.
5waarbinnen Z sterk toeneemt steeds smal
r

ler wordt bij toenemende machine grootte. Dit werd ook reeds gevonden voor

Beschouwen we tenslotte fig.24

van de slip. Voor aile machines is

gevonden wordt voor s=0,99. Dit

waren in het gedrag van z5 rond
r

Uit fig.24 blijkt dat het gebied

de commutatiehoek.

Een aantal numerieke waarden van de berekende grootheden als gegeven in

de figuren 22,23 en 24 is gegeven in Tabel 4.
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Tabel 4. Rekenresultaten voor een achttal machines.

Machine: P = llkW 1
G = 13/2'.1 = 34AN R

s X TEG TE6 TE12 opmerking
c

0,50000 36,7° 65Nm/l00% 8,lNm/12% 1, 7Nm/2 ,6%
0,16750 57,1° 65Nm/l00% 8,ONm/12% 2, lNm/3, 2%
0,16667 57,9° 65Nm/l00% 8, ONm/ 12% 2,3Nm/3,5%
0,16583 58,6 ° 64Nm/l00% 8,ONm/13% 2 ,4Nm/3 ,8%
0,16500 59,1° 64Nm/l00% 8,lNm/13% 2,5Nm/3,9%
0,16417 59,7° 63Nm/l00% 8,2Nm/13% 2 ,6Nm/4,1%
0,16333 60,0° 63Nm/l00% 8,3Nm/13% 2,7Nm/4,3%
0,16000 60,0° 62Nm/l00% 9,ONm/15% 2,7Nm/4,4%
0,15917 59,7° 62Nm/l00% 9,lNm/15% 2,7Nm/4,4%
0,15833 59,2° 61Nm/l00% 9,3Nm/15% 2,6Nm/4,3%
0,15750 58,4° 61Nm/l00% 9,4Nm/15% 2,6Nm/4,3%
0,15667 57,4° 61Nm/l00% 9,4Nm/15% 2,5Nm/4,1%
0,15583 56,0° 61Nm/l00% 9,5Nm/16% 2,4Nm/3,9%
0,15500 54,0 ° 62Nm/l00% 9,5Nm/15% 2,3Nm/3,7%
0,15417 50,2° 62Nm/l00% 9,4Nm/15% 2,3Nm/3,7%
0,15333 37,7° 62Nm/l00% 9,2Nm/15% 2,2Nm/3,5%

Machine: P
N = llkW 1G = 1R = 28A

!? X TEG TE6 TE12 opmerkingc
0,50000 33,2° 55Nm/l00% 6,6Nm/12% 1,5Nm/2,7%
0,16750 54,7° 54Nm/l00% 7,ONm/13% 1, 8Nm/ 3,3%
0,16667 55,6 ° 54Nm/l00% 7,ONm/13% 1, 9Nm/3, 5%
0,16583 56,4° 53Nm/l00% 7 ,0Nm/ 13% 2, lNm/4 ,0%
0,16500 57,0° 53Nm/l00% 7,lNm/13% 2,3Nm/4,3%
0,16417 57,6 ° 53Nm/l00% 7,2Nm/14% 2,4Nm/4,5%
0,16333 57,9° 52Nm/l00% 7,4Nm/14% 2,4Nm/4,6%
0,16250 58,1° 52Nm/l00% 7,6Nm/15% 2,5Nm/4,8%
0,16167 58,2° 51Nm/l00% 7,8Nm/15% 2,5Nm/4,9%
0,16083 58,1° 51Nm/l00% 8,ONm/16% 2,5Nm/4,9%
0,16000 57,6 ° 51Nm/l00% 8, 2Nm/ 16% 2,5Nm/4,9%
0,15917 56,9° 51Nm/l00% 8,4Nm/16% 2,4Nm/4,7%
0,15833 55,8° 51Nm/l00% 8,5Nm/17% 2,4Nm/4,7%
0,15750 54,0° 51Nm/l00% 8,5Nm/17% 2,3Nm/4,5% herhaalde commutat e
0,15667 30,2° 51Nm/l00% 8,2Nm/16% 2,2Nm/4,3%
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Tabel 4. (vervolg)

Machine: PN = 18kW

s

0,50000

[0,17000

0,14667

x
c

42,0°

59,6°

59,7°

TEG

101Nrn/100%

103Nrn/100%

98Nrn/100%

TE6

13Nrn/13%

12Nrn/12%

13Nrn/13%

TE12 oprnerking

2, 3Nrn/2, 3%

2, 9Nrn/2 ,8% ] (1)

3,lNrn/3,2%

Machine: P
N

= 18kW

herh. commutatie

s

0,50000

0,16750

0,16667

[0,16583

0,15167

0,15083

0,15000

0,14917

0,14833

0,14750

0,14667

0,14583

x
c

37,8°

58,7°

59,3°

59,7°

59,6°

58,9°

58,1°

57,2°

56,1°

54,7°

52,4°

37,5°

TEG

85Nrn/100%

85Nrn/100%

85Nrn/100%

85Nrn/100%

81Nrn/100%

81Nrn/100%

81Nrn/100%

81Nrn/100%

81Nrn/100%

81Nrn/100%

82Nrn/100%

82Nrn/100%

TE6

11Nrn/13%

10Nrn/12%

10Nrn/12%

10Nrn/12%

12Nrn/15%

12Nrn/15%

12Nrn/15%

12Nrn/15%

12Nrn/15%

12Nrn/15%

12Nrn/15%

12Nrn/15%

TE12

2,lNrn/2,5%

2 ,9Nrn/ 3,4%

3,ONrn/3,5%

3, 1Nrn/ 3,6%J(l)

3,2Nrn/4,0%

3, 1Nrn/ 3,9%

3,ONrn/3,7%

3,ONrn/3,7%

2,9Nrn/3,6%

2,8Nrn/3,5%

2 ,8Nrn/3 ,4%

2,7Nrn/3,2%

oprnerking

(1) Voor tussen liggende slipwaarden treedt rneervoudige commutatie op.
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Tabel 4. (vervolg)

Machine: P
N = 55kW I G = h/2 1'IR = 113A

s X TEG TE6 TE12 opmerking
c

0,50000 32,8° 325Nm/l00% 39Nm/12% 8,9Nm/2,7%

0,16667 56,7° 320Nm/l00% 40Nm/13% 13Nm/4,1%

0,16000 59,9° 304Nm/l00% 45Nm/15% 17Nm/5,6%

0,15917 59,9° 303Nm/l00% 46Nm/15% 17Nm/5,6%

0,15833 59,9° 301Nm/l00% 47Nm/16% 16Nm/5,3%

0,15750 59,8° 300Nm/l00% 48Nm/16% 16Nm/5,3%

0,15667 59,6° 299Nm/l00% 49Nm/16% 16Nm/5,4%

0,15583 59,2° 298Nm/l00% 50Nm/17% 16Nm/5,4%

0,15500 58,7° 298Nm/l00% 51Nm/17% 16Nm/5,4%

0,15417 55,6 ° 301Nm/l00% 50Nm/17% 14Nm/4,7% herh. commutatie

0,15333 26,2° 304Nm/l00% 48Nm/16% 14Nm/4,6%

Machine: P = 55kW I G = I = 92AN R

s X TEG TE6 TE12 opmerking
c

0,50000 29,4° 269Nm/l00% 31Nm/12% 7,9Nm/2,9%

0,16667 54,7° 263Nm/l00% 34Nm/13% llNm/4,2%

0,16000 58,2° 248Nm/l00% 40Nm/16% 15Nm/6,0%

0,15917 58,2 ° 246Nm/l00% 42Nm/17% 15Nm/6,1%

0,15833 58,1° 245Nm/l00% 43Nm/18% 15Nm/6,1%

0,15750 57,9° 244Nm/l00% 45Nm/18% 15Nm/6,1%

0,15667 22,1° 250Nm/l00% 41Nm/16% 13Nm/5,2%

0,15583 22,5° 252Nm/l00% 39Nm/15% 13Nm/5,2%
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Tabel 4. (vervolg)

Machine: P
N = 220kW I

G = /3/2 I R = 331A

s X TEG TE6 TE12 opmerkingc
0,50000 32,3° 1300Nm/100% 158Nm/12% 37Nm/2,8%

0,16667 56,1° 1282Nm/100% 166Nm/13% 53Nm/4,1%

0,16583 57,1° 1268Nm/100% 167Nm/13% 59Nm/4,7%

0,16500 57,9° 1253Nm/100% 169Nm/13% 63Nm/5,0%

0,16417 58,6° 1238Nm/100% 174Nm/14% 67Nm/5,4%

0,16333 59,0° 1224Nm/100% 180Nm/15% 69Nm/5,6%

0,16250 59,2 ° 1211Nm/100% 188Nm/16% 70Nm/5,8%

0,16167 59,4° 1200Nm/100% 196Nm/16% 71Nm/5,9%

0,16083 59,4° 1189Nm/ 100% 205Nm/17% 71Nm/6,0%

0,16000 59,0° 1181Nm/100% 213Nm/18% 71Nm/6,0%

0,15917 58,2° 1176Nm/100% 220Nm/19% 69Nm/5,9%

0,15833 50,2° 1194Nm/ 100% 211Nm/18% 63Nm/5,3% herh. commutatie

0,15750 25,9° 1209Nm/100% 202Nm/17% 60Nm/5,0%

Machine: P = 220kW I
G = I = 270AN R

s X TEG TE6 TE12 opmerkingc
0,50000 29,0° 1077Nm/100% 125Nm/12% 33Nm/3,1%

0,16667 54,1° 1054Nm/100% 141Nm/13% 45Nm/4,3%

0,16583 55,3° 1041Nm/100% 143Nm/14% 51Nm/4,9%

0,16500 56,3° 1027Nm/100% 146Nm/14% 57Nm/5,6%

0,16417 57,0° 1013Nm/100% 152Nm/15% 61Nm/6,0%

0,16333 57,4° 999Nm/100% 160Nm/16% 63Nm/6,3%

0,16250 57,7° 987Nm/100% 169Nm/17% 65Nm/6,6%

0,16167 57,7° 976Nm/100% 178Nm/18% 66Nm/6,8%

0,16083 57,5° 966Nm/100% 188Nm/19% 66Nm/6,8%

0,16000 21,7° 994Nm/100% 171Nm/17% 56Nm/5,6%
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Tabel 4. (vervolg)

Machine: P = 500kW I G = 13/2 I R = 588AN

s X TEG TE6 TE12 opmerking
c

0,50000 40,5 2816Nm/l00% 378Nm/13% 74Nm/2,6%

[0,16750 58,7 2872Nm/l00% 356Nm/12% 95Nm/3, 3% ] (:L)

0,15917 59,7 2615Nm/l00% 435Nm/17% 113Nm/4,3%

0,15833 57,7 2618Nm/l00% 438Nm/17% 109Nm/4,2%

Machine: P
N = 500kW I

G = I = 480A
R

s X TEG TE6 TE12 opmerking
c

0,50000 36,4° 2356Nm/l00% 306Nm/13% 65Nm/2,8%

0,16750 56,4° 2381Nm/l00% 304Nm/13% 80Nm/3,4%

0,16667 58,1° 2349Nm/l00% 299Nm/13% 94Nm/4,0%

[0,16583 59,5° 2311Nm/l00% 299Nm/13% 104Nm/4,5% J(1)
0,16083 59,4° 2150Nm/l00% 386Nm/18% 110Nm/5,1%

0,16000 57,4° 2148Nm/l00% 393Nm/18% 106Nm/4,9%

0,15917 32,1° 2171Nm/l00% 382Nm/18% 100Nm/4,6%

0,15833 32,2° 2204Nm/l00% 364Nm/17% 94Nm/4,3%

( 1)
tussen liggende slipwaarden treedt meervoudige commutatie op.Voor
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Tabel 4. (vervolg)

Machine: P
N = 1525kW I

G = h/i.I
R

= 1081A

s X TEG TE6 TE12 opmerking
c

0,50000 37,0° 21557Nm/100% 2846Nm/13% 601Nm/2,8%

0,16750 54,5° 21912Nm/100% 2897Nm/13% 627Nm/2,9%

0,16667 57,2° 21476Nm/100% 2859Nm/13% 816Nm/3,8%

0,16583 59,1° 20939Nm/100% 2920Nm/14% 947Nm/4,5%

0,16500 ° 20440Nm/100% 3102Nm/15% 1003Nm/4,9%59,9l

0,16417 59,4° 20070Nm/100% 3334Nm/17% 1001Nm/5,0%

0,16333 58,0° 19815Nm/100% 3525Nm/18% 980Nm/4,9%

0,16250 53,7° 19790Nm/100% 3594Nm/18% 929Nm/4,7%

0,16083 35,1° 20400Nm/100% 3282Nm/16% 812Nm/4,0%

Machine: P = 1525kW I
G = I

R = 883AN

s X TEG TE6 TE12 opmerking
c

0,50000 33,3° 17968Nm/100% 2270Nm/13% 530Nm/2,9%

0,16750 51,8° 18137Nm/100% 2441Nm/13% 483Nm/2,7%

0,16667 55,0° 17734Nm/100% 2437Nm/14% 691Nm/3,9%

0,16583 57,1° 17234Nm/100% 2535Nm/15% 841Nm/4,9%

0,16500 57,8° 16780Nm/100% 2749Nm/16% 907Nm/5,4%

0,16417 57,1° 16410Nm/100% 3011Nm/18% 917Nm/5,6%

0,16133 52,1° 16336Nm/100% 3116Nm/19% 872Nm/5,3% herh. commutatie

0,16250 29,7° 16759Nm/100% 2858Nm/17% 786Nm/4,7%

0,16167 30,0° 17069Nm/100% 2668Nm/16% 726Nm/4,3%

0,16083 30,4° 17238Nm/100% 2568Nm/15% 690Nm/4,0%
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Tabel 4. (vervolg)

Machine: P
N

= 2,7MW I = 13/2 I = 1249A
G R

herh. commutatie

s

0,50000

0,16750

0,16667

[
0,16583

0,16333

0,16250

0,16167

x
c

36,1°

54,6 °

57,7°

59,9°

59,0°

53,8°

31,9°

TEG

14575Nm/100%

14871Nm/100%

14541Nm/100%

14118Nm/100%

13247Nm/100%

13223Nm/100%

13488Nm/100%

TE6

1911Nm/13%

1945Nm/13%

1889Nm/13%

1912Nm/14%

2440Nm/18%

2487Nm/19%

1361Nm/18%

TE12

412Nm/2,8%

428Nm/2,9%

587Nm/4,0%

698Nm/4 ,9% J(l)

710Nm/5,4%

679Nm/5,1%

623Nm/4,6%

opmerking

Machine: P
N

= 2,7MW I = I = 1020A
G R

s

0,50000

0,16750

0,16667

0,16583

0,16500

0,16417

0,16250

x
c

32,5°

52,5°

55,9°

58,2°

59,2°

59,4°

26,8°

TEG

12135Nm/100%

12301Nm/100%

11993Nm/100%

11596Nm/100%

12226Nm/100%

10891Nm/100%

11293Nm/100%

TE6

1522Nm/13%

1632Nm/13%

1596Nm/13%

1655Nm/14%

1836Nm/15%

2081Nm/19%

1910Nm/17%

TE12

363Nm/3,0%

328Nm/2,7%

508Nm/4,2%

629Nm/5,4%

681Nm/5,6%

696Nm/6,4%

562Nm/5,0%

opmerking

(1)Voor tussen liggende slipwaarden treedt meervoudigecommutatie op.
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Tabel 4. (vervolg)

Machine: P
N

= 3MW I
G

= 13/2 I
R

= 1421A

s

0,50000

0,16750

[
0,16667

0,16417

0,16333

0,16167

x
c

38,2°

54,6°

58,3°

59,9°

59,6°

36,3°

TEG

17073Nm/100%

17544Nm/100%

17106Nm/100%

15721Nm/100%

15557Nm/100%

16061Nm/100%

TE6

2295Nm/13%

2306Nm/13%

2228Nm/13%

2735Nm/17%

2876Nm/18%

2655Nm/17%

TE12 opmerking

473Nm/2,8%

465Nm/2,7%

665Nm/3, 9% J(i)

787Nm/5,0%

755Nm/4,9%

651Nm/4,1%

Machine: P
N

= 3MW I = I = 1160A
G R

s

0,50000

0,16750

0,16667

0,16583

0,16500

0,16417

0,16333

x
c

34,4°

51,9°

56,3°

58,9°

59,7°

57,6°

29,8°

TEG

14241Nm/100%

14530Nm/100%

14125Nm/100%

13547Nm/100%

13104Nm/100%

12805Nm/100%

13138Nm/100%

TE6

1833Nm/13%

1937Nm/13%

1891Nm/13%

1987Nm/15%

2237Nm/17%

2503Nm/20%

2341Nm/18%

TE12

416Nm/2,9%

348Nm/2,4%

572Nm/4,0%

714Nm/5,3%

756Nm/5,8%

729Nm/5,7%

645Nm/4,9%

opmerking

(l)voor tussen liggende slipwaarden treedt meervoudige commutatie op.
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Aan de hand van de rekenresultaten van de berekeningen voor de gegeven

acht machines-een gedeelte van de rekenresultaten is gegeven in Tabel 4

zijn de volgende algemene conclusies te trekken omtrent het gedrag van

een sleepringankermotor die deel uit maakt van een ondersynchrone-cascade

schakeling:

A) Voor het gebied waarbij de slip ligt tussen 1 en 0,2;

- De rotorstroom heeft tijdens de commutatie een "een-min-cosinus-achtig"

verloop.

- De commutatiehoek is nagenoeg constant.

- De amplitude van de zesde harmonische van het koppel bedraagt in dit

gebied ongeveer 13% van het gemiddelde koppel.

- De amplitude van de twaalfde harmonische bedraagt 2 a 3% van het

gemiddeld koppel.

- Wordt ~e gelijkstroom in het gelijkstroomgedeelte van het rotorcir-

cuit zo groot gekozen dat de effektievewaarde van de rotorstroom gelijk

is aan de voor de desbetreffende machine geldende nominale waarde van de

rotorstroom (geldend voor sinusvormige stromen) dan bedraagt het gemid

deld koppel van de machine ongeveer 0.9 van het nominale koppel van de

machine.

- De amplitude van de vijfde harmonische van de rotorstroom is in dit

gebied constant.

- De vijfde harmonische van de rotorspanning en van de rotorimpedantie

zijn in dit gebied evenredig met de slip.

B) Voor het gebied waarbij de slip ligt tussen 0,2 en 0,1;

- De rotorstroomvorm tijdens commutatie gaat steeds meer afwijken van het

"een-min-cosinus-achtige" verloop.Het is zelfs mogelijk dat er herhaalde

commutatie optreedt. Dit wil zeggen dat na het begin van de commutatie

(de rotorstroom wordt ongelijk nul na aanvankelijk nul te zijn geweest)

de rotorstroom weer nul wordt waarna de commutatie weer opnieuw begint.

Afhankelijk van de grootte van de gelijkstroom in het gelijkstroom

gedeelte van het rotorcircuit kan meervoudige commutatie optreden.

- De commutatiehoek vertoont in dit gebied een vrij scherp maximum. Het

maximum is ongeveer gelijk aan of groter dan 60 0 indien I
G

ongeveer

gelijk is aan of groter dan de nominale rotorstroom van de machine.

- De amplitude van de zesde harmonische van het koppel vertoont in dit

gebied een maximum van 18 a 19% van het gemiddelde koppel. Het gemid

deld koppel vertoont in dit gebied een duidelijk minimum.
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- De amplitude van de twaalfde harmonische van het koppel vertoont in dit

gebied een maximum van S a 7% van het gemiddeld koppel.

- De amplitude van de vijfde harmonische van de rotorstroom neemt bij

afnemende slip sterk af tot een minimum bij 5=1/6 meteen gevolgd door

een maximum voor een slipwaarde iets kleine~ dan s=1/6.

Voor s=1/6 zijn de zesde en twaalfde hamonische van het koppel nog

steeds respectievelijk 13% en 3% van TEG. Het genoemde maximum van TE6

valt voor aile machines vrijwel samen met het maximum van IRS.

- De vijfde harmonische van de rotorspanning vertoont in dit gebied een

duidelijk maximum.

- De impedantie welke de vijfde harmonische van de rotorstroom ziet heeft

een zeer scherp maximum voor s=1/6.

c) Voor het gebied waarbij de slip kleiner is dan 0,1.

- De rotorstroom vorm heeft tijdens commutatie weer het bekende "een-min

cosinus-achtige" verloop.

- Voor s=O,l heeft de commutatiehoek weer dezelfde grootteorde als geldig

voor het gebied met 0,1<s<0,2.De commutatiehoek neemt nu echter snel

toe tot 60° of groter bij kleiner wordende slip.

- De amplitude van de twaalfde harmonische van het koppel bedraagt 2 a 3%

van het gemiddelde koppel voor s=O,l en neemt af bij kleiner wordende

slip.

- De amplitude van de vijfde harmonische van de rotorstroom is voor s<O,l

van dezelfde grootte-orde als voor het gebied met 0,2<s<1. Bij kleiner

wordende slip neemt IRS sterk af. IRS vertoont nog een locaal minimum

voor s~1/12. (Voor deze slipwaarde staat het veld van de 11 harmonische

van de rotorstroom stil t.o.v. de stator) In de omgeving van deze slip

waarde vertoont ook TE6 een locaal minimum.

- De vijfde harmonische van de rotorspanning alsmede de impedantie die de

vijfde harmonische van de rotorstroom ziet is in dit gebied weer even

redig met de slip. De evenredigheidsconstante is dezelfde als geldig

voor het slipgebied met 0,2<s<1.
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Hoofdstuk 3.

Het meten van o.a. het koppel van een asynchrone machine welke deel

uitmaakt van een ondersynchrone-cascade-schakeling en het vergelijken

van de meet- en de rekenresultaten.

3. 1 lnJ.~igi.Dg_

Het doel van de koppelmeetmethode is tweeerlei.

In de eerste plaats is het nodig te onderzoeken of het gebruikte reken

model als beschreven in hoofdstuk 2, in voldoende mate overeenstemt met

de werkelijkheid.Daartoe wordt de sleepring-anker machine opgenomen in een

ondersynchrone-cascade-schakeling als gegeven in fig.1.

(Vergelijk deze figuur met de in hoofdstuk 2 gegeven fig.1)

,..
/1'

I
(0-- A.~l-t------Hf"'----1~

II/ l:?T t-----,

I
fig.1 Principeschema van een ondersynchrone cascade waarbij de combi

natie smoorspoel-wisselrichter vervangen is door een stroombron.

De in fig.1 aangegeven stroombron is opgebouwd uittransistoren die de

rotorenergie dissiperen. Deze stroombron heeft ten doel de rimpel op de

gelijkstroom I
G

minimaal te maken zodat wat dit betreft de overeenstemming

tussen het rekenmodel en het meetmodel optimaal is.

In de tweede plaats is het wenselijk te onderzoeken in hoeverre de resul

taten van het gebruikte rekenmodel overeenstemmen met metingen verricht

aan een "echte" ondersynchrone cascade als gegeven in fig.1 van hoofdstuk 1.

Om beide gestelde doe len van de koppelmeting te kunnen realiseren is het

meten van het gemiddelde koppel voor diverse slipwaarden niet voldoende.

Het is noodzakelijk om het "hele" verloop van het koppel als functie van

de tijd te kennen. Met andere woorden naast de grondharmonische van het

koppel is het nodig diverse harmonischen van dit koppel te meten. In het

bijzonder de zesde en de twaalfde harmonische.

Aangezien het vrijwel onmogelijk is door middel van een direkte meting,dit

is een meting aan een draaiende machine,het elektromagnetischkoppel van de

machine aan de as te meten is gekozen voor een indirekte meting.
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Het principe van deze indirekte meting is als volgt:

De asynchrone machine wordt op een bepaald toerental gebracht en belast.

Vervolgens worden de stromen in de stator- en rotorwikkelingen als functie

van de rotorpositie gemeten en in een geheugen opgeslagen.

Daarna wordt de asynchrone machine stilgezet en in een bepaalde positie

geblokkeerd. Dan worden de bij die rotorpositie gemeten stromen in de stator

en rotorwikkelingen in de vorm van gelijkstromen opgedrukt.

Vervolgens kan het koppel aan de stilstaande machine m.b.v. een op de as

gemonteerde koppelopnemer gemeten worden.

Door de meting voor vele rotorposities uit te voeren kan het hele verloop

van het elektromagnetisch-koppel gemeten worden.

Voor een uitvoerige beschrijving van deze meetmethode en de daarvoor beno

digde elektronische schakelingen verwijs ik naar de afstudeerverslagen

van Pulle en Gielissen. ([Ll] en [L2J)

3.2 Fe-.?uJ.t9.a.!: ~n_de_m..§.ti..Ilg~ ~ls_i!!. h~t_ge-.1-ijk-?t~oojgc.:iJcuit_vcw d..§. t:.,.otQl; e....en..

.E t!:.o~mb:ron_ i ~ 9pg~nqgJeD....:

De belasting van de asynchrone machine -de THE-machine- wordt gevormd door

een gelijkstroommachine. Tussen beide machines is een koppelmeter gemon

teerd. Bij een draaiende belaste asynchrone machine weEden gedurende een

periode van de rotorstroom voor N rotorposities de stato~en rotorstromen

geregistreerd. Voor N geldt de uitdrukking

l-s
N = 36-

s

waarbij s de slip van de machine is.

In een omwenteling van de rotor (3600) worden nl. voor 72 equidistante

rotorposities de stromen geregistreerd. Het resultaat van deze metingen,

door Gielissen verricht, is gegeven in fig.2. Zie [L2]

De metingen zijn verricht voor een relatief kleine I
G

van 15A. De nominale

waarde van de rotorstroom bedraagt voor de THE-machine waaraan de metingen

zijn verricht 28A.De keuze I
G

=15A werd gedaan om de in de stroombron te

dissiperen rotorenergie te beperken.

Zoals uit fig.2 blijkt is de overeenstemming tussen de reken- en de meet

resultaten bijzonder goed. Dit rechtvaardigt de conclusie dat het gebruikte

rekenmodel,en het aan de hand daarvan opgezette computerprogramma correct is.
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Fig.2 Gemeten en berekende koppel bij een ondersynchrone-cascade
schakeling.ln het gelijkstroom circuit van de rotor is een
stroombron opgenomen. [L 1J

3. 3 Be~ult~a~ v~-.ge_m~ti.!2g~n i!l~ i.,!l h..et_ g~ltjk..§.t~om ge.ge~lt~ v,En_he..!: ~otor=

.£i!:.cuit~e~ s.!!!ooEsP.2eLen_e~n_m!,!tato.!: :hP _opge..nol.!!.en.....

Het principeschema van de ondersyncrhone cascade waaraan de metingen zijn

verricht is gegeven in fig.3. Zie ook hoofdstuk 2 fig.i.

~~
~-

L-----_o{)('Jf----- 1. C; (we "5')
IC,C.... cf)

Fig.3 Principeschema van de ondersynchrone cascade waaraan de metingen
zijn verricht.

De combinatie gelijkrichter-smoorspoel-mutator werd door HEEMAF in bruik

leen gegeven aan de TH-Eindhoven.

De gegevens van de asynchrone machine,de THE-machine met een vermogen van

i1kW,zijn gegeven in tabel 3 van hoofdstuk 2.
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Allereerst werd de vijfde harmonische van de rotorstroom gemeten (is)
r

en wei om de volgende reden:

Eerdere publikaties van meetresultaten vertonen een afhankalijkheid tus

sen i; en de slip als gegeven in fig.4. [Li}, [L3]

In deze figuur is ook het verband tussen is en s gegeven zoals dit voigt
r

uit de berekeningen.

.!j
<.,.

'1
/

/ I,-
I-
I A

I

5-

Fig.4 De vijfde harmonische van de rotorstroom als functie van de slip.

globale weergave meetresultaten volgens [12.J en [L3].

- - - - globaal verloop volgens de berekening.

In hoofdstuk 2 is aangetoond dat het maximum van de zesde harmonische van

het koppel samenvalt met de maximale waarde van is .
r

Zou,zoals het resultaat van eerdere metingen van is als functie van de slip
r

doen vermoeden,deze piek in werkelijkheid niet optreden,dan moet een vraag-

teken gezet worden bij de bruikbaarheid van de rekenresultaten in de omge

ving van s=1/6.

Om te controleren of de eerder gepubliceerde meetresultaten overeenstemmen

met de werkelijkheid,en om in eerste instantie de rekenmethode te testen

werd opnieuw de vijfde harmonische van de rotorstroom als functie van de

slip gemeten.Het resultaat van deze metingen is gegeven in fig.S.

Zoals uit fig.S blijkt is het kwalitatieve verloop van meetresultaten en

rekenresultaten identiek.

Naar een verklaring voor het kwantitatieve verschil in de meet- en reken

resultaten heb ik niet gezocht. Het belangrijkste resultaat van de meting

is dat de bij de berekening gevonden piekwaarde ook werkelijk optreedt.
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Fig.S De vijfde harmonische van de rotorstroom als functie van de slip.
Meting verricht met een H.P. spectrum analyser.
De gemiddelde waarde van I

G
bedroeg 34A.

Hierna werd een koppelmeting verricht volgens de eerder beschreven indi

rekte methode.

Deze meting wordt nader toegelicht.

De in fig.3 aangegeven wenswaarde van I
G

werd op een dusdanige waarde inge

steld dat de gemiddelde waarde van I
G

gelijk was aan 32A.In eerste instantie

was het de bedoeling de meting uit te voeren voor I
G

=34A. In verband met de

oversturing van het stroomregistratie-systeem -dit systeem slaat de stator

en rotorstromen op in een geheugen als functie van de rotorpositie- moest

deze gemiddeldewaarde van I
G

verlaagd worden van 34A naar 32A.

De koppelmeting werd uitgevoerd voor s=0,2. Het verloop van de rotorstroom

is gegeven in fig.6. Deze stroom is geregistreerd met behulp van een tran

sientrecorder en een X-Y-schrijver.In deze figuur is duidelijk de 300Hz

rimpel te zien die van uit het net via de mutator de gelijkstroom IG,en

dus ook de rotorstroom,beinvloedt.De stroom zoals deze opgeslagen was in

het eerder genoemde registratie-systeem is gegeven in fig.7.

Het resultaat van de koppelmeting is gegeven in fig.8.

De in fig.8 getekende meetresultaten zijn geanalyseerd m.b.v. een computer.

De waarden van het gemiddeld koppel,de vijfde- en de twaalfde harmonische

van het koppel zoals dit voigt uit het rekenmodel,en zoals deze berekend

zijn uit de meetresultaten,zijn gegeven in Tabel 1.
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Fig.6 Rotorstroom van de asynchrone machine die deel uitmaakt van
een ondersynchrone cascade.De gemiddelde waarde van I bedroeg
32A.De stroom is geregistreerd m.b.v. een transient r~corder en
een X-Y-schrijver.De slip van de machine bedroeg 0,2.
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Fig.7 De rotorstroom als gegeven in fig.6 zoals deze opgeslagen was in
het geheugen van het stroom-registratie-systeem.
I gemiddeld was 32A,de slip van de machine was 0,2.

G
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Fig.8 Deze figuur geeft het gemeten en het berekende koppel gedurende
een periode van de rotorstroom. s is de slip van de machine en
N het aantal metingen.

meetresultaat.De diverse meetpunten zijn verbonden
d.m.v. rechte lijnen.

- - - - - rekenresultaat.

Tabel 1 Gemeten en berekende waardeh van het koppel.
De slip van de machine was 0,2ihet aantal meetpunten N=149i
de gemiddelde waarde van de gelijkstroom was 32A.

TEG

TE6

TE12

berekend

62,7Nm

7,3Nm

1,2Nm

gemeten

63,8Nm

2,5Nm

1,ONm

Zoals uit fig.8 en tabel 1 blijkt is er een duidelijk verschil tussen het

gemeten en berekende koppel. Ook zien we in fig.8 dat de koppelvariatie

tussen twee op een volgende meetpunten vrij groot is. Dit leidt tot de

voor de hand liggende conclusie dat het oplossend vermogen van de koppel

meetmethode opgevoerd dient te worden.Hiermee is al een begin gemaakt.

Het eerder genoemde aantal metingen van 72 per omwenteling van de rotor

zal binnen niet al te lange tijd opgevoerd kunnen worden tot 360.

De realisatie hiervan is al in een vergevorderd stadium.In verband met

tijd gebrek,en het onderkennen van het feit dat het oplossend vermogen van

de meetmethode opgevoerd dient te worden zijn niet meer koppel metingen

verricht.Toch is mijns inziens een aantal (voorzichtigelconclusies mogelijk.
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-Het berekende en gemeten gemiddeld koppel stemmen goed overeen.

-De overeenkomst tussen de gemeten en de berekende vijfde harmonische

van de rotorstroom is vrij goed.

-Het koppel van een sleepringanker machine opgenomen in een ondersyn

chrone cascade zal variaties vertonen die enerzijds het gevolg zijn van

het principe van de schake ling en anderzijds van de mate waarin de eerder

genoemde 300Hz rimpel doorwerkt in het koppel van de machine.
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Hoofdstuk 4.

Samenvatting van de conclusies en aanbevelingen voor nader onderzoek.

4.1 ~~ns:lusJ:~s...:.

Uit de voor een achttal machines uitgevoerde berekeningen liggend in een

vermogensgebied van llkW tot 3MW voigt dat:

- Het gedrag van aile machinesm.b.t. stromen,spanningen en koppel is

vrijwel identiek.

- De grootte van het op het nominale koppel van de machine betrokken

elektromagnetisch koppel is voor aile machines nagenoeg

- De amplituden van de zesde en de twaalfde harmonische van het koppel

betrokken op het gemiddeld koppel zijn voor aile machines gelijk.

- De amplitude voor TE6 bedraagt voor <s< ongeveer 13% van TEG,doch

vertoont een vrij scherp maximum van 18 a 19% van TEG voor slipwaarden

iets kleiner dan 1/6.

- De amplitude van TE12 bedraagt voor <s< 2 a 3% van TEG met een vrij

scherp maximum van 5 a 7% voor slipwaarden iets kleiner dan 1/6.

Bovenstaande in aanmerking nemend is het m.i. niet nodig om voor elke

nieuwe machine die als onderdeel van een ondersynchrone cascade gebruikt

wordt de hele berekening opnieuw uit te voeren. Dit is uiteraard wei nodig

indien de machine parameters van een machine duidelijk afwijken van die

waarden welke aan de hand van de gebruikelijke schaalwetten verwacht kunnen

worden.

Uit het vergelijken van de reken- en meetresultaten voor de THE-machine

voigt:

- De resultaten van de gebruikte rekenmethode stemmen bijzonder goed

overeen met de meetresultaten indien de rimpel op de gelijkstroom I
G

verwaarloosbaar klein is.Hieruit blijkt niet aileen de juistheid van de

~gebruikte rekenmethode,doch de zeer grote praktische waarde van de

beschreven indirekte koppel meetmethode.

- Is de 300Hz/600Hz rimpel op de gelijkstroom I
G

niet verwaarloosbaar

klein dan zal in de praktijk naast de berekende koppelvariatie nog een

extra variatie ontstaan t.g.v. deze rimpel. Voor kleine slipwaarden zal

de koppel variatie t.g.v. deze rimpel een frequentie hebben die veel

groter is dan 12f .
r
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Mijn (voorzichtige) eindconclusie is dan oak dat met het in hoofdstuk 2

beschreven rekenmodel de gemiddelde waarde van het koppel,de zesde har

monische van het koppel (f
6
=6f

r
) en de twaalfde harmonische van het koppel

(f 12=12f
r

) berekend kunnen worden.Ook als op de gelijkstroom I
G

een aan

zienlijke rimpel aanwezig is.

Wei dient nag opgemrkt te worden dat voor het slipgebied waarvoor geldt dat

12f ~300Hz een duidelijk verschil kan ontstaan tussen de berekende en der
werkelijk optredende twaalfde harmonische van het koppel.

4. 2 hC!..nQe'yeli!lg~ Y0Q..r Bader_0Il.de!:zQ..e~

- Nadat het oplossend vermogen van de indirekte koppel-meetmethode is

opgevoerd dienen de nodige metingen.verricht te worden am de voorzichtig

getrokken eindconclusie te verifieren.

- Het,wegens tijd gebrek,niet opgeloste probleem van de meervoudige com

mutatie,zie bijlage 3 eventueel in het rekenmodel aanb~engen.

- Het rekenmodel universeler maken door de veronderstelling dat de mecha

nische rotorhoeksnelheid constant is te laten vervallen.Zie bijv. [LSJ
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met E
Qo

= 0

~j~g~ Wijziging van de door Gielissen [L2] gevonden uitdrukkingen

voor stromen en spanningen.

Bij de ondersijnchrone cascade, waarbij de 1n de rotor vloeiende stromen

gelijkgericht worden m.b.v. een drie fasen diode brug, wordt het verloop

van de rotorstromen beschreven door twee stelsels differentiaalvergelij

kingen. We veronderstellen hierbij voorlopig dat geen herhaalde- en geen

meervoudige commutatie optreedt.

Stelsel I bestaat uit drie lineaire differentiaalvergelijkingen met als

onbekenden id(x), iq(x) en iQ(x) en beschrijft het verloop van de stromen

tijdens de commutatie.

Stelsel II bestaat uutwee lineaire differentiaalvergelijkingen met als

onbekende id(x) en i (x) en beschrijft het verloop van de stromen
1T q

voor Xc<x<} met Xc de commutatiehoek.

Opmerking: De diverse symbolen hebben dezelfde betekenis als in het verslag
van Gielissen. Wordt naar het verslag van Gielissen verwezen,
bijv. naar blz. 10, dan wordt dit afgekort tot G.blz.IO .

Als oplossing van stelsel I vond Gielissen:

id(x) = Y[E +e-S1X{E
d

sin(Wlx)+E
d

COS(W1X)}+Ed sin(x)+Ed cos(x)+Ed e-SoxJ
do 1 2 3 4 5

[ -SlX -SOX]Y EQ +e {EQ sin(w1x)+EQ COS(W1X)}+En sin(x)+EQ cos (x)+EQ e
o 1 2 '<·3 4 5

(zie G.blz.19) en Y =(s3 aX 2X )-1
s r

Deze oplossing 1S verkort te schrijven als:

id(x) = y(~,~)

i (x) = Y(E ,X)q --q -

iQ(x) = Y(~,!)

- -
I:EQ~

- -
Ed E I

0 qo
e-SlXsin(W1X)Ed E E

Q1met: 1 ql
e-SlXcos (Wlx)Ed E

r
X =

~ = 2 E = q2
~ =

Ed -q - sin (x)E E
Q33 q3

Ed E E
Q4

cos (x)
4 q4 -SOxEd E E

Qs
e

5 qs
- - L.. - - -
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Voor ~' ~ en ~ gelden de uitdrukkingen:

(zie G.blz.71,72)

Opmerking:Matrix I is met een rij uitgebreid, en wel als volgt:
FOO = AO en F

Oi
= 0 met i=I,2,3,4,5 .

Als oplossing van stelsel II vond Gielissen:

met x' = x-X
C

(zie G.blz.22)

Deze oplossing 1S verkort te schrijven als:

iq(x') = 2i 2(H ,X')
s s -q-

-
H

dO

H
d1

~ = Hd2

H
d3

H
d4

'-

H
qo

H
ql

H = H
-q q2

H
q3

H
q4

sin (x' )

X' = cos(x')

-13 x'e 2 sin(W2x ')

-13 x'e 2 COS(W2X ')

-

Voor ~ en Bq gelden de uitdrukkingen:

H~ = G.o en H = G.y
-u _ -q =- (zie G. blz. 75)

Opmerking:Matrix G 1S met een rij uitgebreid en wel als volgt:
=

Goo = AD en GOi = 0 met i=I,2,3,4

Het 1S zondermeer duidelijk dat er bij de numerieke verwerking van de

gevonden betrekkingen moeilijkheden optreden voor s + O. Ook zal blijken

dat soortgelijke moeilijkheden optreden voors + I.

Door een andere organisatie van de gevonden betrekkingen blijkt een aantal

van deze problemen opgelost te kunnen worden.
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We beschouwen daartoe de elementen van de matrices F en G.

De matrix F

FOO = I
130(1312+W12)

FlO

RI F20
II

= wl (R 2+1 2) en =
Wl(R 2+I 2)I I I I

F I ,k = -131 F I k_I-W1F 2 k-I, , (zie G. blz. 69)

me t k= I ,2 , 3 ,4 ,5

en

(zie G. blz. 70)

met k=I,2,3,4,5

met k=0,1,2,3,4,5 (zie G.blz.68)

Voor de in deze betrekkingen voorkomende grootheden gelden de uit

drukkingen:

So
I A ~p-QI o I= -A-B+-b met:3 B = -P-Q

131 lA+lB+lb Q I I I 3= = -d--bc+-b2 2 3 2 6 27

P =
k I I i

!13'(A-B)
Q2+ (-c---b2) 3

wl = 3 9

b = _I{ r +r (I+a)}
sa r s

c = -±:{ (2r +r ) r + ( I- s) 20 }
so r s s

r
r

d = -t-{r 2+(I-s)2}r
s a s r

X 2

o = I-~
X Xs r X

r
en R

r s =_s
X

s
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We z~en dat de grootheden P en Q voor s + 0 moeilijkheden opleveren.

Voeren we enkele nieuwe grootheden ~n nl.:

dan geldt:

Q = ~(!0"c.'-!b'2)3
s a 3 9

definieer:

dan geldt:

I . / I I i

P = ~VQ'2+(3ac'-9b'2)3

definieer nu:

We vinden nu:

\~ l:ij I IA = V P-Q = - P , -Q ' = - A'
so so

\3~ I \3/ i IB = V -P-Q = _·V -P'-Q' = - B'
so so

130= __1_ A, __I_B,+_I_ b , =_I_{-A'-B'+!b'} =-]-130'
So SO" 3sa sO" 3 so

131= _I_A,+_I-B,+_I_b ,= _1_{!A'+!B'+!b'} = _1_ 131'
2sa 2sa 3sa so 2 2 3 so

Wl= l!3(_I_ A, __I B') = _I_p l3'(A'-B')} I ,
2 so so so 2 = so WI

De grootheden RI , II' R2 en 12 moeten nu nog omgewerkt worden.

De uitdrukkingen voor RI , II' R2en 1
2

zijn gegeven op bIz. 69 en 70 van

het verslag van Gielissen. In deze uitdrukkingen is 133=0 en w3=1 zoals

gegeven op G.blz.68.

RI
= (SI2_S1S0-WI2)(SI2+I-WI2)+2wI2S1(So-2S1)

II = Wl(2S1-S0)(SI2+I-WI2)+2wlSl(SI2_S1S0-WI2)

R2
= -SI2_WI2+I-2S0S1

12 = -SO(SI 2+WI 2- 1)+2S1
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RI , II' R2 en 12 z~Jn am te werken tot:

R2
+{s2 0 - C '}

I ,
= ---R

s 0 - s2 0 2

I I I1
2 = -{s2b '-d'} =

,
s3 0 ~2

Brengen we nu de grootheid y S3
0X

2X onder in de matrix r, en vervangen
s r

we Bo, Bl en WI door So' ,SI' en wI '.

De eerste en de tweede rij van de door Gielissen bepaalde matrix F kan
-

nu geschreven worden als:

De gegeven recurrente betrekking ~s om"te werken tot:

en

(:I.)

De eerste en de tweede rij van de matrix! worden nu als gegeven op

de volgende bladzijde.



-..-...=Technische Hogeschool Eindhoven
Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

biz. tv van

rapport nr.

RI
R'

FlO
I 2 4 I s2 a4F"= wI (R 2+ 1 2)

.
s3 aX 2X = s a X 2X w '(R ,2+ 1 '2) = 10

I I s r srI I I

II I'
FZO

I
= 2 4 I = s2 a4F"= wl(R 2+1 2)·s3 aX 2X s a X 2X WI '(R '2+1 '2) 20

I I s r srI I

F I I = -SIFIO-wIFZO = s a3 ( - 13 ' F" -w ' F" ) = sa 3F"1 10 1 20 I I

FZI
= w1FIO-SIFZO = sa 3( 'F" 13 'F" ) = sa 3F"wI 10- 1 20 2 I

F l2 = - 13 1F II -w 1FZI = a2(- 13 ' F" -w 'F " ) = a2F"1 II 1 21 12

FZ2 = WIF1I-SIFZI = a2( 'F" 13 'F" ) = a2F"WI 11- 1 21 22

F
l3

= -SIFI2-wIFZ2 = 2:(-13 'F" -w 'F" ) = 2:F"
s 1 12 1 22 s 13

Fh = wIFI2-S1FZ2 = 2:( 'F" 8 'F" ) = £F"
s WI 12- 1 22 s 23

F14 = -SIF13-wIFZ3 = _1_(-13 'F" -w 'F" ) = _I_ F"
s2 1 13 1 23 s2 14

FZ4 wIF13-S1FZ3
I Wl'F" -131'F" ) I F"= = --;2( =13 23 ? 24

F 15 = -SIF14-wIFZ4 = _1_( 13 'F" 'F") = _I_ F"
s 3a-I 14 -w 1 24 s3 a 15

FZ5 wIFI4-S1FZ4 =
1 w 'F" -13 'F" ) _I_F"= s3 a ( 1 14 1 24 = s3 a 25

De derde en de vierde rlJ van de door Gielissen bepaalde matrix F kan-nu geschreven worden als:

F3,k = -yF4 ,k-1

F4,k = yF 3,k-l

De gegeven recurrente betrekkingen zijn oak hier am te werken tot:

F3,k = -F4,k-l

F4,k = F3,k-l

De derde en de vierde rij van matrix F worden nu als gegeven op de vol-
=

gende blqdzijde.
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R2 R'
F30

1 2 sF"= R 2+1 2 s3 0x 2X = s· 2X (s2R'2+I'2) =X 302 2 s r s r 2 2
12

I'
F40

I 2 F"= R 2+1 2 s3 0X 2X = X 2X (s2R'2+I'2) = 402 2 s r s r 2 2

F
31 = -Fl.o = -F"40

F41 = F
30 = F"s 30

F32 = -F' = -sF"
41 30

F
42 = F

31 = -F"
40

F33 = -F
l.2 = F"

40

F' = F32 = -sF"43 30

F44 = F
33 = F"

40

F34 = -F
l.3 = sF"

30

F35 = -F44 = -F"
40

F45 = F34 = sF"
30

De vijfde rij van matrix F wordt:
-

S03
FS1 = NSO

(-1/ s 2)80'3

NSO

met N' = X 2X {(81 '-80')2+W1 '2}{80'2+s 202}
50 s r

(0/s)80,2
FS3 NSO

(I/s3 q )80'4

NSO
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De elementen van de n1euwe matrix F' = Y! zijn nu aIle bekend.
-

r-- -

FaO 0 0 0 0 0

s2 C1 4F" 3 " cr2F" ~F" I F" I F"
10 SC1 F I I 12 s 13 ;2 14 ~ IS

s2 C1 4F" sC1 3F" C1 2FlI ~F" 1 F" I F"
20 2 I 22 s 23 s2 24 ~ 25

F' =-- sF" -F" -sF" F" F" -F"
30 40 30 40 s 30 40

F" sF" -F" -sF" F" sF"
40 30 40 30 40 30

-s2 C1 4 C1
8

,2 _12,80,3 _1-
8

,4

/80 ' SC1 3 -C1280' ; 0 s s3 C1 0

N;O N;O NSO NSO NSO NSO
'-- -

Ret blijkt dat voor s + 0 in de derde, vierde en vijfde kolom van

matrix F' moeilijkheden optreden.

De eerder gevonden uitdrukkingen ~=~.i; ~=~.~ en ~=!...g worden nu

E'
=d

= F'. d ~ = ~'.g

De elementen van de vectoren i, ~ en g zijn te vinden in het verslag van

Gielissen op de blz.IS,16 en 17.

Beschouwen we bijv. de matrix-vector vermenigvuldiging F'.d dan blijkt= -
dat bij het uitvoeren van deze vermenigvuldiging aIle elementen van de

vijfde kolom van ~' vermenig-vuldigd worden met dS .

dS is het vijfde element van de vector i. Voor dS geldt:

Door nu in _d, dS te vervangen door d'=X 2X i en aIle elementen van de5 s r dO
vijfde kolom van F' te vermenigvuldigen met s3 C1 zijn de numerieke proble-

=
men voor s + 0 1n deze kolom opgelost.

Deze handelwijze levert aIleen succes op als ook voor de vectoren ~ en g
dezelfde her-definitie mogelijk 1S.
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Er geldt:

q' = X 2X i
5 s r qO

Alle elementen van de vierde kolom van F' worden bij uitwerking met

d4 (q4,Q4) vermenigvuldigd, en alle elementen van de derde kolom met

d 3 (q3,Q3)'

Ook hier zijn de betreffende elementen van de vectoren te herdefinieren.

q - sq'3 - 3 Q = sQ'
3 3

Door nu de derde kolom van F' met s te vermenigvuldigen en de vierde

kolom met s2, en vervolgens d4 (q4,Q4) te vervangen door d4 (q4,Q4)

zijn voor wat betreft de matrix F' de numerieke problemen voor s + 0

opgelost. De zo ontstane n~euwe matrix heet F".
=

De n~euwe vectoren heten~' , 30' en Q'.

De elementen van de matrix '!:," en van de vectoren ~',S' en Q' worden ge

geven op de volgende bladzijden.

Verder zijn nogmaals de elementen van de eerder gegeven vector! gegeven.
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FOO 0 0 0 0 0

s2 cr 4F" scr 3F" cr 2F" crF" F" F"
10 11 12 13 14 15

s2 cr 4F" scr 3F" cr2F" crF" F" F"
20 2] 22 23 24 25

F"=
= sF" -F" -sF" sF" s3F" -s3 crF"

30 40 30 40 30 40

F" sF" -F" -s2F" s2F" s4 crF"
40 30 40 30 40 30

-s2 cr4 scr 3 -cr2So I crSO l2 -SOI3 ~/ SOl
NSO NSO NSO NSO NSO NSO

'-- -

NSO = X 2X {(SI '-SO')2+WI 12}{SOl2+s 2cr 2}
s r

Fao
cr 2 NOO X 2X SOl(S I I2+WI 12)= N

OO
met =

s r

RI
F" 1

met Nio X 2X WII(RI2+I12)
= Nio =10 srI 1

II
F" 1

20 = Nio

F" = S IF" IF" F" = IF" S IF"
11 - 1 10-wI 20 21 wI 10- 1 20

F" = -S IF" -w IF" F" = IF" S IF"
12 1 11 1 2] 22 wI 11- 1 21

F" = - S IF" -w IF" F" = IF" S IF"
13 1 12 1 22 23 ~I 12- 1 22

F" = S IF" IF" F" = IF" S IF"14 - 1 13-w 1 23 24 WI 13- 1 23

F" = -S IF" -w IF" F" = IF" S IF"
15 1 14 1 24 25 wI 14'" 1 24

RI
F" 2 N30

X 2X (s2R I2+I 12)met =30 N30 s r 2 2

II
F" 2=--

40 NjO
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d' = (l-s)2X X R I Go s sr r

d' = R R (sx idO-u O)+R X (l-s)udO+R X (l-s)(sX i o+sx Ir~/3)+1 s r s q r s r s s q sr 7v

+(I-s)2I
G

sX X X cr+(I-s)R X (sX i O+SX I G03 )s r sr s sr sr q r 71

d' = s(R X+R X )(sX idO-u O)+(I-s)X R (u O+(I-s)X IG)+R R udO+2 r s s r s q s r q sr s r

d) = XsRsRrido+udo(RrXs+RsXr)+(I-S)XsRr(Xsiqo+XsrI9'i3)+sXsXrcr(sXsidO-UqO)+

+(I-s)X X cr(u O+(I-s)X IG)+(I-s)X R (X i O+X I G(3 )s r q sr sr s sr q r /1

d4' = X idO(R X +R X )+X X crudO+(I-s)X X cr(X i O+X Ir.03)s r s s r s r s r s q sr 71

(l-s)R R X I Gs r sr

q' = R R (sX i O+SX IG~3+udO)-(I-S)X R (sX idO-u 0)+1 s r s q sr 7v s r s q

+s(l-s)X IG(R X +R X )-s(l-s)2X X (X i O+X Ir,~3)sr r s s r s sr sr q r 7v

q' = R R (u O+(I-s)X IG)-(I-s)R X udO-s(l-s)X X (sX idO-u 0)+s2(1-s)X X X I G2 s r q sr r s s r s q s r sr

+s(R X +R X )(sX i O+SX Ir~3+udO)-s2R X (X i O+X I~3)r s s r s q sr 7v s sr sr q r y

q' = -(l-s)X 2R idO-(l-s)X X udO+R R (X i O+X I~3)+3 s r s r r s s q sr y

+(R X +R X )(u O+(l-s)X IG)+sX X (sX i O+SX IG~3+udO)+r s s r q sr s r s q sr 7v:

-(1-S)2X X (X i O+X IG~3)-s2X X (X i O+X IG~3)s sr sr q r 7v· s sr sr q r 7v:

q' = -(l-s)X 2X idO+(R X+R X )(X i O+X IG~3)+X X (u O+(l-s)X IG)+4 s r r s s r s q sr7/: s r q sr

-X R (X i +X I G.{)
sr s sr qO r 713

qs' = X 2X is r qO
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Q' = 0
0

Q' = -s(l-s)X2 R Ie+s(X i o+x I913 )(R 2+(I-s)2X 2)I sr s sr q r s s

Qi = s(l-s)X X (sX idO-u O)-sR X (sX i o+sx I9'l3+udO)+s sr s q s sr s q sr

-s2(I-s)X X2 I e+2s2R X (X i o+X I~3)s sr s s sr q r

Q' = (l-s)X X udO-X R (u O+(I-s)X Ie)-sX X (sX i o+sx I913+udo)+3 s sr sr s q sr s sr s q sr

+(X i o+X I~3)(R 2+ s 2X 2+(I-s)2X 2)sr q r s s s

Q4= (l-s)X 2X idO-R X (X i o+X I 913 )+2R X (X i o+X I~3)+s sr s sr s q sr s s sr q r

-X X (u O+(I-s)X Ie)s sr q sr

Q' = X
s

2Xr1
913S

Xo = I

XI = e -SIXsin(WIX)

X2
-SIX= e COS(WIX)

X3 = sin (x)

X4 = cos~x)

Xs = -Soxe



-.....=Technische Hogeschool Eindhoven
Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

biz. 81 van

rapport nr.

De matrix G
=

GOO
I= S22+W2 2

GI k = -G2 k-I, ,

G2 k = GI k-I, ,

GIO
8 I

= 8 2+T 2
I I

(zie G.blz.72 en 73)

met k=I,2,3,4

G20

TI
8 1 -2S2= c:: 2+T 2 met =

C I I
en TI = -S22+ I-W22

met k=I,2,3,4

82 = -S2 3+3w 22S2-S2

T
2

= -3W2S22+W23_W2en

metG40

T2= W (8 2+T 2)2 2 2

R
met r = -.E..

s Xs

r s
s

Verder geldt:

G4 ,k = w2G3,k_I-S2G4,k_1

8
2

I-s
w2 = -s- (zie G.blz.21)

We z~en hier dat 82 en T2 ~ ~ voor s ~ O.

Ook bij de uitwerking van G30 en G40 treden numerieke problemen op voor s ~ I.

am deze problemen op te lossen werken we de diverse termen uit, en brengen

tevens de factor (s2X 2)-1 onder in de matrix G.
s =

en

G' =00

8 =I

I I
S22+W2 2' s 2X 2 =

s
r

-2~
s

X 2 (r 2+ ( 1-s ) 2)
s s

r 2
s (l-s)2

T = -2" +1-- 2Iss

8 I _1_ -2sr
Gio

s
Nio X 2{4s 2(r 2+1)-4s(r 2+1)+(r 2+1)2}= 8 2+T 2' s2X 2 = met =

Nio s s s sI I s

Gio =
TJ ----l...- _ -1+2s-r 2

8 2+T 2' s 2X 2- Nio
s

I I s

De eerste en de tweede rij van de nieuwe matrix £ worden nu als gegeven

op de volgende bladzijde.
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GI I
I -G

20
= -G20 • s 2X 2 =

8

G2 I
I GIo

= GJO·8 2X 2 =

8

GI2
= -G21

= -G' G
Z2

= GI I = -G2010

GI3
= -G' = G20 G

Z3
= GI2

= -G'
22 10

GI4
= -G

23
= Gio G24

= G
I3

= G20

Voor de derde en de vierde rij vinden we nu:

r 3 2 r r
s i.l.=.§l 8 8

82
= --+3 .---

83 82 8 8

r 2 3
1-8 8 ~ 1-8T2

= -3-·-=-z + --
8 S 8 8

Definieer:

_1_{-S2r 3+3r (1-8)2 82_84 r }
I-s 8 8 8

N40

We Z1en dat N40 ongelijk i8 aan 0 voor 8 ~ 0 en 8 ~ I.

Definieer:
2 (-r 3+3r (1-8)2_82r )

G
30

_8_G" G" 8 8 8
= met =

N401-8 30 30

82G"
(-3r 2+(1-8)2_82)

G40 = met Gil 8
=40 40 N40
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G31 = -S2G30-w2G40 = _8_{_r G" -CI-8)2G" } = ~-G"
1-8 8 30 40 1-8 31

G41
= w2G30-S2G40 = 8{G" -r G" } = 8G"

30 8 40 41

G32 = -S2G31-w2G41 = _I_{ -r G" - (1-8) 2G" } = _I_G"
1-8 8 31 41 1-8 32

G42 = w2G31-S2G41 = G" -r G" = G"
31 8 41 42

G33 = -S2G32-w2G42 = 8Cl-8){-r8G32-CI-8)2G42} = I Gil
8 (1-8) 33

G43 = w2G32-S2G42 = l{G" -r G" } = IG"
8 32 8 42 8 43

G34 = -S2G33-W2G43 = 82C;_8){-r8G33-CI-8)2G43} = I Gil
82 C1-8) 34

G44 = w2G33-S2G43 = _I_{G" -r G" } - _I_G"
82 33 8 43 - 82 44

Alle elementen de matrix G' I G bekend.van = 82X 2 z1Jn nu
- -

- 8 -

GOO 0 0 0 0

GIO -G
20 -G

IO G
20 G;O

G' = G20 G;O -G
20 -G IO

G
20-

2
_I_G" 1 G" I Gil~G" _8_G"

1-8 30 1-8 31 1-8 32 8 C1-8) 33 82 (1-8) 34

82G" 8G" Gil IG" ! Gil
40 41 42 8 43 82 44

L..- -

Voor 8 - 0 blijken er moeilijkheden op te treden 1n de derde en vierde

kolom van G'.

De eerder gevonden uitdrukkingen ~=~.~ en H =G.y worden nu:
-q =-

H'
-4i

= G'.a en H'
~

= ~' • r.

De elementen van de vectoren r. en i zijn te vinden 1n G.blz.21 en 22.
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Door nu de derde kolom van G' met s, en de vierde kolom met s2 te ver-

menigvuldigen, en de vectoren i en X overeenkomstig te wijzigen z~Jn de

problemen die optreden voor s ~ 0 m.b.t. matrix~' op te lossen. (~' wordt £')

Verder blijken er moeilijkheden op te treden ~n de derde rij van matrix ~'(~')

indien s ~ I. De gewijzigde vectoren i en y heten i' en X'.
Beschouwen we Bd=~'.i' dan blijkt Hd3 te onstaan uit het inproduct van

de derde rij van G' met de vector 0'.
=

Schrijven we de derde rij van ~' als £3 dan ~s Hd3 te schrijven als:

H
d
'3 = (G',o')= _I_(G" 0')

-3 - I-s -3'- met G" = (l-s)G'
-3 -3

Definieer: H"d3 en H" = (G",y')
q3 -3 -

De eerder gevonden uitdrukkingen voor id(x') en iq(x') worden nu:

. -B2X' sin(w2x '), , }id(x') = H' +H' s~n(x')+H' cos(x')+e {H" +H cos(w x )dO dl d2 d3 I-s d4 2

Nu geldt:

Dus ook voor s ~I zijn de numerieke problemen oplosbaar.

De nieuwe matrix, ontstaan door de beschreven veranderingen aangebracht

~n de matrix £, heet ~".

De elementen van de matrix ~" en de vectoren i' en y' worden gegeven op

de volgende bladzijden.

Ook zijn daar de elementen gegeven van de vector !". Van de vectoren

x' en X" verschilt

x" = _1_ X'
3 I-s 3

aIleen het derde element. Er geldt de betrekking:
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c- -

GOO a a a a

Gio -Gzo -Gio sGzo
s2G'

10

Gil = Gzo Gio -G
zo

-sG 1o
s2G'- 20

S2G" sG" Gil Gil Gil
30 31 32 33 34

S2G" sG" Gil Gil Gil
40 41 42 43 44

'- -

NZO
-r 3+3r (l-s)2-s 2rs s s

N40
-3r 2+(I-s)2-s 2

= _----"s"----:- _

N40
Gil

40

Nil
00

metNZO
-1+2s-r 2

s

1
= N" met

GO
-2sr

s

Gil =
30

Gio =

met:

Gil = -r Gil -(I-s)2G" Gil = Gil Gil
31 s 30 40 41 30-r s 40

Gil = -r Gil -(I-s)2G" Gil = Gil -r Gil
32 s 31 41 42 31 s 41

Gil = -r Gil -(I-s)2G" Gil = Gil -r Gil
33 s 32 42 43 32 s 42

Gil = -r Gil -(I-s)2G" Gil = Gil Gil
34 s 33 43 44 33-r s 43

°0
, = (l-S)Xsr{(I-S)XSIG-RsI91j}

= R (sX idl-u l)-s(l-s)X X IG~3+(I-S)X (sX i I+udl)s s q s sr ~/1 s s q

= X {R i +u -(I-s)X IG~3+(I-S)X i }
s s dl dl sr 713 s ql
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YO'

Yl '

Y2'

= s(l-s)X X IG+R (udl+sx i 1)-(I-s)X (sX idl-u I)s sr s s q s s q

Y3' = X {R i I+u 1+(I-s)X IG-(I-s)X i dl }s s q q sr s

Y4' = X 2i
s ql

X" = 10

XII = sin(x 1
)1

XII = cos(x')
2

X" -S x' 1= {e 2 sin(w 2x')}(I_S)3

XII = e- S2X ' COS(W2X')
4

..H~ ~ EU..E1~ri~k_g~d_r~g_ ,:~n_d~ _e1:.~m~n.E~n _v~n_ <!.e_mil~r:!:..c~s E.II _el!. £11~
Het gedrag van de elementen van beide matrices wordt voor een grootdeel

bepaald door de noemer van de als breuk te schrijven elementen van deze

matrices.

Beschouwen we eerst matrix Gil dan geldt dat:
=

a) G' 1 met Nil = X 2{r 2+(I-s)2}
00 = N" 00 s s

00

b) de elementen op de eerste en tweede rij te schrijven zijn als breuk

met de noemer:

c) de elementen op de derde en de vierde rij te schrijven zijn als breuk

met de noemer:

ffimtrent NOO ' N20 en N40 kan het volgende opgemerkt worden. (zie volgende bIz.)
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De noemer NaO ~s definiet positief met een minimale waarde

voor s=l. Bij toenemende machine-grootte neemt R af zodat
s

wordt. Dit zal m.i. geen problemen opleveren.

De noemer N20 is definiet positief met een minimale waarde

(X r )2=R 2
s s s

NaO kleiner

De minimale waarde van N
20

toont het zelfde gedrag als de minimale waarde

N"van 00'

De noemer N40 ~s definiet positief. De minimale waarde van N40 is moeilijk

te berekenen. Wel is duidelijk dat voor zeer kleine r ,dus bij grote
s

machines, N40 bepaald wordt door:

X 2{(I-s)6+(I-s)2 s 4_2(I-s)4 s 2}
s

analyse -z~e volgende blz.-

Deze uitdrukking wordt 0 voor s=!.

Voor kleine r en s~1 zal N' ~ IX 2r 2=IR 2.s 2 40 4 S S 4 s
Uit een m.b.v. de computer uitgevoerde numerieke

volgt inderdaad dat N40 minimaal~!Rs2 voor s~!.

Concluderend kan gezegd worden dat de in de elementen van matrix Gil

•

=
voorkomende noemers een minimale waarde hebben cie ~n grootte-orde

overeenkomt met R 2.
s

Beschouwen we de matrix F" dan geldt dat :
-

a)

b)

2
F' = _0_ met NO'O = Xs2Xr60' (61 '2+W1 '2)00 NaO
de elementen op de eerste en de tweede rij te schrijven z~Jn als breuk

met de noemer: N' = Xl X W '(R'2+I'2)
10 srI I I

c) de elementen op de derde en de vierde r~J te schrijven zijn als breuk

met de noemer: N' = X 2X (s2R'2+I'2)
30 s r 2 2

d) de elementen op de vijfde rij te schrijven z~Jn als breuk met de

noemer:

Opmerking: het element F
SO

heeft als enige de noemer 6o'NSO

d ·· '" I" • 1 dDe gevon en u~tdrukk~ngen voor NOO ' NIO ,N30 en NSO z~Jn zo comp ex at

het gedrag van deze uitdrukkingen als functie van de slip en de machine

parameters alleen numeriek onderzocht kan worden. De reken resultaten van

dit onderzoek worden gegeven op de volgende twee bladzijden. Aan de hand

van de rekenresultaten is op te merken dat N' T 0 voor s + I.Dus voor s+1
10

kunnen er moeilijkheden optreden.
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Hatrix F"-
NOO

-
N

10
N30

NSO So' slip

5.92517~-,)1 6.48540:'-06 3.51400[-01 1.07000::-0,- 1.79691£-02 0.10
5.34757:."-01 4.Q3564~-06 7.55151[-01 1.05994:::-('.:. 1.79997E-02 0.05
4.79959~-Ol 2.41269:'-J6 7.51052E-01 1.20098E-0~ 1.80357[-02 0.10
4.28123:-01 1.3739E-J6 7.70465£-01 1.44065~-O,- 1.80783£-02 0.15
3.79249:-01 7.36274::-J7 7.649.35;:-01 1.73272E-0.::: 1.81293[-02 0.20
3.33338~-()1 3.64670l-:'7 7.J6196(-01 2.03719[-0, 1.81911E-02 0.25
2.903e8~-\11 1.621J5:::-07 5.86163E-Ol 2.32036:-0.c::: 1.82670[-02 0.30
2.50400::-01 6.15597[-·)8 4.16938E-01 2.55485i-Q, 1.836141:-02 0.35
2.13374::-:)1 1.79993::-08 2.30808£-iJl 2.71974"C:--0,- 1.84812E-02 0.40
1.7931E-01 3.2431E-09 8.02448E-02 2.a0071~-O~ 1.86361E-02 0.45
1.48209::-01 7.71386::-10 3.79050[-02 2. 79036f.-O.c::: 1.88414E-02 0.50
1.20070::-01 1.93440::-09 1.96630E-Ol 2.68888l-0~ 1.91212E-02 0.55
9.4892E-~2 3.01280::-09 6.69448E-01 2.50537t-0, 1 • 9515 O[ - 0 2 0.60
7.26767::-02 3.04569[-09 1.58957~+OO 2.26078E-0~ 2.00897E-02 0.65
5.34234::-02 2.3246IE-)9 3.11039E+OO 1.99444L-0e:. 2.09574E-02 0.70
3.71321::-02 1.44072:-09 5.40549:' +00 1.77610[-0.:: 2.22811E-02 0.75
2.3902<3:-02 7.75127::-10 8.66865E+00 1.71156(-0, 2.41764E-02 0.80
1.34356~-02 3.72320L-10 1.31138£+01 1.88525[-01:.: 2.64214E-02 0.85
6.03049::-03 1.37286:::-10 1.89751E+Ol 2.25513:-0'::: 2.84373E-02 0.90
1.5874E-03 2.26588[-11 2.65068£+01 2.613191(-0, 2.97637E-02 0.95

Matrix Gil
-
Nil ,

00 N20
3.2082570~+02 3.20a8331~tJ2

2.8955081:'+02 2.5992643E+J2
2.5987976~+02 2.0538606~+02

2.3181255:+02 1.5726220~+02

2.0534918::+02 1.1555486~tQ2

1.8048966:+02 8.0264035E+01
1.5723397:+02 5.1389722~+J1

1.3558212:+02 2.8931923(+01
1.1553412::+02 1.289J638~+Jl

9.7089950~+Ol 3.2658673[+00
8.0249625::+01 5.7610338~-02~Rs2
6.5013140:+01 3.2658673E+00
5.1380496~+01 1.289J638~+J1

3.9351692~+01 2.8931923~+u1

2.8926729::+01 5.1389722S+01
2.0105606~+01 8.0264035[+01
1.2888324~+01 1.1555486~+02

7.2748823~+OO 1.5726220E+J2
3.2652810~+OO 2.0533506:::+02
8.5952025::-01 2.5992643[+J2
5. 7600000::-02=R 23.2088331E.te2

s

N40 slip

3.2094093E+02 0.00
2.3463028E+02 0.05
1.6639959(+02 0.10
1.1365018E+02 0.15
7.3975862E+01 0.20
4.5162933[+01 0.25
2.5190192E+01 0.30
1.222B933E+01 0.35
4.5429446[+00 0.40
9.8851132E-Ol 0.45
1.4412931E-02~!R20.50
6.6192459[-01 s 0.55
2.0648169E+00 0.60
3.5493559E+00 0.65
4.6343030E+00 0.70
5.0309151E+00 0.75
4.6429446E+00 0.80
3.5666390E+00 0.85
2.0907413E+00 0.90
6.9649079E-01 0.95
5.7620688E-02 1.00

Berekeningen gelden voor "THEil-machine van IlkW.

Machineparameters: R =0,24~, R =0,15~, X =17,91~,X =8,48~ en X =11,62~s r s r sr
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Matrix F"--

NOO N10 N30 NSO 60' slip

3. 4180"~ -0 2 1.03472£-08 2.62580E-02 5. 85 ,. 4 2E - 0 ;; 1.71322E-03 0.00
3.0B47e~-02 6.48063£-09 6.16035E-02 1• 5 305 3E - 0 .. 1.71347E-03 0.05
2.76B6E-02 3.90430[-09 1.44237E-Ol 4 • 0 712 OE - 0 At 1.71376E-03 0.10
2.46954::-02 2.24392[-09 2.32295E-Ol 7.64017~-O4 1.71411E-03 0.15
2.18755::-02 1.216J4E:.-09 2.959C5E-Ol 1. 1736 9t: -03 1.71452[-03 0.20
1.92265:'-02 6.10666£-10 3.17186[-01 1.59276E-0,5 1.71502E-03 0.25
1.67485::-02 2.76310(-1:> 2.90251[-01 1.9845E.-Oj 1.71563[-03 0.30
1.4441E-02 1.07034(-10 2.21204E-Ol 2.31893E-O,j 1.71639[-03 0.35
1.23050::-02 3.13588E-11 1.28143E-Ol 2.57264E-03 1.71734E-03 0.40
1.0339E-02 5.23095E.-12 4.11557£-02 2.7289 8E - 0 j 1.71857E-03 0.45
8.54520::-03 1.48325E.-13 2.32363E-03 2.77792[-03 1.72019[-03 0.50
6.92163::-03 2.04176(-12 6.57204E-02 2.71615[-OJ 1.72238E-03 0.55
5.46897::-03 4.28977E-12 2.97412E-Ol 2.54701E-OJ 1.72546E-03 0.60
4.13721::-03 4.85502(-12 7.75455E-Ol 2. 280~5E -0 j 1.72997[-03 0.65
3.0763S::-03 3.92798E-12 1.58990[+00 1.9334 9E -0 J 1.73691E-03 0.70
2.13640~-03 2.41388E-12 2.84279E+00 1.52931[-03 1.74873E-03 0.75
1.36734::-03 1.09855E-12 4.64816E+00 1.09835E-03 1.77084E-03 o.eo
7.69185::-04 3.29307E-13 7.13204E+00 6.784 12t: - 0 .. 1.82C73E-03 0.85
3.41932::-04 4.66599E-14 1.04324E+Ol 3.19184E-O .. 1.97862E-03 0.90
8.5579~::-05 1.88803£-15 1.46994E+Ol 1.5552 3E - 04 2.79931E-03 0.95

Matrix Gil
-

NOO N20 N40 slip

2.6460836::.03 2.6460936E+03 2.5461036E+03 0.00
2.3880914::+03 2.1433377l+03 1.9343704E+03 0.05
2.1433296~.03 1.6935035l+03 1.3717442E+03 0.10
1.9117982~+03 1.2965910[+03 9.3679187E+02 0.15
1.6934971~+J3 9.5260010[+02 6.0966766E+02 0.20
1.4884264::+03 6.6153090[+02 3.7211363E+02 0.25
1.2965861:'+03 4.2338338[+02 2.0745945E+02 0.30
1.1179761~+03 2.3815752E+02 1.0062245E+02 0.35
9.5259650::+02 1.0585334E:.+02 3.8107604[+01 0.40
8.004472E~+)2 2.6470836[+01 d.0075279E+OO 0.45
6.6152840~+02 1.0000016E-02",R 2 2.5000480E-03"'lR 20.50
5.3583990:"+02 2.6470836(+01 s 5.3604443E+00 s /).55
4.233817e~+02 1.0585334E+02 1.6936935E+Ol 0.60
3.2415402~+02 2.3815752[+02 2.9175197E+Ol 0.65
2.3g15662~+02 4.2338338[+02 3.8106104E+Ol 0.70
1.6538960~+02 6.6153090(+02 4.1348181E+Ol 0.75
1.0585294~+02 9.5260010[+02 3.8107604E+Ol 0.8u
5.9546656~+01 1.2965910[+J3 2.9178197E+Ol 0.95
2.647073E+Ol 1.G935~35E+J3 1.6941435E+Ol 0.90
b.6251840~+OO 2.1433377L+03 5.3664444E+00 0.95
1.0000000~-02=R22.6460936[+03 1.0000076E-02 1.00

s

Berekeningen gelden voor "HEEMAF"-machine van 2,7MW.

Machineparameters: R =O,l~, R =O,0058~, X =51,44~,X =3,39~ en X =12,89~s r s r sr
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Bijlage 2. Invloed op de berekening als de diodes niet ideaal

worden verondersteld.

Tot nu toe zijn bij aIle berekeningen m.b.t. de ondersynchrone cascade

de 1n het model voorkomende diodes ideaal verondersteld. In deze bijlage

wordt bekeken hoe de diff. verge wijzigen als de diodes niet langer

ideaal verondersteld worden.

De doorlaat karakteristiek van een "echte" diode is zeer goed benader

baar met de z.g. kniklijn als gegeven 1n fig. 1.

I

I

Vo-

Bijv. Diode gOA

VDR=IV

Ru=2,7mQ

fig. 1 VD-ID karakteristiek van een niet-ideale diode benaderd
door een z.g. kniklijn.

Een diode met een ID-V
D

karakteristiek als gegeven 1n fig.I, 1S te Z1en

als een serie-schakeling van een ideale diode, een weerstand en een

gelijkspannings-bron. Zie fig.2 a • In fig.2
b

is de doorlaat karakteristiek

gegeven van een ideale diode .

-----1 .~I o
Ro

"" "-
+ Vo

1(1. lb

fig.2 vervangingsschema van een"echte" diode
teristiek van een ideale diode.

Geleidt de diode, dan geldt voor de spanningsval over de diode:

Willen we het niet-ideaal-zijn van de diode in rekening brengen dan moet

o.a. de in Hoofdstuk 2 gevonden Tabel 2 aangepast worden, en weI om

precies te zijn de rij die geldt vo~uQ.

Dit kan geschieden aan de hand van de in H.2 gegeven fig.6. Ter verdui

delijking teken ik de fig.6 opnieuw, en geef daarin de diverse spanningen
a

aan. De wijzigingen aan te brengen in Tabel 2 van H.2 zijn verwerkt in

de in deze bijlage segeven Tabel 1.

Zie hiervoor ook fig.6 in H.2.
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.o-~~ Z~ 2Ss-
-f--,-----....;... rc--.1

·b
"'r

fig.6 als gegeven ~n H.2a

Voor x=O geleiden de diodes

I en 4.

Tijdens de commutatie van fase-b

naar fase-c geleiden de diodes

1,4 en 6.

Op het moment dat de commutatie begint geldt:

i~ = 0 en i~ = 1G wat leidt tot

Tijdens de commutatie geldt:

b cu -u
r r

Tabel 1

x=O O<x<X
I XI <x<X2

X
2

<x<X
3 X3<x< 7f /3

~D -I -I -I -I -I ·a
~

G G G G G r
diD

0 0 0 0 0dx

1
G

1
G

-I
_1_(, b . c)i

Q
~

13 -
13

-
13 13 ~r-~r

~ 0 - 0 - 0dx

-I
G

-iQ~ -iQ~
I b cu

Q 73~ - - 73(ur -ur)

Aan de hand van de in Tabel 1. gevonden waarde voor stroom en spanning

moe ten een aantal eerder gevonden betrekkingen gewijzigd worden.

Als uitgangspunt voor verdere berekeningen dienen ook hier weer de

betrekkingen (3) tim (6) als gegeven in H.2 Verder blijven ook de

betrekkingen (18),(19) en (21) geldig, doch moet (22) gewijzigd worden.



-..-...= Technische Hogeschool Eindhoven
Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

biz. ~ 2 van

rapport nr.

uit (3), (4) en (6) en Tabel 3 voIgt:

(22' )

De wijzigingen van de diverse stelseli diff.verg.-bij herhaalde commutatie

zijn drie steIseI diff. verg. nodig- gebeurt a.d.h. van fig.8 1n H.2

in analogie met de voor deze steIseI gevonden uitdrukkingen (50) tim (71).

ad. I) X.<x<X. I' de diodes 1,4 en 6 geleiden.1 1+
SteIseI I te schrijven aIs:

di
R id(x)+sX d_d_(I-S)X i (x)-(I-s)X iQ(x) = ud(x)s s x s q sr

(50)

di di
R i (x)+sX d-q+(I-S)X id(x)+sX d- Q

s q s x s sr x

di diQ(R +R_ )iQ(x)+sX d- q+sX -d-r -n sr x r x

met x = x-X.
1

= (l-s)X IG+u (x)sr q

= 0

(51 )

(52' )

B. V. W.: (x= 0 ) i Q(x=X.)=IGI13, id(x=X.) en i (x=x.)1 1 q 1

(56' )

Is de oplossing gevonden dan geldt voor de rotorspaningen:

uQ(X)I = -iQ~

X X X 2-

uD(x)I =~u (x)-R--..2.£i (x) +(I-s)X i (x) -R I +(I-s)~i (x)I (57)X d s X d I sr q I r G X Qs s s

De waarde van Xi +
1

wordt nu bepaald ofweI door het moment waarop i Q(x)I=IGI13,

iC=O er treedt dan herhaalde commutatie op, of door het moment waarop
r

iQ(x)I= -IG113 wat overeenkomt met i~=IG en het einde van de commutatie.

ad.2) X. < x < X. l' de diodes 1 en 4 geleiden.1 1+
SteIseI III, de formules (60) en (61) bIijven ongewijzigd.

Wat in dit geval weI wijzigd is de voorwaarde met behulp waarvan Xi +
1

bepaald kan worden. De waarde van X. 1 wordt nu bepaald door het moment1+
waarop diode 6 weer gaat geleiden het geen gebeurt op het moment dat

uQ(~)III=-~IGI13.

ad.3) X.=X < x < X. l=rr/3 de diodes 1 en 6 geleiden.1 c 1+
SteIseI II, de formules (66) en (67) als ook de bij deze formules horende

beginvoorwaarden zijn ongewijzigd.
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We z~en dat nergens in de gewijzigde betrekkingen de drempelspanning VDR
voorkomt. Dit moet toegeschreven worden aan het feit dat de gelijk-

richt-brug is aangesloten op een ideale stroombron.

Aangezien in de meeste gevallen geldt dat ~« Rr.is het in die geval

len niet nodig de weerstand van de diode in rekening te brengen.
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de diodes

~.!jlage 3

Meervoudige cornmutatie.

Uitgangs-punt voor deze berekeningen vormen weer de machine vergelijkingen

(3) tim (15) als gegeven in H.2

Ook de ~n H.2 gegeven betrekkingen (18) tim (21) blijven geldig.

Bepaal ik weer x=O op het moment dat de commutatie van rotor-fase-b

naar rotor-fase-c start, diode 6 neemt over van diode 4, dan geldt nu dat
-

op het tijdstip 0 (d.w.z. net even voor x=O) de diodes 1, 5 en 4 geleiden

en dat op x=O de diodes 1, 5, 4 en 6 geleiden.
-

Indien geen meervoudige commutatie optreedt dan geleiden op 0

1 en 4, en op x=O de diodes 1, 4 en 6.

Beschouwen we de situatie op x=O-. Zie fig. 1.

..
"'r

+-

fig.1 situatie op tijdstip 0 indien meervoudige commutatie optreedt
op tijdstip 0- geleiden de diodes 1, 4 en 5.

De diodes 1, 4 en 5 geleiden en de spanningsval over deze, ideaal veronder

stelde, diodes ~s nul volt.Op x=O gaat diode 6 geleiden met als gevolg dat

de waarde van de gelijkspanning V
G

over de stroombron ook nul volt wordt.

Hierdoor gaan ook de diodes 3 en 2 geleiden.

Samengevat: treedt er bij ideale diodes meervoudige commutatie op, dan

geleiden gedurende een bepaalde tijd aIle zes de diodes.

Willen we het probleem van de meervoudige commutatie oplossen dan moet

de veronderstelling dat de diodes ideaal zijn afgezwakt worden.

Er moet dan gebruik gemaakt worden van een diode vervangingsschema wat

meer aansluit bij de werkelijkheid.Dit vervangingsschema is gegeven in

fig.2 .

.!n_ c!.e~e_ bii!~g~ ~o~<.!.t_e~n_ ~e.!:~~ ~aE:z~~ g~g~v~n_ £..m_h~t_p.!:0E~e.!!! "y~_d~_

~e~r'y0~<lig~ ~o~u~a!i~ ~p_ t~ l~s~e!!._V,!n~ege_ t.ijg .g~b!:.ek is_ dj.t_ p.F0J>le~I!!.

~:Le~ J).~....1~m,!al QP-g~to§.t..!....
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+

~ t
D !

fig.2 vervangingsschema van een"echte" diode.

De situatie die optreedt als er sprake is van meervoudige commutatie en de

diodes niet ideaal verondersteld worden is gegeven in fig.3.

1 3 5'

-l f -i~ ~- ,..l tr"-it
RD VD! RD

.~ +
VD' !I,'r - VD. ~-

+ -(orb

+ .<
~r

+1 -
VD:t

RD R.

IJI fbr t( f I -oi b, r

T YD
• TV..

2 I.( 6

fig.3 vervangingsschema gelijkrichter indien meervoudige commutatie
optreedt.Op tijdstip 0 geleiden de diodes 1, 5, 4 en 6.

Allereerst dient nu beken te worden of de diodes 2 en 3 blijven sperren .

.Pi-9Q~)...! Deze diode gaat geleiden als VD3 >VDR wordt.

Voor VD3 geldt, bij niet geleiden van de diodes 2 en 3, de uitdrukking:

VD3 = -i~~-VDR+VDR+(IG-i~)~+VDR+(IG+i:)~

= VDR+~(2IG-2i~+i:)

Voor x=O geldt: i~=IG~VD3(x=O) = VDR+i:~ met -IG< i: < 0

Vervolgens wordt i b kleiner, 4 commuteert naar 6, en i a neemt verder af
r r

naar -IG, de commutatie van 5 naar 1 loop op z'n eind.

De vraag ~s nu of diode drie gaat geleiden voor dat diode 5 ~n de sper

toestand is of daarna.
.aAls de commutatie van 5 naar 1 op x=O al ver gevorderd ~s, ~r ~ -IG, dan

zal 3 pas gaan geleiden als diode 5 in de spertoestand ~s.
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pj~~e_~~ Deze diode gaat geleiden als VD2 > VDR wordt.

Voor VD2 geldt, bij niet geleiden van de diodes 2 en 3, de uitdrukking:

In eerste instantie geldt: i~ =IG en als de commutatie van 5 naar I al

vergevorderd is i: ~ -IG en dus:

Vervolgens neemt i~ af van I G naar nul.

Ook diode 2 zal dan blijven sperren zolang diode 5 geleidt.

Concluderend:Als de commutatie van 5 naar 3 vergevorderd 1S, d.w.z. de

commutatiehoek is niet veel groter dan 60 , dan zullen

zolang diode 5 geleidt de diodes 2 en 3 blijven sperren.

We kunnen nu m.b.t. het geleiden van de diverse diodes het volgende con

cluderen:

voor x = 0- diodes I, 4 en 5 geleiden.

o ~ x < Xl diodes I, 4, 5 en 6 geleiden.

Xl wordt bepaald door het tijdstip waarop diode 5 gaat

sperren.

XI ~ x < 60° diodes I, 4 en 6 geleiden.

Indien het verloop van de diverse stromen voor 0 ~ x ~ 60° bekend 1S kan

hieruit het verdere verloop afgeleid worden.

Willen we van de eerder gevonden machinevergelijkingen de diff. verge

(3) tim (6) oplossen dan zal uit het model van de ondersynchrone cascade

een aantal beginvoorwaarden moe ten volgen. Een globaal verloop van de

stromen 1S gegeven in fig.4. Rierbij ben ik er van uitgegaan dat de meer

voudige commutatie optreedt voor s~I/6, doch dat er net geen herhaalde

commutatie optreedt.

Ik heb getracht om o.a. aan de hand van fig.4 de nodige beginvoorwaarden

te bepalen om de diff. verge op te lossen.

Ret resultaat van deze poging is weergegeven 1n Tabel 1 van deze bijlage.
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x-

-bo" \

I

110'"
I

• b

""',

.c.
"'r

x_

x-

fig.4 globale verloop van de rotorstroom indien meervoudige
commutatie optreedt t s~1/6 en net geen herhaalde commutatie
optreedt.

i , ~

.....-<.,

.&
<r . ",+ (ibe -,

ir''' ",

vp 1. R. Ao1· et 'b "r;- "',
vD/l vD•

L 4 /,

fig.S vervangingsschema gelijkrichter indien meervoudige commutatie
optreedt en X

1
<x<60 0 • De diodes 1 t4 en 6 geleiden.
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Tabel 1

x=O O<x<X X <x<rrr/3
I I

-I .a
~D ~DO ~G r

diD diD
dx ~lx=o=idO 0

2 I I . _I_(i b_i c)
~Q h G+ h~DO 13 r r

diQ
dx

-I
-7JRu (IG+iD)-RuiQ

-I . I b c)uQ 73~IG 13~~Q -(u -u13 r r

uD ua
-r

Verklaring van Tabel 1 a.d.h. van de figuren 3, 4 en 5.

fig.3 geldt voor 0 < x < XI

~c = u~-urc = -i~~-VDR+VDR+(IG-i~)~

.a+.b+.c 0war.t ~ ~ ~ =r r r

voor x=O .b d
~ = I us

r G

stel iD(x=O) = ~ = ia(x=O)DO r

voor x=O:

Verder voor x=O : i:+i~ = -IG (diode 6 spert nag net) en i~ = 1G

.b . c . b ( . a . b) . b . a
~ -~ = ~ - -~ -~ = 2~ +~r r r r r r r

. b c 2 .
~ -~ = I +~

r r G DO

dus iQ(x=O) = ~31G+j3iDO
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fig.S geldt voor x1<x<n/3

Zonder meer duidelijk dat voor X1<x<n/3

~( .b .c)
= - ~-~

r r
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Bijlage 4 Het bepalen van de nauwkeurigheid waarmee de commutatiehoek

X berekend dient te worden.
c

In het ~n H.2 gegeven "flow-diagram" van het gebruikte computer

programma komt op het einde de vraag voor:

Is de fout in de berekende B.V.W. voor ~d en ~q voldoende klein.

Hieromtrent de volgende opmerking:

Uit de symetrie van het hele systeem volgden de betrekkingen:

(31 )

(32 )

De in het programma gebruikte foutschatting ~s gebaseerd op deze twee

betrekkingen.

Definieren we:

i (TI/3) = i (0)ejTI / 3
-s -s

wat in het complexevlak weertegeven ~s als aangegeven ~n fig. I.

~i..~(O)

fig. 1 complexe weergave van de statorstroom voor x=O en x=TI/3.

De foutschatting is gebaseerd op het volgende pricipe:

Draai de berekende i (TI/3) terug over TI/3 radialen, en kijk of de
-s

teruggedraaide vector samenvalt met i (0). 20 ja dan is de bereke
-s

ning juist.

In het programma ~s dit principe als volgt verwerkt:

Bereken uitgaande van een geschatte waarde van idO en ~qO de waarden

i d ("/3) en i q (TI/3).

Bereken: F 1 = ~id(TI/3)+~V3iq(TI/3)-idO

en

F2 = ~iq(TI/3)-~V3id(TI/3)-iqO

Fout =~
1 2
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Geldt nu dat FOUT < a, met a een van te voren gekozen waarde, dan wordt

de berekening gestopt.

Een en ander is weergegeven 1n fig.2.

fig.2 schematische aanduiding van de manier waarop de fout bepaald
wordt in de berekende idO en i qO '

Op het eerste gezicht lijkt de gegeven foutschattings methode prima.

Er schuilt echter een addertje onder het gras.

Om dit te verduidelijken beschrijf ik globaal de rekenmethode, er van

uitgaande dat er geen herhaalde commutatie optreedt.

Treedt geen herhaalde commutatie op dan 1S het globale verloop van i C

r
als gegeven 1n fig.3.

Xc ~ x_

fig.3 verloop rotorstroom als geen herhaalde commutatie optreedt.

Ret rekenproces gaat nu als volgt.

I) "schat idO en 1qO
2) bereken met stelsel I het verloop van i C

r
3) bepaal het moment waarop geldt: i~=IG' wat betekend dat x=X

c
'

4) X ingevuld in stelsel II levert id(X ) en i (X ) die als B.V.W.c c q c
voor stelsel II gebruikt worden.

5) bereken m.b.v. stelsel II nu i d (n/3) en i q (n/3).

6) bereken de eerder genoemde grootheid FOUT.
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en i (n/3) berekend kunnen worden als id(X ) en
q c

We z~en dat i d (n/3)

i (X ) bekend zijn.q c
Er geldt dus dat:

id(n/3) en iq(n/3) afhankelijk zijn van de nauwkeurigheid waarmee

de waarde van X berekend wordt.
c

In het programma wordt X berekend met de procedure :
c

ZEROINAB( f(x),x,A,B,AE,RE)

Deze procedure uit de THE-bibliotheek bepaalt het nulpunt m.b.v.de Regula Fals

Indien de tekens van f(a) en f(b) verschillend zijn berekent deze procedure

als f(x) continu is, een waarde van x die als nulpunt aangemerkt wordt.

Het verschil tusse~ het berekende nulpunt en het werkelijke nulpunt is

kleiner of gelijk aan:

AE+RE'max(abs(A),abs(B»

Zoals blijkt is AE de absolute en RE de relatieve nauwkeurigheid waarmee

het nulpunt berekend wordt.

In ons geval geldt steeds dat:

max(abs(A),abs(B» < n/3 ~ 1.05

en dus de fout in het gevonden nulpunt < AE+RE.

In het programma is RE een faktor 10 kleiner gekozen dan AE.

Dus bij benadering geldt:

absolute fout ~n nulpunt < AE

De"juiste" waarde van AE is bepaald a.d.h. van het programma.

Voor AE en RE z~Jn ingevoerd:

AE=L en RE=O,I·L met L=10-2 ,10-3 ,10-4 ,10-5 en 10-6

De berekeningen zijn uitgevoerd voor de THE machine met een vermogen van

IlkW, en voor de HEEMAF machine van 2,7MW.

De resultaten van de berekeningen zijn gegeven op de laatste twee blad

zijden van deze bijlage.

Verklaring van de berekende grootheden:

SLIP= •••••••• spreekt voor zich.

GESCHAT ISDO= ••••• ISQO= ••••• ; De waarde van i dO en ~qO'

waarmee het iteratieproces om de juiste i dO en i qO te berekenen gestart

wordt, uitgaande van de veronderstelling dat de statorweerstand nul ohm is.
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L = •••••• ; de maximale absolutefout in X •
c

USDO= ••••• USQO= ••••• ISDO= ••••• ISQO= ••••• ; de "j uis te"

waarden voor UdO,UqO,idO en 1qO •

N= ••••• ; 1S het aantal iteratieslagen nodig om i dO en i qO te

berekenen, uitgaande van de eerder genoemde beginschatting.

FOUT= ••••• ;de eerder beschreven absolute waarde van:

i (n/3)e-jn / 3-i (0)
-s -s

In het programma 1S N begrensd op 500

Voor de THE-machine gold de eis dat FOUT ~ 0,01 en voor de HEEMAF-machine

dat FOUT ~ 0,15 wat voor beide machines neerkomt op een relatieve fout

van ! %0.
1= ••••• 0.00000

fig.4.

I=l

0.······ ; wordt verduidelijkt a.d.h. van

t
if

fig.4 globale rotorstroom vorm indien a) geen en b) weI herhaalde
commutatie optreedt.

De grootheid I=c •• wordt gevolgd door de waarden, 1n radialen, van de

1n fig.4 aangegeven hoeken X X·······
0' 1'

De berekeningen zijn voor beide machines uitgevoerd voor SLIP=0,2;1/6; en 0,5.

Voor deze slipwaarden blijkt 1n deze gevallen geen herhaalde cornmutatie

op te treden.

Aan de hand van de reken resultaten op de volgende bladzijden lijkt mij

de keuze: L=10-5 voldoende nauwkeurig.



;)Llr;; li.£\.lUU
THE-machine, PN=llkW bl2:. t c

GESCHAiT Isec= 9.11~C3 ISQC= -22.93146
l= .0.01 (J GO
usoo= 31(.~59~[j USC;;O= -23.21917 1500= ~.63386 I SQO= -22.84538
N= 33 fOuT= C.C0863
1= I 0.00000 0.44tl79
l= 0.004CO
usoo= 31£.(5664 L:SQC= -~5.78525 IS 00= 8.45403 I SQO= -22.60156
N-= 25 FGU T= 0.00979
1= 1 G.ocoee O.4cse91
L= ,.ocel0
USDC= 30 S.99663 USQO= -21i.49464 IS 00= 8.4C430 I SQ C= -22.76844
N= 20 FOUl= 0.C0699
1= 1 O.oJOOOO 0.45180
l= 4).0((.(1
USO()= 3C~.9?43Q USQOe:: -26.52419 IS 00= 8.40223 ISQC= -22.78824
N= 20 fGUT= Q.C0724
1= 1 o.oaaoo 0.46te7
l= .~. 0 CCC 01
USDO= 305.99450 LSQO= -26.52185 IS DC= c.4024Q ISQOe:: -22.73846
N= 20 fOUT= 0.00680
1= 1 o.ooooe O.46H2

SLIP: 0.16667
GESCHAT 15[;0= 9.06123 [$QO= -22.97751
l= G.OICCG
USDO= 3C3.00641 USQC= -70.61952 IS 00= 5.49434 I SQ 0= -22.37641
N= 500 Fau T= C.()9215 (berekening gestopt bij N=500)
1= 1 0.00000 C.7tIe9
L= '<:.0(100
IJSDO= 299.619H l;SQO= -8l.763Z6 ISD(l= 4.61121; ISQO= -22.22391
N= 136 rou T= 0.00999
1= 1 O.OOOCO 0.797C2
L= C.(J(j(10
U500= 29, .27369 USQO= -91.80607 1500= 4.01177 ISQ()= -22.18146
N= 162 rou T= 0.00963
1= 1 O.~COCC 0.e:3726
l= O.(j(OCl
USDO= 291.35254 US'O= -91.55036 IS 00= 4.06892 ISQO= -22.18646
N= 161 fOUT= 0.0091'J
1= 1 D.OCO{)C o.a~ssa

L= O.OCCOO
USDC= Z97.35211 I.SQG= -Sl.54954 ISOC= 4.08891 [ SQO= -22.18846
N= 161 fOU T= 0.00919
1= 1 0.00000 0.83598

SLIP= C• ~ CC00
GESCHAT ISDC= 9.50841 1SQO= -22.98902
L= :0.01 C(I

USDO= 31f.f9269 USQO= -12.06685 1500= 9.21e5~ ISQ(J= -22.77608
N= 7 f au T= 0.00149
1= 1 0.00000 O.417~4

l= 'C .(]C HO
u~oo= 31C.92012 lSQO= -11.34361 IS DC= 9.30013 ISQO= -22.60870
N= 7 FGU T= 0.00E15
1= 1 o.ocoee 0.41864
L= a.ceCIO
usoc= 31(.92012 USQ()= -11.34361 1500= 9.30013 I SQO= -22.80810
H= 1 fOU T= 0.C0615
1= 1 0.00000 0.41864
l= It.OCCHl1
U~DO= 31<l.91967 l'SQC= -11.35&08 I SOC= 9.29f313 ISQ(J= -22.60818
N= 7 fOU r= 0.00617
1= 1 o. 00000 0."1862
l= C.CltilCO
ijSfJO= 31C.~1961 U::»QO= -11.35608 1500= '1.29813 I sac= -22.80818
N= 1 f OU T= 0.00611
1= 1 0.00000 0.4 U~6 2



0.53203

15QC= -239.90219
bll. t of)

HEEMAF-machine, PN=2,7MW

1SQO= -240.44282250.848061500=-2&.5082&

SlIP= C.~(COO

,[SCHAr I~CC= 249.28428
l= 1.0ltOO
USDO= ~e~~.90111 USQO=
N= 500 FCUT= 1.16092
.= 1 o.ocooo

r SQ 0 = - 239.42325

ISQC::: -238.013S3

ISQC= -239.43238

1 SQ C= -239.37502

ISO~= -239.37521

235.32916IS 00=

0.75019

ISQC= -239.39829

~691.0G061

L= (j.OC1CO
USDO= ~89~.16315 US~O= -193.33332 ISOO= 246.79171
~= 15 fOUT= 0.10123
i.= 1 c.CCOOO 0.5/3393
L= C.()CCI0
usoe= ~89~.14350 USQO= ~193.83019 1500= 246.77966
'1= 1~ rOUT= C.C9953
1= 1 0.00000 0.58368
L= ill.eCCCt
usoo= 489S.45721 USQO= -le5.73836 IS00= 246.97El~
1= lit fOUl= 0.11,640
1= 1 0.00000 0.58459
L= 1:. O(!<: C01
USDC::: 4e~~.4S773 USQC= ~le5.72455 1500= 246.97648
1= 14 Four: C.14E60
[= 1 0.00000 0.584£0

SL IP::: C. 16667
~[SCHAI Isec= 249.02449
l= O.. OICCO
USDe= .f4S.99132 USQO=
~= 119 FeUT= 0.14918
t= 1 0.00000
L= ~.CtICO

U~DO= ,85_.10416 USQO= ~661.56847 ISDO= 236.01785
1= 107 fOUT= 0.14ea9

{ = 1 0 • 00 a0 0 0 • 7 3 11 4
L=(l.CCtlC
U~DO= ~732.25G91 USQO=-t267.17974 ISDC= 221.86864
1= 155 FOUT= 0.1481"
[= 1 o.ooooe 0.92062
l= Ii.occet
ijSOO= ~12$.99027 USQO=-1275.&1'38 1500= 221.&9193
j= 15'5 Four= 0.14846

1-= 1 0.00000 0.92292
L= 1.00ileo!.
'ISOC:::; '72S.72~86 USQO=-j276.59813 ISOO= 221.66898
.~= 155 fOUT= 0.14781
1= 1 0.00000 0.92320

ISOC= -238.37141

ISOC= -237.16292

ISQO= -237.78216

ISQO= -237.78350

0.5&195

0.56195

ISQC= -239.45483

ISQO= -239.45483

ISQ()= -240.21042

ISIO= -239.'5077

21t9.63679

21t9.63679

249.59853

252.9&390

249.59853

IS 00=

ISOC=

IS 00=

IS 00::::

1500=

0.56192

0.56192

0.56278

23.84711,

-61.65056

ISQC= -2.J9.90963

-61.65056

-62.&3424

-,LI p= c. ': (tOO
uESCHAJ Itee= 250.06363
l-= I.E • Q 1ac a
USDO= \ege.~ZI4~ USQO=
'= 6 F'IUl= 0.07586
[= 1 0.00000
L= I.ce teo
ijSOC= 489f.57~07 USQO=
j= 3 fOUT= C.12274
1= 1 a.ooooc'
L= C.C(CI0
-'500= "S9f.5190T USQQ=
JJ:::: 3 FOUl:::: 0.12274
1= 1 0.00000
L:::: m.oocci
J~OC= 4Ege.5~155 lSQO=

H= 3 fOUf:::: 0.11616
1= 1 0.00000
l-= l.ocaCOi
I~DO= '8ge~59155 lSQO=

N= 3 FOUl= 0.11616
1= 1 0.00000
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Bijlage 5.

Aanpassen van de door Gielissen gebouwde stroombronnen aan

de te leveren maximale stroom van 40A.

Ret principe schema van de schakeling 1S gegeven 1n fig. I.

+

C

Fig.l Principeschema van de machine aangesloten op de gelijkstroom
bronnen.

Zoals uit fig. 1 blijkt is de spann1ng VAC afhankelijk van zowel I G1 (i a )

als van I G2 (ib).Om het verloop van VAC als functie van de tijd te leren

kennen moet het nodige bekend zijn omtrent de tijd afhankelijkheid van
. .
1 a en 1 b •

Ret principe-schema van de stroombron is gegevert 1n fig.2.

Om te kunnen berekenen hoeveel vermogen maximaal in de gebruikte transis

toren gedissipeerd moet kunnen worden is het o.a.nodig om de gebruikte

accu spanning te weten (V >VACmaximaal).accu
Achtereenvolgens wordt nu bekeken hoe de stroombron gedimensioneerd moet

worden om de maximale stroom (40A) te kunnen leveren voor het stator en

het rotor circuit.

Beschouwen we het stator circuit:

We nemen aan dat de stator stromen S1nus vormig Z1Jn.

i a =l.sin(wt)
s

i b =1.sin(wt-2n/3)s

i C =I'sin(wt+2n/3)
s
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+

11 ~ell\

U. w.,. tp------l

+

fig.2

principe schema van de stroombron U ::1 en U ::IG1 2wens wens gem ,

Uit fig 1 voIgt:

i R -i R
a s c s 2

iRs {sin(wt)-sin(wt+3TI )}
_ • 1T TI)
~Rs2sw(- 3)cOS (Wt +3
-l3'iRscos (wt+~)

l3iR = 13'.40.0,24 16,6V (THE-machine R =0,24 ll)s s

De minimale accu spanning moet dus 18V z~Jn.

Rekeninghoudende met de inwendige weerstand van de transistoren,en de

wens om de tijd die nodig is om na het inschakelen van de stroombron de

stroom zijn gewenste waarde te laten berijken beperkt te houden,kom ik

tot de conclusie dat de accu spanning 24V moet zijn.

Aangezien de in fig 2 gegeven stroombron plleen stroom in een richting

kan leveren,moeten als i <0 is de aansluitdraden van de bron omgewisseld
a

worden.Hiermee rekening houdend vinde~we voor de collector-emittorspanning:

Vce

Vce

o<wt < TI

TI<wt <21T

en voor het door de stroombron gedissipeerde vermogen:
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I

II

Pd = (Ua-UGI)ia

Pd = (Ua+UG1)(-ia )

O<wt< 7T

= isin(wt){U +l3iR cos(wt+!3)}
a s

-U . ( ){ /3'iR~ 7T }= ~ as~n wt 1+-U- cos (wt+3)
a

~ 960sin(wt){I+!lZcos(wt+~)}

(voor i=40A,R =0,24~ en U =24V geldt:IJ~Rs ~!12)
s a

a

De onder II gevonden uitdrukking is dezelfde als de onder I gevonden

uitdrukking met een verschuiving over 1800.

Geven we I grafisch weer:

\

- - - - - _I

1/ i+iVi'Go':>c... tt-f) wt P
dI (W)

I I

I ~C:Wt) 48° 492

~~o" wi 50° 561

51° 561

52° 560

Conclusie:Voor U =24V en R =0,24~ en i=40A geldt Pd~561W voor ~ ~31A.
a s a

Beschouwen we het rotor circuit:

Nemen we aan dat de rotor stromen zijn als gegeven ~n fig 3.

Analoog aan de voor de stator gevonden betrekkingen geldt ook hier dat

P
d

(x)=P
d

(x+180 0).We beschouwen dan ook aIleen het geval dat 0<x<1800.

Ook nu voIgt uit fig 1:

U = iaR -icR = R (ia_ic )
Gl r r r r r r r

Uit fig 3 voIgt dat (ia_ic ) maximaal ~s voor x~1200
r r
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Fig.3 Globale rotorstroornvorrn.
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De accu spanning voor het rotor circuit bedraagt nu 18V.

SteIIen we i: = f(x) dan vinden we voor Pd de uitdrukking

P
d

= i:(Ua-UG1 ) = f(x){Ua-Rr (2f(x)-IG)}

= U f(x)+R I
G

f(x)-2R f2(x)
a r r

rnits O<x<X •
c

Nernen we aan dat f(x) Iineair verloopt

dan geldt :

.a I
1 = --=..G. x = rnx

r X
c

P
d

= (U +R I
G

)rnx-2R rn'- xl
a r r

rn(U +R I )-4R rn1x
a r G r

U +R I G IG U II +R
a r = _{ a g r}

4R rn rn 4R
r r

dP
duit ---=0 voIgt:dx

(U +R I
G

)2
a r= (U +R I )2(--I--)-ZR

a r G 4R r
r

16R 2
r
(U +R I ) 2

2 I I = _-"'a'--..::.r---"'G'-----
= (Ua+RrIG) (4R - 8R ) 8R

r r r
A

Veer Ua=18V,Rr=0,15~ en IG=40A geIdt: P
d

=480W.

Toevallig bIijkt hier te gelden X1=Xc '

Voor x=~X geIdt:
c

Pd = (18+0,15.40).~.40-Z.0,15.4~2;!X2 = 360W
X c

c
Dus bij de aannarne dat i: Iineair toeneernt vinden we voer P

d
:

1
I

I

I

I

I

Voor X <x<180 is globaal
c

het verdere verloop van

P
d

gegeven.

Concluderend: Stator circuit U =24V
a

Rotor circuit U =18V
a

Pd=560W

Pd=480W
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Om te voorkomen dat bij het afschakelen van de gelijkstroom I G te hoge

spanningen optreden tussen de punten A en C,B -zie fig 2- moet tussen

deze punten een "vrijloopdiode voor hoge spanning" geschakeld worden.

(reeds door Gielissen gedaan)

Uit mijn globale berekeningen blijkt dat de minimale waarde van UGI voor

het stator circuit -!/3iRs~-8,3V en voor het rotor circuit -IGRr~-6V

bedraagt.De vrijloopdiode voor hoge spanning moet a.h.w. een drempelspan

ning hebben die groter is dan 8,3V.

Het volledige gewijzigde schema van het vermogens gedeelte van de stroom

bronnen ziet er uit als gegeven ~n fig 4.

In het besturingsgedeelte van de stroombronnen z~Jn ook enkele wijzigingen

aangebracht.De gewijzigde schema's zijn gegeven in de figuren 5,6 en 7.

In fig 5 (zie G. biz. 79) is naast de relais b en c het relais c2 opge

nomen.Het relais c is veranderd in cl.De contacten van de relais c
l

en c
2

zijn getekend in fig 6 (zie G. biz. 81).De in fig 6 getekende schakeling

zorgt ervoor dat de spanning aangeboden aan de integrator gelijk is aan

Iu t I.Gielissen gebruikte hiervoor een als invertor geschakeldegeme en
operationele versterker die is komen te vervallen.Hierdoor kunnen ook de

potentiometers P5 en P
6

die voor komen op biz. 84 van het verslag van

Gielissen vervallen.De afregeling van de stroombronnen wordt hierdoor

een stuk eenvoudiger.

Het gewijzigde overzicht van print b is gegeven in fig 7 (G. biz 84).
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Bijlage 6.

De opbouw en het gebruik van het aangewende computerprogramma

om de trilkoppels bij een O.S.K. te berekenen.

Inleiding:

Ret rekenprogramma 1S opgezet uitgaande van de veronderstelling dat er geen

meervoudige commutatie optreedt.De stroomvormen waarop het programma

gebaseerd 1S zien er globaal uit als gegeven in fig 1.

I fi~ 10..) t ~~ 1. b)

"c.
,

I I.c. I I!..r
K

I t:.t I II
1]1[1 r IL

It; - I- I
II; r - 1- - -

I
I I

I
1 I I I
I I I I I I
1 I I I
I I

I I

I I
I I 1 I

I /'"'""...1 L I I

XJ=o X:/. 60° x'e -e x.r. X'- 0
60

globale rotorstroomvorm indie a) geen herhaalde commutatie optreedt
en indien b) weI herhaalde commutatie optreedt.

De in fig 1 gebruikte romeinse cijfers I,ll enIII hebben betrekking op de

stelsels differentiaal vergelijkingen die geldig zijn binnen de desbetref

fende gebieden. x=O 1S gedefinieerd als het moment waarop de commutatie

van rotorfase b naar rotorfase c start.

De oplossing van stelsel I is te schrijven als:

id(x) = (~,X)

i (x) = (E ,X)
q --q

iQ(x) = (~,X)

De tot nu toe gebruikte symbolen worden vervangen door de in het programma

gebruikte (aIleen hoofdletters te gebruiken).

ISD(X):=(ESD,!) met ESD:=F. SD
~- -

ISQ (X): = (ESQ ,!) met ESQ:=~.SQ

IRQ (X) : = (ERQ ,~) met ERQ:=~.RQ
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De oplossing van stelsel II luidt:

IISD(X):=(HSD,!') met HSD:=G.SSD-- ---
IISQ(X):=(HSQ,!') met HSQ:=~.SSQ

De oplossing van stelsel III luidt:

IIISD(X):=(~,!') met KSD:=G.SSSD-- ---
IIISQ (X) : = (KSQ ,!' ) met KSg:=~.SSSQ

Opmerking:De oplossingen van de diverse stelsels zijn geconstrueerd uit
gaande van de veronderstelling dat X=O op het moment dat het
ciesbetreffende stelsel geldig wordt.Ter verduidelijking:
Stelsel III wordt geldig op het moment dat X=XI.Voor de waarde
van id(x) met X

1
<x<X2 geldt dan ook id(x)=IIISD(X-X

1
).

De elementen van de matrices! en £ zijn aIleen afhankelijk van de machine-

parameters-RS,RR,XR,XS,XSR- en van de slip S.Indien dus bekend is voor

welke machine en voor welke slipwaarde de berekeningen moeten worden uit

gevoerd,kunnen de elementen van F en G berekend worden.Dit in tegenstelling
=

tot de elementen van de vectoren ~,SQ,RQ,SSD,SSQ,~en SSSQ.

De elementen van deze vectoren nl. zijn niet aIleen afhankelijk van de

machine-parameters en de slip,doch ook van de bij de diverse stelsels

differentiaalvergelijkingen horende beginwaarden,geldig voor de getransfor

meerde statorstromen ISD en ISQ en spanningen USD en USQ en van de stroom

I G door de gelijkstroombron.Beschouwen we het moment X=O -oplossing van

stelsel I geldig- dan moeten om de elementen van SD,~ en BQ te berekenen

de waarden van ISD(X=O),ISQ(X=O),USD(X=O) en USQ(X=O) bekend zijn.

Voor de waarde van ISD(X=O) en ISQ(X=O) zijn aIleen schattingen bekend

gebaseerd op de veronderstelling dat de statorweerstand RS van de machine

nul ohm is.De waarden van USD(X=O) en USQ(X=O) worden mede bepaald door

ISD(X=O) en ISQ(X=O).De "juiste" waarden van ISD(X=O) en ISQ(X=O) worden

1n het programma berekend m.b.v. een iteratieproces.Vervolgens worden

de waarden van de gewenste stromen en spanningen en het door de machine

geleverde elektromagnetisch koppel TE voor een periode van de rotorstroom

berekend.
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Lijst van gedeclareerde grootheden.

De als REAL gedeclareerde grootheden.

IRNEF

PN

NN

USNEF

URNEF

ISNEF

TEN

W2

RS

RR

XS

XR

XSR

CS

CR

CSR

de nominale effektieve waarde van de rotorstroom.

het nominalevermogen waarvoor de machine ontworpen is of het

nominalevermogen waarvoor de O.S.K.-schakeling ontworpen ~s.

het nominale toerental van de machine,doch indien dit niet

bekend is,het synchrone toerental van de machine.

de nominale effektieve statorspanning per fase

de nominale effektieve rotorspanning per fase bij stilstaande

machine en open rotor klemmen.

de nominale effektieve waarde van de statorstroom.

het nominale elektromagnetische koppel van de machine.

een constante gelijk aan /2.

de statorweerstand per fase.

de rotorweerstand per fase.

de statorreactantie per fase

de rotorreactantie per fase.

de mutuele-reactantie.

aIle reactanties geldig voor w=2.n.50rad/sec.

een constante gelijk aan RS/XS.

een constante gelijk aan RR/XR.

een constante gelijk aan XSR/XS.
XSR2

SIGMA de spreidingscoefficient gelijk aan I-XS . XR
BETAO,BETI,OM] constanten nodig voor het berekenen van IRQ(X),ISD(X)

en ISQ(X).Deze constanten worden berekend bij het berekenen van

de elementen van de matrix F.
=

BETA2,OM2 constanten nodig voor het berekenen van IISD(X),IISQ(X),IIISD(X)

en IIISQ(X).Deze constanten worden berekend bij het berekenen

van de elementen van de matrix G.
=

USQO,USDO,ISQO,ISDO waarde van resp. USQ(X),USD(X),ISQ(X) en ISD(X) voor

X=XI [IJ met 1=0,2,4, ••••

UST topwaarde van de nominale statorspanning per fase.

S slip van de machine.

S] variabele gelijk aan I-So

IG de gelijkstroom die vloeit door de gelijkstroombron.

X de lopende variabele die voorkomt in de uitdrukkingen voor de

diverse stromen,spanningen en het koppel.
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USDI,USQI waarde van resp. USD(X) en USQ(X) voor X=XI [I] met 1=1,3,5,····

F 1,F2

FOUT

constanten nodig am FOUT te kunnen berekenen.

d 1 d . ( 0) . ( 1T) -j1T/3rna u us van e vector 1 x= -1 X=-3 e
-s -s

in deze uitdrukking is i de complexe voorstelling van de
-s

getransformeerde statorstromen.

L

DIS,QIS,QIR,DUS,QUS,DUR,QUR hulpgrootheden gelijk aan de overeenkomstige

stroom- of spanningswaarden voor de op dat moment geldende waarde

van X.Zo geldt bijv. op een bepaald moment DIS=ISD(X).

grootheid waarmee bepaald wordt of de begin waarden ISDO en ISQO

voldoende nauwkeurig berekend zijn.Het iteratieproces waarmee

ISDO en ISQO berekend worden stopt als FOUT<L.

USDI,USQI,ISDI,ISQI, waarde van resp. USD(X) USQ(X) ISD(X) of ISQ(X)

voor X=XI [IJ me t 1=0, 1,2,3, ••••

XH hulp-grootheid gelijk aan (PI/ 3-XI [IJ ) /100.

Bijv. als 1=2 en er treedt herhaalde commutatie op:

f
.c.

t- r

I [oJ )(1.£1J
J

verdeeld in 100 gelijke stukken
rter grootte van XH.

I

A,B constanten gebruikt am de modulus van een bepaalde harmonische

van stroom,spanning of koppel te berekenen.
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De als BOOLEAN gedec1areerde grootheden.

COMMISL boolean met de waarde FALSE als de commutatie mislukt is.

De commutatie wordt als mislukt beschouwd als de rotorstroom

na te z~Jn toegenomen na X=O weer afneemt tot nul.

t
IRe.

x-

SPERREN boolean met de waarde TRUE zolang de spanning V
D

over de diodes

waarvan verondersteld wordt dat ze blijven sperren voor O<X<XC
negatief blij ft.

+ V
D

Ret kan gebeuren dat voor XC<X<~ de spanning over een of meer

dere diodes die moeten blijven sperren positief wordt.Dit is te

wijten aan de eindige nauwkeurigheid waarmee de beginvoorwaarden

ISDO en ISQO berekend kunnen worden.

REEDSGEPLOTI,REEDSGEPLOT2 booleans met de waarde FALSE als voor de dan

geldende slipwaarde nog geen tekening van stromen,spanningen

en koppel gernaakt is.Voor welke slipwaarden een tekening m.b.v.

de procedure PLOTI gemaakt wordt is van verschillende voor

waarden afhankelijk.De booleans REEDSGEPLOTI,2 dienen ervoor

om te voorkomen dat van een slipwaarde meer dan een tekening

gemaakt wordt.

EERSTEKEER boolean met de waarde TRUE als er geen nieuwe beginschatting

voor ISDO en ISQO gemaakt ~s voor de dan geldende slipwaarde.

NSI wordt tijdens het bepalen van ISDO en ISQO geconstateerd dat

herhaalde commutatie optreedt,m.a.w. de rotorstroom i C wordt
r

weer nul voor X>O,doch wordt geen nieuwe waarde van X gevonden

kleiner dan 60° waarvoor de stroom weer toeneemt dan wordt

NSI :=TRUE. (zie tek.)

Er wordt nu een waarde voor

'" p:r.(,0='3Xl.[l]
Ret iteratieproces wordt nu

weer hervat er van.uitgaande dat voor de gekozen XI [1+0 de rotor-

XI [1+ 0 gekozen die midden

tussen PI/3 en XI [I] ligt.

stroom weer toeneemt.
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STOP

NS2 1 k d . d .c IGute commutat1e,m.a.w. e rotorstroom 1 neemt toe tot
r

doch 1S de cornrnutatie hoek XC (schijnbaar) groter dan 600 dan

wordt NS2:=TRUE.De consequentie hiervan 1S dat voor de volgende

iteratie slag een nieuwe beginschatting voor ISDO en ISQO gemaakt

wordt uitgaande van de voor deze grootheGen geldende betrekking

indien de statorweerstand RS nul ohm is.

deze boolean krijgt de waarde TRUE als voor de tweede keer ge

vonden wordt dat de cornrnutatie hoek XC groter is dan 60° voor de

NAUWK

op dat moment geldende slipwaarde.

deze boolean krijgt de waarde FALSE als voor de slip S<O,I

de beginvoorwaarden ISDO en ISQO niet voldoende nauwkeurig

berekend kunnen worden,of dat de gevonden stroomvorm niet over-

eenkomt met die welke gegeven zijn in fig I.

VORIGE boolean met de waarde TRUE als voor de vorige slipwaarde waar-

voor de berekening 1S uitgevoerd,deze berekening correct 1S

uitgevoerd.

De als INTEGER gedeclareerde groothecen.

N

1M

I

M

R,J,P,1'

IR

Q

PP

voor een bepaalde slipwaarde worden ISDO en ISQO berekend met

behulp van een iteratieproces.De waarde van N geeft aan hoeveel

iteratie slagen zijn uitgevoerd.

integer nodig om de plotprocedures uit de THE-bibliotheek te

kunnen gebruiken.IM 1S te zien als de naam van de gemaakte

plotfile.

de waarde van I geeft aan hoeveel keer stelsel I plus stelsel III

1S gebruikt om de oplossing voor de rotorstroom i C te vinden.
r

Bijv. I=I,stelsel I een maal gebruikt.

I=3,stelsel I twee maal gebruikt en stelsel III een maal.

Jensen parameter bij de THE-procedure INPROD.

"tellers" gebruikt bij een aantal "FOR statements".

uit R afgeleide teller gebruikt bij het periodiek voortzetten

van de gevonden oplossing waarbij X ligt tussen 0° en 60° •

Q-I geeft het aantal slipwaarden waarvoor de volledige bere

kening correct is uitgevoerd.

de waarde van PP is gelijk aan het aantal poolparen van de ma

chine waarvoor de berekening wordt uitgevoerd.
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Beschrijving van het programma.

Ret programma is in drie grote blokken te verdelen.

Blok 1) de procedures.

Blok 2) het berekenen van ISD(X=O) en ISQ(X=O) m.b.v. een iteratieproces.

Blok 3) het berekenen van o.a. de statorstromen~statorspanningen~rotor-

stromen,rotorspanningen en het elektromagnetischkoppel voor een

periode van de rotorstroom.

Blok 2 en Blok 3 vormen samen het hoofdprogramma.

Blok I): de procedures.

REAL PROCEDURE IRQ (X)

Deze procedure gebruikt als globale parameters de elementen van de

vector ERQ~de grootheden BETAI~OMI en BETAO.Indien de juiste waarden van

de elementen van ~ en van BETAI~BETAO en OMI bekend zijn kan met deze

procedure de waarde van IRQ (X) berekend worden voor het gebied waar stel

sel I geldig is.

De procedures ISD(X)~ISQ(X),IISD(X)~IISQ(X)~IIISD(X)en IIISQ(X) hebben een

een analoge opbouw en functie als de procedure IRQ(X).

PROCEDURE VULMATRIXF(S) resp. PROCEDURE VULMATRIXG(S)

Als globale parameters gebruiken beide procedures de machineparameters.

De procedure VULMATRIXF(S) gebruikt verder als globale parameters de groot

heden BETAI~BETAO en OMI.De procedure VULMATRIXG(S) gebruikt verder als

globale parameters de grootheden OM2 en BETA2.Bij het aanroepen I)van

VULMATRIXF(S) worden de elementen van de matrix F en de grootheden BETAI,
=

BETAO en OMI berekend.

Bij het aanroepen van VULMATRIXG(S) worden de elementen van de matrix G
=

en de grootheden BETA2 en OM2 berekend.

PROCEDURE VULVECTORSD(S~IG~ISDO~ISQO~USDO,USQO)

Als globale parameters gebruikt deze procedure de machineparameters.

Bij het aanroepen van deze procedure worden de elementen van de vector

SD berekend,geldig voor de bij de aanroep meegegeven waarden van de slip,

de gelijkstroom IG en de beginwaarden van stroom en spanning ISDO,ISQO~

USDO en USQO.

De procedures VULVECTORSQ~RQ~RRQ~SSD~SSQ~SSSDen SSSQ hebben een anologe

opbouwen functie als de procedure VULVECTORSD(·····).

1) bedoeld wordt hier en op andere plaatsen:Bij het op de juiste plaats aanroeper
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Opmerking:In fig lbzien we dat voor het geval dat herhaalde commutatie
optreedt de oplossing van stelsel I tweemaal gebruikt wordt.
De consequentie hiervan is dat de elementen van de vectoren
SD,SQ en RQ in beide gebieden verschillen omdat voor beide ge
vallen de~eginwaarden van stroom en spanning veschillen.

PROCEDURE PRINT I

Bij aanroep van PRINT] worden de numerieke waarden van USA,ISA,URA,URB,

URC,URB-URC,IRC en TE "geprint" voor 120 waarden van X waarbij X ligt

tussen 00 en 600.

PROCEDURE PLOTI

Bij aanroep van PLOTI worden op een tekening -A4 formaat- de grafieken

getekend van USA,ISA,URB,URC,IRC en TE.Verder wordt onder aan de tekening

de voor die tekening geldende waarde van de slip,de gelijkstroom door de

stroombron en het nominale of synchrone toerental van de desbetreffende

machine geschreven.

PROCEDURE PRINT2

Bij aanroep van PRINT2 worden de numerieke waarden van de slip,TEG,TE6,

TEI2,XC,IRCS,ZRS en IREF "geprint" voor die waarden van de slip waarvoor

m.b.v. het eerder genoemde iteratieproces de juiste waarden van ISD(X=O)

en ISQ(X=O) gevonden zijn.

PROCEDURE PLOT2

Bij aanroep van PLOT2 worden twee tekeningen gemaakt op A4 formaat.

Op een tekening worden de grafieken getekend van de genormeerde waarden

van TEG,TE6,TEI2 en van de commutatiehoek XC als functie van de slip.

Op een tweede tekening worden de grafieken getekend van de genormeerde

waarden van URS,IRS en ZRS als functie van de slip.Verder wordt er onder

beide tekeningen de voor beide tekeningen geldende gelijkstroom door de

stroombron en het nominale of synchrone toerental van de desbetreffende

machine geschreven.

Deze procedure heeft wat nadere toelichting nodig.

Ret rekenprogramma is opgezet uitgaande van de veronderstelling dat geen

meervoudige commutatie optreedt.Wordt in het programma geconstateerd dat

er meervoudige commutatie optreedt voor een slipwaarde kleiner dan 0,1

dan wordt de berekening gestopt.Vervolgens worden de procedures PRINT2

en PLOT2 aangeroepen om de numerieke waarden van de gewenste stromen

en spanningen en het koppel te "printen",en de desbetreffende grootheden

te tekenen voor die slip waarden waarvoor de berekening correct is uit

gevoerd.
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Treedt echter meervoudige commutatie op voor een slipwaarde groter dan

O. I ,dan is het programma zo opgebouwd dat de berekning voor deze slip

waarde onderbroken wordt.Hierna wordt deberekening voor een vo1gende

slipwaarde gestart.Bij het uitvoeren van de procedure PLOT2 is het gewenst

dat de te tekenen grafiek onderbroken wordt daar waar de berekeningen niet

correct zijn,m.a.w. in het gebied waar meervoudige commutatie optreedt en

de slip 1igt tussen 1 en O,I.Om dit te bereiken ~s in deze procedure

evena1s in het hoofdprogramma een aanta1 opdrachten opgenomen waarmee de

slipwaarden berekend worden waarvoor de berekeningen moeten worden uitge

voerd.Door nu te kijken voor welke slipwaarden de berekeningen juist zijn

uitgevoerd -deze slipwaarden zijn opges1agen ~n de reeks SL[*J- kan nage

gaan worden voor welke slipwaarden de grafieken onderbroken moeten worden.

In het hoofdprogramma is vrij arbitrair vastgeste1d voor welke slipwaarden

de berekningen moeten worden uitgevoerd.Zou hier een wijziging in worden

aangebracht,dan moet deze wijziging ook verwerkt worden in de procedure

PLOT2.

REAL PROCEDUREIEF(I,X,XC,IG)

Bij het aanroepen van IEF(I,X.XC,IG) wordt de effektieve waarde van de

rotorstroom berekend.

B10k 2): het berekenen van ISD(X=O) en ISQ(X=O) m.b.v. een iteratieproces.

am te beginnen worden de machineparameters, de effektievewaarden van de

rotorfasestroom en de rotorfasesranning, de effektieve waarde van de sta-

f d -l: f ' '1 f h 1tor asestroom en e sator asespann~ng, Het nom~na e 0 sync rone toerenta

van de machine, het nomina1e vermogen, de groote van de ge1ijkstroom door

de stroombron en het aanta1 poo1paren van de machine inge1ezen.

Vervo1gens wordt een aanta1 constanten berekend en een aanta1 grootheden

geinitia1iseerd. Dan worden voor s=0,99 de groothecen ISDO=ISD(X=O) en

ISQO=ISQ(X=O) berekend er van uitgaande dat de stahor weerstandvan de

machine nul ohm is, Omdat geb1eken is dat voor deze slipwaarde de op deze

manier berekende waarde van ISDO en ISQO niet vee1 afwijken van de juiste

ISDO en ISQO kan hiermee het criterium bepaa1d worden waarop het iteratie

proces gestopt wordt.Hiervoor wordt de grootheid L berekend. Na een aanta1

schrijfopdrachten en initia1isaties wordt voor S=11880 = 0,99 de eerste
12000

berekening gestart.

Voor de functie van de in deze beschrijving niet genoemde grootheden

verwijs ik naar de 1ijst met gedec1areerde grootheden.
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Eerst worden de elementen van de matrices F en G berekend waarna het

eigenlijke iteratieproces gestart wordt.

Globaal werkt dit proces als voIgt:

Uitgaande van de g~chatte ISDO en ISQO wordt USDO=USD(X=O) en USQO=USQ(X=O)

berekend. Dan worden de elementen van de vectoren ~,ESQ en ERQ, en de

in fig I aangegeven hoek Xl berekend. Treedt herhaalde commutatie op dan

worden de elementen van KSD en KSQ berekend, anders de elementen van de

vectoren HSD en HS~. In het geval dat herhaalde commutatie optreedt wordt

nu de hoek X2 berekend en vervolgens de nieuwe elementen van ~,ESQ en

~ (zie fig lb)' Nadat nu X3 berekend is kunnen de elementen van HSD en

HSQ berekend worden. Nu kan gekeken worden of de beginschatting van ISDO

en ISQO voldoende nauwkeurig zijn. Dit is het geval als geldt dat FOUT<L.

Is dit niet het geval dan wordt een nieuwe schatting voor ISDO en ISQO

gemaakt en de berekening hehaald.Tevens wordt N, de grootheid die aangeeft

hoeveel iteratie-slagen zijn uitgevoerd, met een opgehoogd. Dit iteratie

proces blijft doorgaan tot dat.

a) FOUT<L is of

b) N=IOOO is of

c) een aantal malen dezelfce noodsprong gemaakt is.

Als het iteratieproces gestopt is dan wordt, nadat eventueel de in Blok 3

aangegeven berekeningen zijn uitgevoerd, i.h.a. de hele berekening her

haald voor een nieuwe slipwaarde. Als beginschatting voor ISDO en ISQO

worden nu de waarden voor deze grootheden gekozen die als eindwaarde

gevonden werden bij het iteratieproces, uitgevoerd voor de voorgaande

slipwaarde. Deze methode blijkt i.h.a. beter te zijn dan het steeds opnieuw

berekenen van IS DO en ISQO uitgaande van de uitdrukking geldig voor RS=O.

Wordt tijdens het uitvoeren van het iteratieproces N>400, m.a.w. het

proces convergeert erg traag, dan wordt alsnog een nieuwe beginschatting

voor ISDO en ISQO gemaakt, uitgaande van de uitdrukking geldig voor RS=Q

Dit onder voorbehoud dat dit niet reeds eerder gebeurt is.Een n~euwe

begins chatting voor ISDO en ISQO wordt nl. ook gemaakt als de in fig Ia
aangegeven hoek Xl of de in fig lb aangegeven hoek X3 tijdens het iteratie-

proces groter is dan 600.

Uit deze globale beschrijving valt af te leiden dat op het moment de waarden

van ISDO en ISQO voldoende nauwkeurig berekend zijn -FOUT<L- de vectoren

ESD,ESQ,ERQ,~,HSQ en ook indien herhaalde commutatie optreedt de vectoren

KSD en KSQ "gevuld"zijn met de elementen die horen bij de dan geldende

waarden van ISDO en ISQO.
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Wil men vervolgens voor 0<X<60 het totale van id(x) , iq(x) en iQ(x)

berekenen dan moet er rekening mee worden gehouden dat indien er herhaalde

commutatie optreedt de oplossing van het stelsel differentiaalverge

kingen I, tweemaal gebruikt wordt. Aan het einde van het iteratieproces

zijn de vectoren ESD,ESQ en ERQ dan "gevuld" met de elementen geldig voor

het in fig Ib aangegeven gebied met XI<X<X3 •

Opmerking:Tot nu toe is in het geval van herhaalde commutatie steeds uit
gegaan van de stroomvorm als aangegeven in fig lb' In werkelijk
heid is het programma opgezet, er van uitgaande dat het in deze
figuur aangegeven verschijnsel met O<X<X

I
maximaal vijf maal

voorkomt. Bij aIle door mij uitgevoerde oerekeningen, machine
grootte tussen IlkW en 3MW, was voor het geval dat herhaalde
commutatie optrad de globale rotorstroom vorm als aangegeven
in fig lb'

Blok 3): het berekenen van stromen, spanningen en het koppel voor een

periode van de rotorstroom.

Dit blok begint met de regel:

IF FOUT<L AND (1=1 OR 1=3) THEN •••••

1=1 wil zeggen dat de rotorstroom vorm er globaal uitziet als aangegeven

in fig 1 en 1=3 wil zeggen dat de rot stroom vorm er globaal uitzieta
als aangegeven in fig lb' 1=1 wil zeggen dat er geen herhaalde commutatie

optreedt. Is 1=3 dan treedt er weI herhaalde commutatie op.

Indien vodaan ~s aan de gestelde voorwaarde dan wordt de berekening

voortgezet. De waarden van stroom en spanning worden eerst berekend voor

120 waarden van X waarbij x ligt tussen 0 0 en 60 0• Treedt geen herhaalde

commutatie op dan kan de berekening gewoon recht toe recht aan uitgevoerd

worden, te beginnen bij X=O. Bij het optreden van herhaalde commutatie

wordt de berekening gestart voor X=60 0 waarna X steeds kleiner gemaakt

wordt. Dit wordt gedaan omdat de vectoren ESD,ESQ en ERQ "gevuld"zijn

met de elementen die horen bij die X waarden waarvoor geldt dat XZ<X<X
3

'

Om de berekeningen te kunnen uitvoeren voor waarde van X tussen 0 en XI

moeten eerst de vectoren ~,ESQ en ERQ "gevuld" worden.

Is de oplossing voor X tussen 00 en 600 bekend dan worden, door het op de

juiste manier voortzetten van de desbetreffende grootheden, de waarden

van stroom, spanning en koppel berekend voor X tussen 60 0 en 3600•

Van het koppel wordt vervolgens het gemiddelde en de zesde en twaalfde

harmonische berekend.Van de rotorspanning en -stroom wordt de vijfde

harmonische berekend en hieruit de modulus van de impedantie die de

vijfde harmonische van de rotorstroom "ziet".
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Dan wordt voor een aantal slipwaarden een tekening gemaakt m.b.v. de

procedure PLOTI en de bij deze tekening horende numerieke waarden van de

getekende grootheden "geprint" voor 120 waarden van X waarbij X ligt

tussen 0 0 en 60 0 m.b.v. de procedure PRINTI.

Tenslotte worden m.b.v. de procedures PLOT2 en PRINT2.grafieken gemaakt

van het gemiddelde koppel, de zesde en de twaalfde harmonische van het

koppel, de commutatiehoek, de vijfde harmonische van de rotorspanning en

de vijfde harmonische van de rotorstroom en de modulus van de impedantie

die de vijfde harmonische van de rotorstroom"ziet". Al deze grootheden

worden uitgezet als functie van die slipwaarden waarvoor de berekening

correct is uitgevoerd.

Ret gebruik van het programma.

Om het programma te kunnen gebruiken moet een aantal machine gegevens

ingevoerd worden. Deze numerieke gegevens kunnen achter elkaar op een

kaart geponst worden. Achter elk geponst getal, ook achter het laatste,

hoort een komma te staan. De volgorde van de getallen op de invoerkaart

vast gelegd door de "READ" opdracht op kaart nr. 00042800, is de volgende

RS,RR,XS,XR,XSR,IRNEF,URNEF,ISNEF,USNEF,NN,PN,IG,PP,

Ret programma kan in een "run" voor meerdere machines worden uitgevoerd.

Ret aantal machines waarvoor de berekening moet worden uitgevoerd wordt

bepaald door de opdracht -gegeven op kaart nr 00042600-

FOR T:=I STEP I UNTIL •• DO

Waar de puntjes staan moet dan het aantal worden ingevuld. Wel moet er

rekening mee gehouden worden dat de berekening voor een machine ongeveer

1000sec duurt.

Bij de uitvoering van het programma worden de gewenste grootheden berekend

voor die slipwaarden die bepaald worden door de opdrachten, gegeven op de

kaarten 00044700,000449 en 00069900 tim 00070200. De eerste slipwaarde

d b k · d' d' l' 'k 11880 0 99 'waarvoor e ere en~ng wor t u~tgevoer ~s ge ~J aan 12000 = , en ~s

vast gekoppeld aan de slipwaarde S=0,99 welke voorkomt op kaart nr. 00043200.

De slipwaarden waarvoor de grafieken gemaakt worden van USA,ISA,URB,URC,

IRC en TE worden bepaald door de opdrachten, gegeven op kaart nr. 00068700

tim 00069100 en 00053200 tim 00054200,

Uit de opdrachten op de kaarten 000687 tim 00069100 volgt dat de genoemde

grafieken gemaakt worden voor S=0,5; 0,2; 1/6 en 0,05 en voor alle slip-
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Het tot ale programma voor het doorrekenen van een machine voor een waarde

van IG ziet er als voIgt uit:

? BEGIN JOB PENDELKOPPEL;

QUEUE=5;USER=UI2205S342;········

COMPILE VANDEVALL/PENDELKOPPEL WITH ALGOL;

FILE INPUT(KIND=READER.FILETYPE=9);

FILE OUTPUT(KIND=PRINTER,FILETYPE=9);

FILE DRAWING (KIND=PLOTTERI I);

COMPILER DATA CARD

$ SET INSALLATION

het programma als gegeven op de volgende bladzijden

END.

? DATA INPUT

een invoerkaart met de gegevens van een machine

? END JOB

In het programma moet kaart nr. 00042600 nu luiden:

FOR T:=I STEP I UNTIL I DO

00001100

00070700

00042600

De namen PENDELKOPPEL en VANDEWALL/PENDELKOPPEL kunnen natuurlijk gew1J

zigd worden. In de stuurkaarten is geen kaart opgenomen met de maximale

waarde voor rekentijd en het aantal uitvoer opdrachten.

De maximale rekentijd bedraagt nu 3500sec. Door het invoegen van een

kaart met daarop MAXPROCTIME=······· kan deze tijd vast gelegd worden

op een willekeurige andere waarde die ook groter dan 3500sec kan zijn.
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waarden waarbij herhaalde commutatie optreedt.

Voorwaarde is wei dat voor deze slipwaarden de berekening correct is

uitgevoerd. Om de opdrachten op de kaarten 00053200 tim 00054200 te

verduidelijken moeten we eerst het globale verloop van de commutatiehoek

XC als functie van de slip S beschouwen, zie fig 2.

t,,---
t~---I

I

J

I
I

I
I

s-

in fig 2 is XC als functie van S gegeven als er geen meer
voudige ~ommutaie optreedt en 1n fig 2

b
als er wei meervoudige

commutat1e optreedt.

Treedt meervoudige commutatieopdan zorgen de opdrachten op de kaarten

00053200 tim 00053600 er veer dat voor de slipwaarde S' als aangegeven 1n

fig 2b een tekening gemaakt wordt. De opdrachten op de kaarten 00053700

tim 00052400 zergen er in het algemeen veor dat altijd een tekening gemaakt

wordt behorende bij die slipwaarde waarvoor de commutatiehoek maximaal is.

Het totale programma voor het doorrekenen van een machine voor een waarde

van IG ziet er als voigt uit:

? BEGIN JOB PENDEKOPPEL;

QUEUE=5;USER=UI2205S342;·······

COMPILE VANDEWALL/pENDELKOPPEL WITH ALGOL;

FILE INPUT(KIND=READER?FILETYPE=9);

FILE OUTPUT(KIND=PRINTER?FILETYPE=9);

FILE DRAWING (KIND=PLOTTERI I);

COMPILER DATA CARD

$ SET INSTALLATION 0000 II 00
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~,ET Ir~ST"LLAl IlN OCOC1100
II'ISLJuE "PLClTLI3f~A2Y J;" ,,:,;::>:JL" 000012CO
PI FILe: I'IPUT,]UTPUT,)r,A'wi'JG: 000013CO
nT::"i'=.R rJ,I~,I,,"1PR,IR,J,K,P,~,T,PPj OOCC1400
!"::. AL I ~ Nc: F, P N, ;~ tJ, US ~I: F, UR .~.:: F, IS T:F , TL:J, \oJ 2 , 000 C15 CO

~S,iP,XS,XP,XS~,C5,C~,CS~,SIGMA,8~TA),8ETA1,8~TA2,JM1,JH2,USQJ, OCCC1600
USOJ,ISQG,ISDJ, UST,S,Sl,IG,PI, X,USJ1,USQ1,Fl,F2,W,I.QO,FOUT000017CO
,0 IS, Q : S, ~H R,0 US, QUS, J In, Q UP., L, U.) 0 I , usn, I 5DI, 1$ tH , )( H,t.., 8;

OOLEAN cr~MISL,SPERRfN,q~~)SGEPLCT1,~EE~5G~PLDT2,E£RSTEKE~R,N~1,~S2,

:;,TUP,'JAUWK,VJF:IGC;
EAL ARRAY :RQ,:SJ,iS~,$D,~Q'GQ[J:5],rlSD,rlSQ,SSD,SSQ[0:4],G[O:4,0:4],

F[):5,J:5],V,U~A,I5A,uR8,URC,IRC,TC[0:719],SUJ,SUQ,~ID,

S I Q , URA, I RA, I Ra [ 'j: 119] , KSO, ~:; Q , ;) S$ J, 5S 5Q [ J : 4 ] , x I [ 0 : 15 ] ,
I xc, SL,TEG,T::6, T::..12,J~C5,URC5,Z~5,IR[FCO:30J]j
:AL P~OCfJURl IRQ(X);
ALU:: x; rLI\L x;
RQ:=£XP(-J~TA1*X)*(l~~(1]*SI~(n~1*X)+lRQ[2]*COS(O~1*X))+ER)[3J*SIN

(x)+r~Q[~]*COS(X)+~RQ[5]*£XP(-8[TA0*X)j

rAL PRO~rOUR~ ISO(X)j
ALU :: x j h';: AL x j

SD:=ESo[n]+EXP(-S:TA1*X)*(:SC[1]*5IN(OM1*X)+~SD[2]*COS(OM1~X»+

[SOC ~]*S!N(X)+ESG[4]*CDS(X)+ESD[S]*iXP(-8ETAO*X);

CAL PHOcrnURL ISQ(X);
ALU::" X; t~:, ALX:
SQ:=ESQ[~]+CXP(-8ETA1*X)*(fSQ(1]*SI~(O~1~X)+iSQ[2]*COS(JM1*X»

+[SQ(3]*3I~(X)+ESJ[4]~CJS(X)+E5Q[5]*LXP(-8ETAO*X):

CAL PkOcrOURC IISO(X)j
ALUr. x; ::'~AL )(j

ISO:=HSu[)]+rlSa[l]*SI~(X)+HSO(2]*CO~(X)+tXP(-8ETA2*X)*(HSJ[3].SIN(

01'12 *X) / ( 1- S ) +HS J ( 4 ] * ens ( a.~ 2* Xl ) ;
f. ALP k 'J CF0 URL I I SQ ( X ) ;
ALUE" x; FTAL x;
!SQ:=HSQ[O]+HSQ[1]*SI~(X)+HSQ[2]*CJS(X)+(XP(-BETA2*X)*(HSQ[3].SIN(

OM2*X>/( 1-S)+I-\SQ[4]*COS(OM2*X»; ,
CAL PROCFJUR~ IIISO(X);
ALU:: Xj PFAL x;
I lSi) :: K.) n[ 0 ] +KS 0 [ 1 ] * ..) I'H :0 +;<; SO [ 2 ] *C 0 S( X) +( xP ( - BE TA2* Xl * ( K5) [3 J *

SlN(O~2*X)/(1-S)+K:J[4]*C~S(aM2*X»j

~AL PROCFDURC IIISQ(X);
ALlJ[ x; R::ALO
I ! 5 Q : =K:::, Q [ 0] +KS Q [ 1] * :.' I IH Xl +KS Q [ 2] *C 0 S ( '( ) +E XP ( - at: TA2. * X) * ( KS (H 3 J*

50 PH 0 M2 *X) / ( 1- S) +K .: Q [ 4 ] *C J S (OM 2* X) ) ;
EAL PROC~DUR~ USO(X);
ALU~ Xi PC:AL x:
s U: =US I) oj *COS ( Xl - USQ;) * .5 I .~ ( x );
~AL PROCF0URC USQ(X)'
ALU E. X; t;::: AL Xj

SQ:=USQJ*C05( X)+USDO*SIi.J«();
~OCEOUR~ VULHATRIXF(S).
ALU:: S; ~ ~ AL ~;

[SIN CO~MENT ~ATRIX F[J:S,Q:S] ~O~DTG~VULD.

I~ J::> I GE I~ Loa AL=: PAR Ai~ ETERS RS, RR, XR, XS, xSR, CR, CS, ~ I GMA
PI ~ ATR I X F. j

REAL B1,C1,P,~,A,8,A3,33,Rl,Il,I2,R2,Nl~,N3a,N50,W3,SSIGMA,BiTl,01,

Bt.TO,S1,DU
S1:=1-S'
9l:=CR+CS*( 1+SIGMA);
Cl:=(2*C~+C3)*CS+S1**2*~lG~A;

OCOC1800
00001900
G0002(CO
OCOC2100
OQOC22CJ
00002300
000:;24C)
000025C)
000C2600
000027eo
000C2801)
OOOC29CJ
OCOG3CCO
OCOC3100
000032eo
OOO~3300

000C34CO
000035CO
000C3600
\)0003700
1)0003800
00003ge,)
00004ce0
000C4100
000042 CO
00004300
000044CO
000.)45C:)
000C4600
OOOC47CO
OCOC4800
000049C,)
00005CCO
OOOC5100
C00052CO
000C5300
000054CO
OC0055eo
000C5600
000057CO
000e5800
000059CO
000C6CCO
OOOC6100
C00062CO
000e6300
00006400
000065CO
00006600
000067CO
00006800
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u1:.:Cr.~(CS*-2+S1~*2);

Q:=SIGM~~*2*J1/Z-SI~~A*B1·C1/G·B1**3/27;

p: =S Q Rr ( Q .... * 2 +( $ I G'1A ... ell: -:31,** 21 )I ) * * 3 );
A: =P - Q; i::l : .: - P- Q; W3 : = ~ ~ f7 T( ..~ ); ') S I '.i f~ 0\ : =5 * 5 I G~1 A;
A3:::;SIuN(A)'KA3S(A)"'~(1/3); 33:=;;,IG~l(9)*ABS(B)**(1/3);

BC:T ):=-.q-B~+81/3;

Bc:r 1:=( A3+B3 )/2+8113;
B~TA1:=R~T1/~SIGMA; 3~T~):=aiT)/SSIGMA;

Q1:=~3/?*(A3-33); O~1:=J1/SSIG~A;

R1:=(BLT1*(8~T1-BETJ)-01*~Z)*(3~T1**2+SSIGMA"'*2-01*"'2)+

2* C1* * 2... at: T 1* ( B':: TJ - 2'" ~ r:: T1 ) ;
I1:=01*(2*BCT1-BETO)*(8~rl*·2+SSIGMA*+2-J1**2}+

2*Ol*8ET 1*( BiT1*(8C71-di..T)}-Q1**2};
RZ : = SS 1 G~'l A... ~ - C1 ;
I2: =S* ... 2* B1- 01;
~11 ') : =X.) ....... Z* XIi * 0 1* ( R 1"'" 2 +I 1'" .. 2 ) ;
(13 J : =X.> ** 2* X ;~ * ( 5 ... * z... R2* *2 +I 2** 2 ) ;
~5J:=«P~Tl-8ETO)**2+01**2)"'(3CTO**Z+SSIGMA**Z)*XS**2'"XR;

F[ () , 0 ] : =S I G~A** 21 ( XS** 2 ... '( q * B£ T ) * ( 8 [ T1** 2 +a1 ... 2) );
F[1,O]:=R1/:'J1.j; F[Z,O] :=I1/N10;
F[1,1]:=-BET1*F[1,O]-01*F[Z,C]i F[Z,1]:=OI*F[1,O]-BET1*F[Z,t];
F[1,2]:=-8~T1*F[1,1]-Ol*F[2,1]; F[2,Z]:=Ol*F[1,1]-BET1*F[Z,1];
FC1, 3] :=-B[T l*F[ 1,Z]-J1-F[Z,Z]; F[Z,3] :=Ol*F[1,Z]-BET1*F[Z,,];
F[I,4]:=-BEi1*F[1,3]-01*F(Z,3]; F[2,4] :=Ol*F[1,3]-SET1*F(2,2];
F[ 1 , 5 ] : =- 8 E. T 1* F [ 1,4 ] - C1 *F[ 2,4] ; F( 2,5] : = 01 *F [ 1 ,4 ] - El ET1* F[ 2, ~ ];
Fe 1 , 0 ] : =S** Z*SI GMA* If 4.... F ( 1, 0 ] ; F[ z, a] : = S* * Z*S I ;; ;-1A **4* F[ 2, 0 ] ;
F[ 1 , 1 ] : =S*5 I liM A** 3* F[ 1, 1] ; F[ 2, 1 ] : = S* S I G:~ A* *3 * F [ 2, 1 ] ;
F[I,2] :=SIG"1!\**2*F[ 1,2]; F[Z,Z] :=SIGMA**Z*F[Z,Z];
F(l,3] :=')IG~lA*F[1,3]i F[Z,3] :=SIGMA*F[Z,3];
F(3,0]:=F[4~1l:=S*R2nBC;
FC~,2]:=-F[~,J];

F[3,1]:::;F[4,2]:=-I2/~!O;

F[4, 0] :=-F( 3,ll;
F[3,3]:::;,:i*F(4,O]; F[!.,3]:=S*F[3,Z];
Fe 3,4] :=-S*F(4, 3]; F[4, 4] :=S*F[ 3,.3];
F(3,5] :=-SSIGMA*F[4,4];
F[4,5]:=SSIGI1A*F[3,4];
F[5,O]:=-S5IG~A**2*SIGMA**2/BET0/N5J;

F[5,1]:=SSIGMA*SIGMA**2/~5J;

F[5,2] :=-$ IG MA**2*BET 01 ~30i

F[5,3]:=SIGMA*BCTO**2/NSJi
FC5,4]: =-BET ,J** 3/N5);
F[5,:>l :=8ETO**4/N50;

~Hl MAT RI x I=' Gc: VUlO i
R0CEDUR~ VULMATRIXG(~);

AlU:: $i orAL s;
[GIN COMf'4C:~1T MATRIX G[):4,<J:4] ·"'ORDT GEVUlO

~OOIGE ~lJ8Al~ PARAMETE~S RS,RR,XR,XS,XSR,CR,CS,~IGMA

MATRIX ,",,01012 ~N B:TA2;
REAL Nl~,N30,Sl,H;

51:=1-S; H:=CS**2+1;
N11 :::.XS**2*( 4*S**Z*H-4*S*H+H**2);
~30:~XS**2*(3*CS**Z*SI*"'4+CS**2*S**4+3*CS**4*Sl**2+2*C5**~*S.*2+

Sl**6+S1**Z*S**~-2*)1**4*~**2+CS**6};

G[O,O]:=1/(XS**2*(C~**2+51**2});

G[1,O]:=G[2,1]:=-2*S*CS/~10;

G[ 2, 0 ] : =( - 1 + 2* S - CS* * 2 ) I N1 <);

GC 1, II : =G[ Z, 2] : =-G[ Z, 0] i
G[ 1 ,2 ] : =- GCl ,0] ;
G[ 1,3] :=$*G[ 2,0];

OCOC690C
OOO:7CC~

')OOC710lJ
OCOC720:
OJOG73CiJ
00007400
000075CO
000C7600
000C7700
000078CO
JCOC79\JJ
OCOO~CCO

OOOC8100
000082C0
0000d300
000084CO
000085C0
OCOC8600
000067CO
000088eo
OCC~S900

00009CCD
000:9100
OCOC9200
000C93CO
OCOC9400
000095CO
00009600
OCCC9700
000098CO
OCOC9900
00010CCO
00010100
000102C0
000103CO
OC010400
000105CO
00010600
000107CO
00010800
OC010900
00011CCO
OC011100
000112CO
01J011300
00011400
000115C0
OC011600
000117CO
00011800
00011900
00012CCO
00012100
000122CO
00012300
00012400
000125CO
00012600
00012700
00012800
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-:;[21'3] :=-5*G(11' ));
G[ZI'4]:=S*G[ 11'3];
G[l1'4 ]:=-S*G(?, 3];
G[ 3 I' 0] : :: CS* ( 3* S 1* *2 -c S* ... 2 - S **2) IN 30 ;
G[4I'O]:=(-3*CS**2+S1**2-S**2)/,i3);
G[ 3 I' 1 ] : :: - CS • G[ 3 I' ,,) ] - S 1* * :: t· 'J [ 4 I' ,)]; G[ 4 I' 1] ::: G[ ~ I' 0] - CS* G[ 4 , 0 ] ;
G[ 3 I' 2 ] : :: - CS ... G[ 3 I' 1 ] - ,:, 1** 2'" ,J ( 4 I' 1]; ,; [ 't I' 2] ::: G[ 3 I' 1] - CS* G[ 4 I' 1 ] ;
G[ 3 I' 3] : =- CS -. G( 3 , 2 ] - .J 1 ... * 2,. G( 4 I' 2]; G[ 4 I' 3] : = G[ ~ I' 2 ] - CS. G( 4 I' 2 ] ;
G[31'4]:=-CS":J[31'3]-Sl**2.·G(41'3]; ::;(41'4]:=G(31'3]-C3*~(4,3];

G[3I'Q]:=S**Z-G(3I'J]; G(41',;]:=::J**2*G[4I'v);
G(31'1J:=S*G[3I'lJ; G[4I'lJ:=S*G[41'l);
rJM2:=Sl/$; 9c:.TA2:=C;:,/3;

IN 0 ~-1 AT R I x G oJ c. vULD;
ROCEOURE VULV£CTORSD(SI'IGI'IS)O,I~QJI'USOJI'USQJ);

ALUE ~l'iGI'ISOO,I3Q0I'USOO,USJO;

£. ALSI' I Ii, I SDOl' I SQ 0 I' U~ 0 0 I' U') Q.);
lGIN Cn'1M~NT VECTO~ .:1J(0:5] WORD"; ·:ir:VULD

~ODIGE GLOB ALE PAPAH:T£~S RSI'RRI'XR,XS,XSRI'CR,C51'~IG~A

~N VECTJ~ 50(0:5];
REAL Sll'~3; Sl:=1-S;W):=S~RT(3);

SD[ 0]: =~1**2*XS*XSRlrRP." I':';
SD[l]:=RS*RR*(S*XS*I)uO-USQ0)+RR*(S.Sl*USDJ+RR*XS*Sl*(S*XS*I~QO+

S*XS~*IG/W3)+Sl**2*1G*S*XR*XS*XSq*S1GMA+RS*XSR*Sl*(S*ASR*

TSQO+S*XR*1G/~~);

SD[ 2 ] : =S*( Pf~ *'( S +RS* x: ~ ) * ( S'" ~ S* I SG0- UJ Q() ) +::; 1* XS*RR* ( USQ0 +S1* X5 t. * I G) +
RS*RP.*USOC+S*Sl*X3*X~*SIGPA*(USDO+S*XS*1SQO+S*XSR*IG/~3);

SO[3]:=XS*RS*RR*ISDO+USOJ*(~R*XS+RS*XR)+S*XS*XR*SIGMA*(S.XS*lSOO

US Q\) +;3 1* XS* p. ~ *( x5 * I SQ J +XSR * I GI W3 ) +S 1* XS*XR- S I GMA* ( U5 ~ 0 +S1*
X5R*1G)+Sl*XS~*R~*(XSR*I5GJ+XR*IG/W3);

SD[4]:~XS*ISOO*(RR*XS+RS*X:~)+X~.XR*SIG~A*USOO+S1*XS*XR*SIGMA~(XS*

rSQO+XSR*IS/(i3);
SJ[5]:=xS**2*XR*ISDJ;

~D VECTJc SO ~~VULD;

~OC£DURl VULVECTORSQ(SI'IGI'ISOCI'ISQOI'USDJ,USQO);
~LUE 51' IGI'IS,)OI'1SQO,USDOI'USQ'];
~AL S,1GI'I5DOI'1SQ1I'JSDOI'0SQG;
:GIN CC~M£NT VSCTGR S~(O:5] WORjT GCVULD

~ODIGE GLOBAL~ ?A~AMETE~S RSI'RRI'XRI'XSI'XSRI'CR,CSI'~1GMA

~N VECTJ~ SC[C:5];
RE~.L 511'10; 51:=1-5; W3:=SQRT(3);
SQ[0]:=Sl*RS*RR*XSR*1G;
SQ( 1]:=RS*RR*(S*XS*lS]O+S*,(5R*1G/W3+U300)-Sl*XS*~R*(S*XS*ISDt-USQO)

+3*S 1*XSR* I G.. ( q P. * XS+RS* x: R) - S* 5 1* * 2* XS* xSR* (xSR* I SQ·) +Xt, * I G
/On );

SQ(2]:=~S*RR*(USQO+S1*X3~*IG)-~1*RR*XS*USOO-5*Sl*XS*XR*(S*X$-1SOO-

USQO)+5*(RR*XS+RS*X~)*(S*XS*ISQO+S*X:R*1G/W3+USOO)+S*~2*Sl

.. XS* XR* XSR* I G- S*lr 2 * R .3 * X5 ~ * ( xS R* IS Q0 + XP.. I GIfn );
SQ[3]:=-Sl*XS**2*RR*13DC-Sl*XS*XR*U580+R~*RS*(XS*ISQO+XSR-IG/W3)+

(?R*XS+RS*XR)*(USQ~+Sl*XSR*IG)+S*XS*XR*(S*XS*1SQO+S*X~R*IGI

W5+U~U1)-51*w2*XS*KS~*(,(SR*IS~O+XR*1G/~3)-S**2*XS*XSR.(XSR*

IS Q0 + x~* I GI W3) ;
SQ[4]:=-Sl*XS**2*XR*1SOJ+(RP*XJ+~S*XR)*(XS*ISQO+X~R*1GIW3)+X~*XR*

(USQ)+Sl*XSR*IG)-XS~*RS*(XSR·ISQJ+XR*1G/W3);

SQ[5]:~XJ**2*XR*ISQu;

JD VEcTor SQ GEVULD;
lOCEOURl VULV~CTORRQ(S,1GI'TSOOI'ISQa,U)DOI'USQJ);

\LU L: S, 1 GI' ISO \h I $ QJ I' US 0 J I' US Q 0;
:AL S,IGI'1SOO,ISQO,USOOI'USQQ;
:G1N (;OMMENT~ECTaR RJ[O :5] WORJT y(VULO

NODIGE GLQBALc PARAMETERS RSI'RRI'XR,X5I'XSRI'CRI'CSI'~IG~A

~001290C

00013CC(
0001310C
0001320:
J0013~CC

00013400
000135CO
00013600
OC013700
000138CO
OC013900
00014CCO
00014100
00014200
:J0014~CJ

000144JO
000145CO
00014600
000147CO
00014800
00014900
00015CCJ
00015100
000152CO
00015300
00015400
000155CO
OC015600
000157CO
00015800
000159JO
00016CCO
00016100
000162CO
00016300
00016400
000165CO
00016600
00016700
000168CO
00016900
00017CCO
·J00171CO
00017200
000173CO
00017400
000175CO
00017600
00017700
000178CO
00017900
OC018CCO
000ld1DO
00018200
000183CO
00018400
000185CO
00018600
;)0018700
000188CO
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'- ~J V;:: CT -: c~ rI~ ( .~ : S ] ;
P.':.\L SI",/3; 51:=1-S; 1,.,3:=S~;-;:1(3);

i~ Q [ J ] : =.:;;
~Q[ 1]:=-S*SI.XSR**2*~S*IG+S*(X~R*IS11+(~*IG/~3).(~S**2+S1**2.XS**Z

) ;
RQ[2]:=~*S1*XS*X~R*(S*XS*ISJC-USQ)-S*?S*XS~*(~*XS*ISQO+S*XSf*IG/W3

+USJJ)-S**2*Sl*X~*XSR~*2*IGt2*S**2*R5*XS*(XSR*ISQJ+XR. IG/W3)

RO( 3]:=S1*X~.XS~*USC0-X~~*~s*(JSQJ+Sl*XSR*IG)-5*XS*XS~*(S*XS-ISQv+
t:... XS K.. I GI ~ 3+'J S0 v )+( XSIi* I S QJ t XR*1 ;:, I VI 3 ) .. D S* *2 +:> * * 2* XS*" 2 +
S1**Z"XS**2) ;

RQ(4]:=~1*X5**2*XSR*I5DC-1S*XS?*(XS*ISQ~+XS~*IG/~3)+2*RS*XS*(XSR*

rSQ0tXR*IG/W3)-XS"~S~*(JSQJ+~1*XSR*IG);

RQ(S]:=xS**Z.XR*IG/W3;
ND VECTC~ RQ ~~VULD;

RI)C E DURt. VULV":: CTOR SS tJ ( S, I u~ ISO 1 ~ I SQ1 ~ US:J 1 ~ US Q1 );
I ALU E S~ 1 r" IS:J 1~ I SQ1, US [) 1 , uSQ U
CAL 5,IG~ISJldSQ1,US11d::;Qli

;( GIN COI'1~[:~n V~CTCR 3$['[ ~:4] \ol·J~::lT G':':VULO
~QDIG~ ~LG3AL[ ?A~A~ET~~S RS~RR~XR,XS,XS~~CR,CS,~IGMA

~~ VECTJR 55 ():4J;
R:: ALSI ~ W3 ; S1 : =1- S; fi 3 : =S (J r-: T( .3 ) ;
SSD[Ol:~S1*XSR*(S1*XJ·l~-HS·I~/w3);

SS0[l]:=~S*(~*XS*ISOI-U~Ql)-S*31*XS*XSR*IG/W3+S1*XS*(S*X5*lSQ1+U501
)j

SS9(2]:=~S*(U501-~1wXSR*!G/W3)tS*XS*(S*XS*IS01-US~1)+S1*XS*(L~Q1+

31*XSR*IG);
SS:) [ 3 ] : =l( S * ( ~S * I SO 1 +US 0 1- S1* XS~: * I GI W3+S1" X$ * I SQ1 ) ;
S50[4] :=XS**2*ISJ1;

NO VECTOR SSD G~VULD;

'ROCF.:DUR':: VULV;;:CTORSS;;J(S, IG,rS01~!S~1,USD1,USQ1);
'ALUE S,IG,ISJ1,ISQ1~U3J1,U,)Qli

CAL S,IG~IS01~ISQ1,JSJ1~U5JU

'[GPJ COM!'!E~H Vr:CTCR SSQ( C:.:.] WOP-DT G;::VULG
NJDIGE GLOBAL~ ?ARA~ETERS RS~RR,XR,XS,X5R,CR,CS,~IG~A

~N VECTJR SSQ(~:4);

REAL S1~~3; 51:=1-$; W3:=S'QRT< ~H

SSQ(O]:=S1*XS~*(RS*IGtS1*XS*IG/W3);

SSQ(1]:=5*S1*XS*XSR*IG+RS*(USD1+S*XS*ISQ1)-51*XS*(S*XS*I501-LSQ1);
S~Q ( 2] : :. RS* ( S1* XSR* I :; +US) 1 ) t S* X 5* ( U S01 t S* X5 ~ 1SQ1 ) - S 1* XS* ( US 01-

Sl*XSR*IG/W 3);
SS~(3]:=XS*(R5*ISQ1+USQ1+S1·XSP*I:;-S1*XS*ISJ1);

SSQ[4J:=XS*x2*ISQ1;
NO VEcT JR SSQ G(VULD;
ROC~OURE VULV£CTO~SSS)(:~IG~ISD1~IS~1,USD1,U3J1);

'ALUE S,IG~ISJ1,rSQ1,USG1,USJ1;

:(AL ~,IG~ISJ1,ISQ1,USD1~J5)1;

:EGFl COw~:.rH VECTOR .5558(.):4] ;.IJRDT G[VULJ
~OOIGE ~LDaAL~ PARAMETE~S RS,~R,XR,XS,XSR,CR,CS,~IGMA

i~ VECTO~ SS3Q(J:4];
REAL S1~W3; 31:=1-S; W3:~SQRT(3);

55 SO [ 0 J : =S1* XS R* ( S1* X3* !:; q S* I:; / '.of 3 ) ;
5SS0[1]:=RS*(S*XS*ISD1-U~Ql )+S1*XS*(S*XSR*IG/W3+USJltS*XS*IS~1);

SSSO[2l :=RS*(U5D1+S1*X52*IG/w3)+S*XS*(S*XS*I501-USQ1)+51*XS*(USQ1
tS1*XSn*IGJi

SSS~[3]:=XS*(~S*ISD1+USJltSl*XSR*IG/W3tSl*XS*I5Q1);

SSSO(4] :=XS**2*ISD1;
NO VECTUR SSSu GEVULu;
)ROC(DUR~ VULVECTORSSS~(S,IG,ISD1,ISQ1,USD1,USQ1):

/ ALU E ~, I G, r S0 1, I SQ1, U5D1 , J SQ 1i

C001l39CI
00019001
000191C~

OC019Z0(
000193CI
000194C,
1)001950'
000196C(
OCO 1970(
000198C(
000199C\
OC02000(
,JCOc'J1C(
OCOZOZO(
OC0203C~

OC02'J4C(
OCC20SCC
00C206C(
OC02070~

000208C(
000209C(
0002100(
000211CC
OOC2120C
000213CC
000214CC
OC02150C
000216CC
OOOZ170C
DC0218C:
000219CC
0002200C
OCOZ21CC
OC02220C
000223C(
000224C(
OC02250~

OC0226CC
0002270C
C00228CO
000229CC
OC023000
00023108
OC023200
000233CO
OCC23400
00023500
000236CO
00023700
000238CO
00023900
00024000
C00241CJ
OC024200
000243CC
0002440C
00024500
000246CO
OC024700
000248CO
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lAL S,U;,ISjl,ISJ1,USCJ1,iJS'H;
::GHI COM~~CNT VC::CTCR .))SQ[:):4]!I';RDT ~:.VJL:J

~JDIG~ ~LOaA~~ PAR;MET[~S R5,RR,XR,XS,XS~,CR,lS,~IGMA

c: 'J Vt: CT J ~ S S:;, .J[J : 4 ] ;
RE: AL S 1, A3 ; S1 : =1- S; ... 3 : =S') r~ Te:3 ) ;
SSSQ[OJ:=S1.XSR*eRS*!~-~1.XS*IG/W3);

55 S Q ( 1 J : =F: S* eUS 01 +S "'" XS"'" IS 'J! ) - S1* XS. es * XS* ISO 1 -Ij SQ 1- 5 * XSR"'" I G) j

S5SQ[2J:=R5*(US~1+S1*XS~*I3)+~wXS*eUSD1+S*XS*ISQ1)-51*Xs*eUSL1+

S1,dS~*IG/W3);

SSS ') ( 3 ] : =Xs,.. eRS * I S i~ 1+J S (;; 1 +S 1* XSR. I G- S 1'" X;, * I SD1 ) ;
SSSQ[4j:=X~**2*ISQ1;

~~ 0 V E CT ) P SSS \>l G[V UL J ;
Cr. uURt. r H1iJT 1 ;
(G IN
PIT~eCUrpUT,<I,X5"X="X10"USA="X9"ISA="X9~IjRA="X9"URB="X9"UqC=~

X9"IRC="X9"UR3C="X8"T~="I»;

RIT:eOUfPUT,<*el,F10.5,8eX4,F9.3»>,12J,FOR'R:=O ST~P 1 UNTIL 11900
(V(R],USA[R),tSA(R],URA(R],URB(~],URC[R],IRC(R],

URS(R]-'J~C( ,1] .T.::.crn]);
NO PRI~T STRGMEN SPA;I~HN.~t:r-.J IN KGPPCU
ROC;:DUR::' PRI'H2;
E. GI N
qITE.eOUTPU"r(SKIPe 1)]);

W~ITEeJUTPUT,<X3 "SL:P="X11"T~~="X9 "TE6="X8"TE12="X9 "XC="XS
"URC5="X8 "IRC5="X9 "ZR5="XB"IZF="»;

WRITUJlJTPUT,<*el,F9.5,X&,8eF9.3,X4»>,Q+1,FGR M:=O STEP 1 Ut'.TIL Q

OJ (SL(~],T~G(~],TE~[~],T~12[M],XC(M],URC5[M],IRC~(M],

ZR5[ ~1], I R~.F[ fo1]]);
NO PRINT?;
~AL PROCrOUR~ IEFeI,X,XC,IG);
ALUC: XC, !u;
foAL XC,IG;
EAL ARRAY I(*],X(*];
EGI~ REAL n,H; INTEG~~ R;

R:=O;O:=);
WHILE :«~]<XC DCJ
S::: GIN u: =0 + I (R ] * eI ( f: ] - I G) ; R : =R+ 1; i:. NO;
~:=R-1;f-l:=X( 1];

U:=H .. :); O:=C+CXC-X(r,]-H/2)* ICR]+IG.eXC-X[R] )/2;
I(:F :=SGiF'Te 211rIG**2/3+J/9:);

ND;
RilC~OURE PLOT t;
E G1\1 R[ AL I R~~ ;
l N: =3 () *,:> ~; Ie PI * ~l N); I Rt~ : =: r-.J T IE.: Ii eI R~.:.. F.. S Q rH e1 • 5 ) );
,EW08JECfeIM);
XISCOMPL~T~eIM,3,3,3,7,d,1.0,1,FALSE,TRUL,O.21,"T[");

XIS COM P L ~ Tee 1M, 3 , 3, 1 3, 3, 2. 4 • 2 , G, 3 6 C, TRUE, FA LS E, J. 21, " X" ) ;
P~i~MAP1C 1'-1,0, ,J,O,TEN,PI, \:,~, ~,3, 7,8,3);
oLYGO NCIt)., R, (}, 719, V( R], T'.:: ( ~) , 1) ;
LOS:::I.1APeTi~);

XI5COMPL~TEeIM,3,7.5,3,11.5,10,1,-1,1,FALSE,TRU[,O.21,WIRC");

XISCOMPLfTE(IM,3,9.5,13,9.5,24,2,O,360,TRUE,FAlSE,J.21,"X");
P(NMAP1(I~,O,O,0,IRN ,PI,'},3,9.5,3,11.5,8,9.5);
oLYGONe I IJ., R, a,71 9, V( i\ ] , I RC(H ] , 1 ) ;
LOSE' MAPe I~1);

XIS COM PLfT :: elM, 3, 12, 3, 16,1,), 1, -1, 1, FA LSE , TRUr, O. 21, "U RB, URC" ) j

,XISCO~PLtTE(IM,3,14,13,14,24,2,v,360,TRUt,FALSi,0.21,WX");

PE:J MAP 1( r M, (), C, 0, URN E. F+ W2* '), F'I , .) , 3, 1 it, 3, 16 , 8 , 14 ) ;
, 0 L YG0 Ne I ~1, R, 0 ,7 1 9, V ( ? ] , U KB ( ~ ] , 1 ) ;
ULYGON(IM,R,0,719,V(~],URC(~],1);

OC0249CO
0002501)0
OC0251CO
00025200
000253CO
000254C0
OC025500
000255CO
00025700
000258CO
000259CO
00026000
000261CJ
OC026200
000263CO
00025400
00025500
000266CO
OC026700
000268CO
00026900
00027000
00027100
000272CO
OC02730J
000274CO
OC0275CO
OC027600
00027700
00027800
000279CO
00028000
00028100
000282CO
00028300
000284CO
00028500
00028600
000287CO
00028800
000289CO
00029000
000291CO
000292CO
00029300
000294CO
00029500
000296CO
000297CO
00029800
000299CO
0003000a
00030100
00030200
00030300
000304CO
00030500
000306CO
00030700
00030800
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LOS:: 'HP( T-l):
X ! 5 C0 1'1 P L\- T: ( I ;'1, 3 , 1 6. :., 3, 2 j • 5 , 11), 1 , - 1 , 1 , F ~ L SE , T Ii Ui:. , 'J. 2 1 , .. I S ~ .. ) ;
XI3COMPL~T~(!~,3,18.5,13,1~.S,2~,2,C,36J,TRUL,FALS:,O.21,"X");

Pi:' ~,~ AP 1 ( r,~, '), v, J , I S rJ _ r * w.~, .:J ~ , 0, :; , 18. 5, 3 , 2:) • 5 , 8 , 1 a. 5 ) ;
. f) LYG J N ( 1 ~ 1, " , ,) , 7 1 '} , v( :! ] , r :: A[ i: ] , 1 ) ;
LDS:MAP( T'Oi

,XISCGMPLfT:(IM,3,21,3,25,10, 1,-1,1,FALS~,TRU~,J.21,"USA");
x: I SCOM P L f T:: ( I ;~, 3 , 2 3, 1 3 , 2 3, ?4 , 2,) , ~ (; 0 , T ~ UL, FA L5c., o. 2 1 , .. X" ) ;
P ~ "l "'1 ,\ P 1 ( I \~, 0, J, 0, USN '- F* W::, 0 I , a, 3 , 23, 3, 25 , 3 ,2 3 ) ;
oL YGJ N( I v" R,) , 7 1 9, V( ~~ ] , U .:: A[ ~-:: ] , 1 ) ;
L05U1AP(H);
E XT ( 1M, 1, 1.5, 2. 2, 1.5, J, .. :. i A. T ~J R" ) ;
OM'~[iHTc..XT(I\~,1,O.5, J,O. 21,1j,"1\j=" CAT STRING(NN,4»;
:-XT( 1M, 1,1,2, 1,O,"RGT,]H"};

I E. XT( I fo-i, 1 • 2 , 5. 2, 2 , 0 , " '1 ACHI '~ i:: Ct:. G~ VL. ;~ s: P =") ;

r E. xHIM, 11, 2, 1 4. 8 , 2 , 0 , .. I~ A CHPI [ I: l ~ T:' L LIN G: .. );
rEXT(It-I,l1, 1.5,13.6,1.5,~,"SLl?="CAT ST:UNG($,7»;
:OMMENTT~XT(I~,11,1,),J.21,),"G[LrJKSTROOM="CAT ST2ING(IG,4)

CAT """>;
I t:.. XT( I H, .3 • ~, 6. 'I, 4 • 2, 6 • 9, 0) , STR IN G( T: :J, 5 ) ) ;
r f XT ( I 1'1, 3. 2, 1 ! .4, 4. 4, 11. 4 , ) , S TRI :1 G( ! RN , 5) CAT .. A" ) ;
r f XT ( 1M, .3 • 2, 15. 9, 4. 4, 15. 9 , J, S TRI \j G(U R '.~::: F* W2 *S , 5) CAT "V");
r t. XT( 1M, oS. 2, 2 ) .4, 4. 4, 20. 4, J, S TRI ~l G<I S "E F '" W2,5) CAT "A");
r l :<T ( I H, ~. 2, 24 .9, ~. 4, 2. 4. 9, .) , S TRI 'J G( US ~I:: F* \012,5) CAT "V");
:'C<A',jI HAGt:<ORA'-I lNG, 1M, J, 0, lJ,27):
:KIPPAPEi(D1AWI~G);

[ISP,JSLOdJC:CT< HI);
~ Nu P LOT ST R"-: ME N 5 PAN 'I I NGc: N L: N K <J P? ( U
:>Rr:JCEDURr.. PLOT 2;
bEGIN INrFGER ~,B,C;3JOLEAN VOORGAANDE;
T~N:=3v*PN/(PI*N~);

tJE W08 J ECT ( I ~I );
AXISCOMPLET:(IH,2,lo,2,2o,1~,1,0,1,FALS(,T~~~,O.21,"TE12T~6 TEG");
AXISCOMPLET~(IH,2,16,17,16,20,~,O,1,TRUE,FALS~,O.21,"S");

AX I S Call PL:: n: ( 1M, 2 , 4 , 2 , 11." 12, 1, ) , 6'), FALS[ , TRUE, 0 • 2 1, .. XC" ) ;
AXISCO~PL:T~(IM,2,4,17,4,?0,2,O,1,TRUE,FALS~,O.21,"S");

C: =1); v[j 0 i GAMJ!)E : = FA L S:; K: =1 1 ti:3 ) ;
\oIrlILt C<=Q A~~ K>60 DO
aEGIN IF SL[C]=K/12J00 A~~ C<Q

THEN qEGIN IF NOT VOOR~AA~OE Trl~N A:=C;
C:=Ctl; VOORGAA~D[:=T~U[;

l ;~o

:L5E IF VDORGAAND~

THE. r~ 2: GIN IF C= Q T H[~.~ R:::: C :: LS::: B: =C- Ii
IF (g-A»1
T ~ C~I 8 [ G1'1

J P,: NMAP l( 1M, 0, ), 1 , oj , 0 , TL 'j , 2, 1 6, 17 , 16, 2, 26 );
~ IJL YGQ i'H 1M, H, ~, B, 5LPI ] , T:: 12 [ M] , 1) ;
~ r: LYGJ ;~ ( I :~, H, A, B, SL[ '1 ], T::" 6 [ M] , 1 ) ;
pnLYGON(IH,~,A,8,SL[~], TEG[M],1);
CL]SE~AP( 1M);
jP':""l~Ar>1( IM,O,), 1,8,:),6'), 2, .. , 17,4,2,14);
?rLYGC~(IM,M,A,B,.sL["1], XC(M],1);
CLilS['1AP( 1M);

E.NL;
V0 ;j PGAAlJ 0E : =F AL 5;: ;

2: ND;
IF K>1)80~ TH~N K:=10~00t30J;

IF K>;?400 THEN K:=K-3CJ ELSE K:=K-10;
(NO;

0003090
00031CCI
OCO~1101

,J00312C
0003130,
J0031401
000315(4
00C31601
000317C:
00031aO:
0003190:
OOC32CC(
0C03210,
000322C;
0003230,
000324C,
000325C>;
0CC3260i
000327C,
000328:)(
000329C\
0003300·
0003310~

000332C(
aC03330<
000334C(
OC03350(
OC0336C(
000337C(
OC03380{
000339C:
0003400(
000341C(
OCC342C~

OC03430(
000344C(
JOC3450C
000346C{
OCC347C(
OC03480(
J00349C(
OOC3500(
000351C{
OC03520:
0003530<
000354C(
OC03550C
000356 C(
0003570C
0003580{
000359C(
0003600(
000361C(
0003620{
0003630(
000364C~

OCC3650C
000366C(
0003670(
0003680C
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CG,1 ~~ t· '~ 1 T,:,- xT( 1\,1, 1, 2 , J, ,:;. ? 1 , v, ., r- ACrl I ~ J;: 'J ::: st: v': til s: p =..);
CJ '! "i t \J TT_ XT ( r \1, 1, 1. .s, (I, .:. 21 , 0, ., STAT ';'~" ) ;
CIJ"1ME ~nT~XH 1M, 1,1 ,'v, :J.21,O,",1CTO;:;");
C,) "11.1 r. 'H 1'::: xT ( I'l, 1, O. ::i, 'i, .:;. :' 1 , C, .. :~ =" CAT ST f\ I NG( r~ N, 4 ) } ;
CO:~ ~1t. :iT T:~ xH 1"1, 11, 2 , C, J • 2 1, ), .. '" ACHI 'J i. I ~J S Tn. L I ',I G: " ) ;
CJ .~ ~ t. !,j IT:. xT( I 101, 1 1 , 1 • ') , 0 , J • 2 1, j, .. GiL I J K5 T q r:J 0 ~,., =.. CAT ST KIN S ( I G, 4 )

CH "A")i
C:.1 M~1 t N1 T:; XT ( I"", 2. 5, 2 S• 9 , ), J • 2 1 , .J , ST ~ I NG( T~ N, 5 ) ) ;
f):U·.WI~AC;L:(DF'AWPIG,I~,), .-,13,27);
SKIPPA~·i(DP.AWI~G);

ClISPUS::C'8JECT< 1M};
·1i:W08J~.CT(1M);
AXISCO~PL:::T~(IM,2,20,2,~b,1~,1,J,1,FALS:,TR~~,O.21,"UR5");

AXISCJ~PL:T~(IM,2,2~,17,2J,20,2,J,1,TRUr,FALSE,O.21,"S");

AXISCO~~LETL(IH,2,12,2,13,1J,1,0,1,FALS~,TR~:,O.21,"IR5");

AXISCOMPLET~(IM,2,12,17,12,20,2,O,1,TRUE,FALSE,J.21,"S");

AXISCD~PL[T~(IM,2,4,2,1J,10,1,),1,FALSE,TRU~,O.21,"ZR5");

AXISCOMPL:Tr(IM,2,4,17,4,?J,2,J,1,T~U[,FALS~,0.21,"S");

C:=O;V~n~GAANDE:=FALS:;K:=1188J;

tlYIU C<=Q A:W K>60)'J
3E3IN IF SL[C]=K/12J)J ~~J C<~

THE.N S:::GIN IF NOT VOORGAA\iOL: Tt1i..N A:=C;
l:=C+1; JOORGAA.n[:~T~u:'-i

~ ~JC

~LSE TF VGJRGAAND~

rHf~ n~3I~ IF C=Q TH~~ 8:=C ~L5E 8:=C-li
IF (3-A»1
1 H t. 1-' 9 EGIN

~ PUHl AP 1< 1M, 0, I) , 1 , J , J , URC5 ( 'J ] , 2 , 2 C, 17 , 2,) , 2, 26 ) ;
r' ('L YG11 N( I ~1, ~, A, B, ..i U "1 ] , URC5 [ MJ , 1 ) ;
CLQSE:1A?( 1M);
LJ PC: Nt~ P. P1( I ~, 'J, ), 1 , J p J , I he 5 [ 0 ] , 2 , 1 2, 17 , 12, 2, 16 • 8 ) ;
r r'L YGeN ( 1M, "1, A, B, SL [ '1 ] , I ;-i C5 [ M] , 1 ) ;
CL,lSE"lA?( 1M);
uP~NMAP1( IM,0,),1,).0, Z~5(0],2,4,17,4,2,7);

p r.L YGUH I "1, M, A, [), ::; L[ '1 ], Z R5 [ MJ , 1> ;
CLJSE;1AP( 1M);

[NJ;
v aUF: GAAN[; E: =FA L .5 C;

;~ ~w;

IF K>1080J TH~N K:=10800+300i
IF K>?40J THE~ K::.~-3C) eLse K:=K-1('l;

E~JJ ;
CD"1Mt:~TT':'XT( IM,1,2 ,0, 0.?1,(;,"~ACHr.'~E G:;:GE'JE~'): P =.')j
CJ"1Mt."JTTCXT< 1"1,1,1.5, j, V. ?1,0,";STATJ~");
Cem Mt. tH T'~ XT( 1~, 1, 1 , 0, :;. 2 1 , () , " ~ 0T0 ~" ) ;
C011 Mt. NTT .: xT< I'~, 1, .). :5, J, ::;. ? 1 , c, .. "J =" CAT ST RI NGOJ N, 4 ) );
CJMM£NTTEXT(IM,11,2 ,J,J.21,),"~ACHINE INST~LLING:");

CO~MENTTiXT( I~,11,1.5,),0.21,8,"GClIJKSTROO~="CAT STRING(IG,4)
CA.T "A");

CO~M£NrT[XT(IM,2.5,25.9,),J.21,0,ST?ING(URC5[O],6)CAT "V");
C1 j~ '1 E "J TT;~ XT( I i.\, 2. 5, 17 • 9 , J , ,) • 21, J, STR I t~ G( I RC5 ( C] /0 • d , 6) CAT .. f " ) ;
CJ MM~ NT T[ XHIM, 2. 5, 9. 9 , :J. J • 2 1, J, S TRr ~~ G( ZR5 ( C] /0.5 ,6 ) ) ;
JR A101 I MAr,c: ( 0 r~ A\01 I i~ G, I ,'1, J, 0, 1 d , 27 ) ;
$10 PPA? r R( D:~ AWI: l G) ;
OISPOS~OdJECT(IM);

~ 0 PLOT 2 ;
T:=1 $Tf P 1 U~TIL 4 QO

I t;j

~ AJ ( IN PUT, / , RS, RR, XS , XR, XS.;o, I R:J~ F, uR~~ F, ! 5~E F, US NE F, NN, P N, I G, f P );

00036°C(
0003700J
OC03710C
a00372CC
00037300
000374CO
OC037500
00037600
000377C0
00037800
C00379CO
0003~OOO

00038100
000382CO
000383·~0

000384CO
00038500
00039600
U00387CO
0003d80'J
000389CO
~C039000

00039100
000392CO
OC039300
000394CO
OC039500
00039600
OOC397CO
00039800
OC0399CO
OC040COO
00040100
00040200
00040300
000404CO
000405CO
00040600
00040700
00C40800
OC0409CO
00041CCO
00041100
CC0412CO
00041300
000414CO
0004150)
0004160 ',)
00041700
00041800
000419CO
00042COO
00042100
00V422CO
00042300
00042400
000425CO
00042600
00042700
00042800
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:)C04290:
00043 ee(
OC04310(
G004320:
0004330;
OCC4340(
C00435C(
OC04350:
000437C:
0004380:
OCC4390(
00044CC{
OC044loe
OCC442C~

ISQOOC04430(
0004440C
,)00445C
0004450C
000447C(
OC044BOC
000449')C
00045 CCC
0004510C
000452CC
OC04530:
000454CC
000455CC
00045600
000457C(:
00045dOO
000459CC
00046CC~

OC04610~

000462CO
00046300
00046400
000465CI]
1')0046600
000467CO
00046800
000469CO
00047000
00047100
000472CO
00047300
000474CO
00047500
00047600
000477CO
00047800
000479CO
00048000
000481C:)
000482CO
00048300
000464CO
00048500
000486CO
00048700
00048800

I G"'1 A : ::: 1 - 'I :, ? ** 21 ( XS "II' X; ) ; c : : = r; :, 1 X:- ; C:~ :::: HU X~ ; C ::, i :::: XSRI XS ;
I : =A pee u~ ( - 1> ; fi : ::: S QRT ( 3 ) ; fi c': =SQ:: T( 2 ) :
~g1::::IG/~;JST:=USNEF*~2;

: =.J. 99; ~l AJ WK : =T KU[ ; V1 =< I G"': :::: T RU.";
5D):=(X~R/XS-RR/(S"II'X5~*W»rIG;
s r~\) : ::: ( - S (~fJ T ( (J ~ T* * 2 - ( XS* ~ C * I ,-.:; / ( X';' ~ * s * w) ) * ... ~ )- XSR* I G/ ~ ) / XS ;
: =5') RT( 1 SJ ') .. 2+ I SQJ* .... 2 )j 2 J)) ;

R IT': ( 0 Ur °U T ( SKI? ( 1 )] );
R I T ~ ( 0U rPUT ~ </ .. B ERc: K~ \I r ~J G::: "; VG~ ~: S• A• '11~ Crl I .~ ~ Ht T Co ~ r: V~ RMaG E N VAN"

15~Xl"KILD~~TT">~P~/100J);

RIT~(OUT?UT~<I"RS="F3.~~X~"XS="F3.4~X2"R~="F8.4~X2"X1:::"F8.4~X~"XSR="

F8.4~X2"?p="rl>~RS~XS~RR~XR~XSR~PP);

RIT:(OUrpUT~<I"USNEF~"!5~X2"I~~_F="I5~X2"URNEF="I5~X2"I~NlF="15~X2

...JN=" I 5 ~ X2" I ':J ::: .. I 5 >~ US 'I E F~ I S NEF ~ 'J RNi:. F~ I ~ !~ £ F~ NN~ I G};
I IT':: ( 'JUTPIJT~<I"VOJR S="Fd.3d1";;':'J RS=~i':=J GELDT ISJ')="Fll.5~Xl·'EN

r 11.5>~S~ JSD)~ lSQ0);
IPIT:::(OUrpUT~</"DZ. REK::~J.HJwKfUr.lGH~IJ L="FS.5>~L);

'P~qR[~:=:~UE;RE[05G~PLOT1::::FALS~;RC[JSG[PLQT2::::FALS:;

.:=11880iG:=O;
IHIL: K>br ANJ SPERREN AND \AU~~ 00
;tGIN :):=1</12)00; 51:= 1-5;
IUL~~ATR!)(f(5);

IUL"l~TRIXG(S);

JUT: =1; ~l : =:) ; c:.:: RSTEK:::. t:. R: :: TRJ l ; "l S 1 : =FALSE; N52 : =FA LS[ ; STQ P : ::: F AL~E;
.~ILE FnuT>=L AND ~<lJJJ A~J NUT STOP OJ

£: ;; I.\j
I F (;.~ > 4 ";) 0R ~~ S2) A ~wei:: ,.~ ST .: K: :. K T H::': "J
B£G! N

lSDO:=(XSS/xS-RR/(S*XSr-;*W» 1It 1S;
[SQJ:=(-~QRT(UST**2-(X5*RR*IG/(X5R*S*W»**2)-XSR1ItIG/W)/XS;

EEqST~KEER:=FAL5E;

C~D ;
JSQ~:=~~*ISQJ+51*XS"II'ISDC-Sl"11'X~~*Iu-RR*X5IXSR*I;;/W;

IF UST**2-USQO**2<O TH£~ lISQ{j:=usr;
USDO:=SQRT(UST**2-U5Qj*~2);

1:=0; XHO]:=(); COMtHSl:=TRUEi
~HILf 1<11 A~D CGMHIsL O~

3[ GIN Ll SOl ::: 'J 5D( XI( I ] ) ; U.j ~JI : =Us Q ( XI ( I ] ) ;
IF 1=') TH[~

BEGIN ISDI :=1500; ISQI :=!SGC; [N!)
r. Ls E 3E GI t~ IS DI : = I I I SD( X) ; I SQ 1 : =I I I SQ ( X); EN J ;
VULV':' CT OR S u( 5 ~ I G~ r SDI ~ I~'~ I ~ U5[) I ~ USQ ! ) ;
VULv~rTORSQ(S~IG~ ISJI~ISQI~U~DI~US~I);

VULV:CTORRQ(S~IG~ISDI~ISQI~USGI~USQI);

FeR J:=O ST;::P 1 U,lT1L 5 JO
3 EGI r~

t Su ( J] : =I "lP RCLH '1 ~ 0 ~ 5 ~ Fe J ~ ~l] ~ SO ( :-l ] ) ;
c: SH J ] : =1:~ PROD ( r~ ~ (I ~ 5~ q J ~ 1'1] ~ SQ( M] );
l RQ( J ] : =I ~P Reo ( t~ ~ .) ~ 5 ~ Fe J ~ r1] , :W ( M] ) ;

:: NO;
P :=1 ; XH: =(PI / 3- XI ( I ] ) 11 10;
WHIL~ I~Q(P*~H)<IRQO A~D P<111 DO P:=P+1;
IF P<l:)l THEN
BEGIN

Zc:.ROINA8(IRQ(X)-IRQJ~X~XH*(P-1)~XH*P~~-5~~-6);

XI(!+1J:=XI(I]+A;I:=I+1;
US DI : =USO( Xl( I] ); US ~H : = U5Q( Xl( I ] ) ;
ISJI:=ISO(X); ISQI:=ISQ(X); .
VULVECTQRSSSO(S~IG~ I~D!~IS~I~USDI~USQI);

VULVFCTORSSSQ(S~IG~IS)r~ISQI~USOI~USQI);
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F 0 ~ J: =: .) T ~ 0 IJ '; T : L -+ I) :J
eruI"l

i\ ') J [ J] : =I ,J P ~ 0 J ( ~I ~ ,~~ 4 ~ G[ J ~ 1~ ] ~ S S :::. D[ ,·1] );
K ::, I) [ J ] ::: I ~J PRe D( '1 ~ :.. ~ 4 ~ '.J ( J ~ ~ ] ~ S S 5 Q [ '~J );

i: tLI;
D:=1;~rl:=(?I/3-XI[r)/IJJ;

~HIl~ CSR*(USQ(P*(~+XI[r])-R3tIIIS~(P*(H)+Sl*XSR*I~)+R~*IG/W

S 1*X.) h· I II SC)( P* X!oj ) <..i U Ij P<1 J 1 o:J P: =P+ U
IF P<1:l1 T,-jCN
8l GI '{

r'-\OI'~A8(CSR""(US'';( x+xl[!] )-C~S*III'3Q(X}+31*XSR*IG)+QF<*lG/w-S1
*XS~*III)n(X)~(,Xrl*(P-l),XH*P,~-5,~-b);

XI(T+l]:=XI[~]+X;I:=I+l;

:: NJ

ELs~: 6:: Gr 01 XI [ I +1 ] : ;;: XI [ : ] I ~ +P11 6 ; I : =I +1 ;
'J~l:=TrWE;

t.NJ;
E~O :LS: CO'1MISL:;;:FAL~~;

['I D;
IF Zi. Rd I 'j AB( I C\ Q( X) + I GI W, '/.. ~ 0 • 1~ P I I "3 - XI [ I ] , ;i] - 5 ~ ca- 6 )
T>i::N aiGIN XI(I+l):=XI[ I]+X;I:~I+1;

J S DI : =U S 0 ( XI [ I ] ) ; US QI : =Ll S Q ( Xr [ I ] ) ;
ISOI:=ISO(X); I3~I:=ISQ(X);

VULV c. CT 0 RS ~J ( 5, 1 G, ! SOl ~ J S Q I ~ J SOl ~ US Q I ) ;
VULv~rTORSSQ{S,IG~ISOI,ISQI,USQI,USQI);

FOR J: =r) j TEP 1 U ~'I TIL ~ Cl 0
8 E GI,J

HS J [ J ] : = I NP ROD { d, J, 4, '"j ( J ~ M] ~ SSD[ M] ) ;
HSlJ CJ] : = I:-.J PRe 0 { 'A ~ J, of' 'J ( J, ;'1 ] , SSQ [ II, ] ) ;

c:r-I u;
X:=PII3-XICI];
F1 :=( IIS~)( X)+W-IISQ(X »/Z-ISJCd
F2:={ IISQ{ o-w*IIji){X »/2-ISJO;

t: t"o
ELSE 9~GI'I IF NSZ Trl:~ STOP:=TRU: ELSe NS2:=TRU(;
['JJ ;
IS00:= lSDO+F liZ;
ISQo:=r~QO+FZ/2;

FOJT :=SQRT{F1**Z+F2**'2);
~1:=N+l;

NO I H ~ 4IE~ JE JUI5TC 3:SINVJJRWAARDEN 3EKENC;
S 00 : =IS 01)- F 11 Z; IS Q0 : = IS Q.) - F 2/2;
C[Q] :=XH!]*ldJ/PI;SU~] :=~;

F F 'J U1 > =L Ai\j [) V QRIG::' T H l~ 'J
E".GIN IF Q>::> AND 'H:T REr:O.sG=-PLOTZ Tfi[:l

BEGIN S:=SLCQ-1];PRI~T1;PLJT1;~:=SL[Q];

CNJ EL~r. ~[~0SG:PLOT2:=FALSl;

·~O;

;- FJUT < L ANt) VORIGL. TH ... il
::GI'J IF fJ>O A~W NOT ~;:c..DSG::::PLOT2 THE~

BEGIN IF XC(Q]<XC[Q-l)*~/5 THE~

8fGI~ S:=SL(Q-1];P~INT1;PLGT1;S:=SL(J];REEDSG£PLOT1:=TRUE;LN0;

E~O ELS[ REEOSG~PLOT2:=FALSS;

~D;

~ITE(OUTPUT,<II"SLIP="F9.5>,S);

~IT~(OUTPUT,<I"NS1="L5~X3"NSZ="L5,X3"STOP="L5>~NS1,N~2,STOP);

~IT~(OUTPUT,<I"USOO="Fll.S_X3"USQO="F11.5~X3"ISDJ="F11.5,X3"I~QO="

F11.5,X3·~="I4.X3"FJUT="F9.5>~USJ0,USQO,IS~O,I5Q~,N,

F JUT) ;
- 1=1 Trlr~ WRITE{OUTPUT~<I·I="I3,X3"XO="F8.5,X3"Xl="F8.5>,I,Xl[QJ,

\

OC04390',
00049CC:
0004910\
000492C<
OCC493C.
')00494()(
OOC495C:
0004960C
000497C(
OC04980C
OC04990C
00050CCC
OC05C100
OC0502CO
0C05C300
JOC50400
Oe0505C;)
OC05C600
000507C0
00050800
OC0509CO
00051CCO
00051100
000512CO
00051300
00051400
000515CO
00051600
OOC517eO
00051800
00051900
00052CCO
00052100
OC0522CO
0CC52300
000524CO
J0052500
00052600
OC0527CO
00052800
000529CO
00053000
00053100
000532CJ
OCC5330J
OG053400
OOC535CJ
00053600
00053700
000531300
00053900
00054CCO
00054100
000542CO
00054300
00054400
00054500
00054600
00C54700
00054800
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Xl[l) IJ00549C(
O':C5500(

~~ITE(OUTP~T~<I"I;ftI3~X3~"XO=ftF3.5~X3"Xl="Fd.5~X3"~2=" 000551C(
~ 3. ~ , x3~ .. X~= .. F 9. 5> , I ~ xI [ C] ~ XI [ 1 ] ~ XI [ 2 ) ~ XI [ 3] ) 0 COS 520 I

000553u(
J:=J ST~P 1 U~TIL I 00 XI[J]);000554C:

0005550~

000556C
OG05570C
OOC5580(
000559Ct
OCC5600~

OC0561C(
OC05620(
000563C(
GOC564CC
L1C05650(
C00566C(
OC05670C
OC0568C(
000569C(
0005700:
000571C(
OC05720C
00057300
OC0574CJ
000575C'j
OC057600
000577CO
00057800
00057900
00058CCO
00058100
00058200
00058300
0005d4C0
000585CO
00058600
000587CO
00058800
000589CO
00059000
00059100
000592CO
00059300
000594CO
00059500
00059600
000597CO
OC059800
000599CO
OC060000
OC0601CJ
000602CO
OC060300
000604CO
00060500
00060600
000607CO
00060800

QUk: ;; f) ;

U~ A [ R ] : :::j UR ; uRB [ ~ ] : = - tJ URI 2; URC[ R] : =U~ B[; ] ;
IF URA(oJ<=U~B[R] Trl:N S?~RRlN:=FALS(;

END £L.)f
BE'-lI;'~ uIS:=!ISO(X-XI[1J);Qr~:=lISQ(X-Xl[l]);QIR:=-IG/W;

DU~:=l.ISL)(XH QUS:=USQ(X);
OUR:=CSP*DUS-CSR*RS-OIS+Sl*X3R*QIS-RH*IJ-Sl*CSR*X5R*IG/w;
QUR:=C3P.*QUS-Sl*X~?*Dl~-CSR*~~*QIS+Sl*CSR*XSR*IG-R~*IG/w;

U~H f\ ] : =0 U;\; UR8 [ R ] : :: ( - [) UR+W- QU\\ ) /2; U~ C[ :i ] : = ( - iJU R- W... QUin 12 ;
END;
su D[ R ] : :::D US; SUQ [ R] : = JUS; S I J [ R] : =J IS; ,) I Q [ R ] : :: Q IS;
IRAU,] :=-IG: IR3[R] :=( IG+,.j.QIR)/2nRc[~]:::<IS-'",*QI~)/2;
TE[ F~ ] : :: V Z* P P*xS R/ ( lin * PI) * ( - ! ,J ... QI ~ - i) IS'" Q I f\ ) ;
USA [ R ] : :: SJ 0 [ ~] * CCS( J \l 2* " [ H] ) - SUQ[ R ] ... SIN ( :) ~ 2 ... V [R ] ) ;
I Sf.. ( R ] : =SID [ R] *COS { (J '12'" 'i [ p] ) - SI Q [ R] * SI ~ ( 0 ~12 * V [R ] ) ;
F"JJ

L 5:':
F 1=3 Td"l

L 5'::
RIE. ( CJ Ur PUT ~ <I" I =.. I 3~ *F1 ~. ':) > ~ I, ! +1~ F 'J R
F 0UT< L A11,...1 (I =1 OR I =~) ; ..F '~

I N
IJ R ~: =.-: ;: T~ P 1 U'Ij TIL 7 1 ') J G V ( RJ ::: R*P : 1 3 6 ,) ;
F I:: 1 Trll:"~

~ GI ~I F0 i'! R:::) STCP 1 U" j TIL 1 1 9 ~ C
8~ S 1 i~ X::: V [ :~ ] ;

IF X<X1[1] THLN
3E GIN J T. S : = I ~ C> ( X) ; Q IS::: IS Q ( X) ; (~ I R: :: 1 'i Q ( X) ;

l) LJ S : .:: 1I Si) ( x); QUS: ;: U ::>'~ ()( );
DUk:.::rS~*)US-RS*C3~*OIS+Sl*X~R*QIS-RR*IG+Sl*CSR*XSR*QIR;

'F 1=3 Trl:"'1
: E GI :,1 F 0 k ~: =1 19 ST EP - 1 U.JTIL ) 0 a

BE GIN ... : :: V[ R ] ;
If Xl[3]<X AND X<PI/3 T~:N

3 E GI:j
(l IS::: I 1'3 J ( X-X I [ .3 ] ) ; Q IS: =II') Q( X- XI [ 3 ] ) ; Q I R : =- I G/ W;
ou~:=usn(X);QUS:=USQ(X);

DU~:=CSR*{DUS-RS*DIS-Sl~XS~*I3/W)+51~XS~*QIS-RR*IG;

QU~:=C~P*(QUS-RS*QIS+~1"'XS~*IG)-Sl*XSR*DIS-RR*IG/W;

J R,~ C~ ] ::: DU R; URB ( ~ ] : =( - J UK +,0/ * Q:.J R ) I':!..; URC[ R] : = ( - DU K- W* QUF ) / ~ ;
: til 0 ~. LS:
IF Xl(2]<X ANO X<XI(3] T~l~

3'::: GI fJ
o IoS :.:: ISO ( )( - '( l[ 2 J ) ; Q IS: = I S ~ ( x- XI [ 2J ) ; QI R: =IRQ ( )( - xI[ 2 ] ) ;
OU~:::USO(X);QUS:=USQ(X);

ou~:=csr*(DUS-RS"'OIS+Sl*X~~*QIR)+S4*XSR~QIS-RR*IG;

QUA:=');
URA[R]:::QUR;URB[R]:=-0UR/2;URC[~]:=U~B[~];

IF U=\A[R]<=URB[Fi] T~:':N SPU~R['J:=fALSE;

E"'lD c.LSE:
IF X1(1]<X AND X<XI(2] TH~N

BEGIN
o IS: =I I I Si) ( X- XI [ 1 ) ) ; Q IS: =I I IS Q ( X- XI [ 1 ] ) ; Q I K:=I G/ w;
DlJS :=USD ex); QUS :::US ~(X);

OUk:=CS~*(DUS-RS uIS+Sl*XSq*IG/~)+S1*XSR*~IS-RR*IG;

QU~:=CSR*(QUS-RS QIS~Sl*XS~*IG)-Sl*XSK*D!S+RR*IG/W;

URA[RJ:=DU~;URB[q]:=(-JJR+W*QUR)/2;U~C[R]:=(-OUR-W*QU~)/,;



-...-.... Technische Hogeschool Eindhoven
Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

biz. .1 'to van

rapport nr.

IF' I U, « J<= .j Ii d (,n J: ,j ~ ;, ( ~ ] <='j F, .: [ ')] ~? j K:: ( R] <= lJ.i 3 [ R ]
1 Hc.:! SPt rnE·~:::F~,L.)i..;

: ':C d ~:

:-3t.: GI:;
VULV~CTJ~SO(S,IG,IS~).ISQ:,U~J~,US)J);

VULV~CTJRSQ(S,IC,iS0J.ISQO,US00,USQ');

VULV[CTu~~Q(S,I~,:S~J,ISQ),US~0,U5Q~);

f (];: J: =') ST LP 1 J;H ~ (.. 5 0 iJ
5r.-. b I,·j

... "H J J : =I ~~ PRJ J ( .~, :" '), F ( J, ~\ J , S D[ ~ ] ) ;
:. j,~ [ J J : =I "l P l\ 0 u( M, '"" '), F [ J, M] , S) [ H] );
c. P Q [ J ] :: I NPRO ,J ( '1, ':, 5, F [ J, '1 ] , R(H '4] ) ;

t ~~ J ;

oI ~ : =IS'::, ( x) ; Q IS: = 1 S ~ ( ~ ) ; Qr :, :=I :1 Q( X) ;
DU::,:=US0(X);QU5:=U's',,;{ 0;
DU~:=CS~*(OUS-~.)*CI~+~lKXS~*GIR)+Sl*XSR*QIS-R?*IG;

QU,-::=!);
UR.:; ( ?] : =tJ UR ; U~ B ( ~ ] : =- f1 U ::U 2; URC[ ~ ] : =UR9 [ R] ;
IF IJ~A[~]<=URB[~] TH:N SP[RPE~:=FALSZ;

SU D[ k ] : ::: JUS ; ~ iJ Q [ R ] : = ') US; J I J [ R] : =0 I 5 ; S I Q [ c; ] : =Q I ~ ;
! RA[ R ] : -:;- I G; I RB[ R] : =( I G+ '1'/ * ,~ I R) / 2; IRe [ R] : =(I G- W* Qr ~ ) /2;
T[( R] : = Y ? * P ~ * x s;:< / ( 1 'J IJ * PI) * ( - r i * QI S - 0 IS" QI R ) ;
USA [ f: ] : :: :> UJ [ ,~ J* CC.s () /A 2* V[ ~] ) - :) U Q[ R ] * 5 I :~ ( 'J M2 jf V [l\ ] ) ;

ISA[R] :=~,IO[ ~]*CCS( J~Z*V[~] )-:>rQ[~J *SI~(0"12*V[R]);

E;~;)

~J ,) ;
. ORR : =- 1 2 t1 ST ::- P 1 U r~ TIL 2 ~? J C
,[GI~'J IR:=~-12');

USA [ R] : =(( ~ UJ [ I ~ ] - W• S J Q [ H] ) / 2. ) * CJ S ( a~ 2* V[ R ] ) - ( 0/ * SUD ( I R ] +5U (" [ I RJ )
12)~~IN(C~2*V[RJ);

I 5 ~ [ p ] : :. { ( SID [ I R] - (I ...S I Q [ I ~ J ) / 2 ) '* C') S { 'H12 * V[ R J ) - ( (W * ~ 10 [ I R ] +:> H: [ I RJ ) /
2)*SI1~( JM2*V[?]);

URB[r<J:=-URC[IR ]iURC[R] :=-U~A[Ir-J;

r~C[RJ:=-I~A[IR];TE[q]:=T~[IRJ:

\~ ,) i
·OR R:=24~ ST~P 1 UNTIL 359 JO
)t.GI': IR:=~-240;

LI 5A[ k J : =( ( - SUD [ r R] - i1 .. SUQ[ q ] ) / :. ) *COS ( 0M2* V[ ~ J ) - « ., * SUD [ I RJ- S LQ[ I RJ )
12)*SIN(O~2,*V(R]);

I SA [ i< J : =- ( ( - 5 EJ( I R ] - vi * <:, I :;; [ n ] ) / '2 ) *CQ S ( 0 M2* V[ ;\ J ) - ( ( W* SID ( I R J - S 1 Q[ I RJ )
/Z)*SIN(OMZ.V(R]);

LlR8 [R J :=URA[ IR] iURC [~]: =J~B [I,;;n;
n C [ RJ : =I ~ B[ I R] ;r c[ ;n : = T: [ I P ];

I\j 0;
ClR R :=3E:.O SIt P 1 U;H IL 479 00

)' SI'~ IR: =~- 36 j;

USA[R]:=-SUO[IR]*CQs(n~2*V[R])+SU~[IR1*SIN(GM2*V[~]);

I SA[ r ] : =- S I [' ( I R J* cos ( :l M2. 1< V[ ,", ] ) + S I Q[ I ~ ] *S r 'H J t-4 2* V[ ~ ] ) i
Ur~ B[ R ] : :. - J RB[ I R ] ; URC[ i:\] : =-up C[ I I' Ji
IRC[RJ:=-I~C[IRJ;TE[~]:=T~[IRJ;

·OR R:=-4j') STLP 1 Ui~Ta 599 DO
5EGl~J IR:=R-480;
USA[R]:=-«SUD[IR]-~~SU~[Iq])/2)*COS(OM2*V[R])+«W*SUD[IRJ+SlQ[IR])

12l*:>IN(0r-12*V[R]);
I S A[ F J : =- ( (S I~)[ I R ] - w* S I Q[ I R ] ) / 2. ) *COS ( LJ M2* V[ :~ ] ) + « ,.j* 5 I 0 [ I RJ +S 1 Q [ I R ] )

/2),;rSIN(C'l2*'HR]) ;
tJ RB[ RJ : =URC[ I P. ] ; URC [ I~ J : ;: J " ~ [ I ~ ] ;
I RC [ RJ : =! RA[IRJ ;r n 1\ ] : =T'::' [ I R];

OC06090(
00061CC(
0006110(
000612CC
0006130~

JOC614C(
OOOo15C~

0006160:
000617C[
OC06180C
000619C(
00062(C(
(lC06210C
000622C(
OC06230G
a00621+CC
000625CO
OC06260C
000627CC
0006280(,
000629C~

00063CCC
0006310C
000632CC
00063300
000634CC
00063500
000636CO
000637C8
00063800
Q00639CO
OC064000
000641C8
000642CO
0CC6430J
000644CO
OC064500
000646 CO
00064700
00064800
000649CO
OC065000
000651CO
OC065200
00065300
000654CO
00065500
000656CO
OC065700
00065800
00065900
00066ceo
000661CO
00066200
000663CO
00066400
00066500
000666CO
00066700
000668CO
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000669CO
00067000
OC0671C0
OC057200
OOOo7~CJ

00067400
OC067500
000676C:>
OCC67700
000678CCJ
00067900
00068000
000681CO
00068200
000683CO
00068400
0006SS0::l
000656C)
00068700
000688CO
00068900
00069000
000691CO
00069200

~.~.O~TR:NDOC0693C0

00069400
00069500
000696CO
0006970J
OC0698Ca
00069900
00070000
000701CO
00070200
OC0703CJ
OC070400
OC070500
000706CO
00070700

OR K=20JJ OR K=60J OR 1=3 OR NOT VLRIGE

;

•

ELSE 8~GIN IF S<O.l TrlC~ ~AUWK:=FALS~;VQRIG::=FALSE;EN0;

F K>108J~' THE N K:=10dO'}+3JiJ;
F K=240 J THE~: L: =L / 1 :;
F K> 2 4 0 J T l-j E ,'j K: =K- 3 ) J E L ~::

F K> 6 u THUI K: =K-1 0;

; R r~: =6 ) r. S T ,_? 1 UiJ TIL 7 1 ~ J C
~~ GI'~ I ~ : ::. r< - 6 j J;

USA [ k ] : :: - CC- .::; U0 [ I R] - ih S Uj [ I ? ] ) / 2 ) ... C :]:., CC1 .., :2 * V [R ] ) +C01 .. SUO [ D ] - ~ UQ [ I R]
) I 2 ) ... SI :~ C8 M~ * V( :~] );

I SA[ K] ; :::. - CC- :> I Q [ I R] - "I .. S I 1 [ I ~J. ] ) I 2 ) * C :J :) Cu '), 2 .. V[ R ] ) +CCW.. ~ I 0 [ ! R ] - ~ I Q [ I R]
) I 2 ) ".. S I .~ C0 t~ !- *' V[ ~;,] );

U:~ B ( ~ ] : =-U'\ A [ I R ]; URC[ ~] : =- U!( B[ I :\ ] ;
IR·:[fn :=-IR3[IR];Ti.[?] :=T,: [IR];

r:=Q-1;
, L OT 2; PRI ' r 2 ;
;

OUP.:r.RC.j~FC 12J,TE, J, A,:ll; T;:S[)] :=A/2;
OURIERCjCFe 12J,T;::, 1,A,3); T'::S[~] :=SQRTCA-*2+3**2);
i1U~IERCJrFC12iJ,Tt:, 2, A, 8) ;r~12[Q] :=SQRT CA**2+S**2);
(J URI ERe ,j (Fe 7 2 ,), IRe, 5 , :.. , B ); I PC5 [ QJ : =~ QRT CA.** 2 + E" * 2 ) ;
OURIl:.kCJ'FC72J,URC,5,A,B); U:;'CS[Q]:=SQRTCA**2+d**2);
R5 U~ ] : = J ? C5 [ ',~ ] / IRe 5 [ IJ] ; I :\::r [ QJ : =E F C ~ l C, V, XI [ I ] , I G) ;
F SPEHR':"~ iH':N
t:GIN Q:=Q+li

IF NrT q~~D3G:PLOT1 i1C\
BEGIN iF K=f,.:iJO OR K=24J0
T :f~ N

;3EGII~ P~I H1iPLJT1;~[[:::J5G':PLJT2:=TR'JE.;f.~O;

i::\JD £L~r ~E:::0SGZPLUT1:=FALS:::;

~;o ELSE
EGI4 WRIT~CO~r?UT,</"3IJ DElE SLIP IS NI~T VJLOAA~ A~~ DE
T S?:RR~N VAN DE DIV~RSE JTJO~~~»;

PRI'H1;
ND;
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