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SAMENVATTING

Bij een reluktantiemotor in stationair bedrijf heeft het

verloop van de spoelstroom een karakteristieke vorm die samenhangt met de

rotorpositie. Een markant punt in deze stroom wordt gebruikt om een trig

gersignaal voor kommutatie af te leiden, dit wordt zelfkommutatie genoemd.

Teneinde het optimale punt voor kommutatie te bepalen zijn

berekeningen gemaakt van stroom- en koppelverloop. Deze blijken goed over

een te stemmen met de metingen. In·zelfkommutatiebedrijf blijkt het moge

lijk de motor onafhankelijk van de stapfrekwentie nagenoeg op zijn kip

koppel te laten werken, zodoende is een zeer hoge hoeksnelheid mogelijk.

Dit is gerealiseerd voor zowel versnellend als remmend bedrijf.

Tot slot is een manier gegeven voor zelfkommutatiebedrijf

bijeen eenfasereluktantiemotor, welke in beperkt gebied ook experimen

teel is beproefd.
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LIJsr VAN GEBRUIKTE SYMBOLEN,

11c spanning evenredig met de afge1eide van
de fasestroom.

D1 off spanning evenredig met de afge1eide van
de eerste off-stroom.

stroom in een motorfase.

stroom in een motorfase tijdens de off
periode.

v.

v.

A.

A.

m

ns

p

stroom in een motorfase tijdens de on
periode.

stroom door de meetweerstand.

gemidde1de waarde van de fasestroom

ge1everde stroom door de voedingsbron.

maximum waarde van de stroom in een mo
torfase.

minimum waarde van de stroom in een mo
torfase.

topwaarde van de ·ze1finduktie van een mo
torfase vermindert met Lo •

ze1finduktie van een motorfase.

gemidde1de waarde van de ze1findukte
van een motorfase.

aanta1 fasen.

stapfrekwentie.

gemidde1de waarde van het door de voe
dingsbron ge1everde vermogen.

spanning evenredig met de fasestroom.

spanning evenredig met de fasestroom in de
on-periode.

referentiespanning voor ze1fkommutatiebe
drijf bij spanningsdemping.

referentiespanning voor ze1fkommutatiebe
drijf bij spanningsdemping in de on-peri
ode.

spanning evenredig met de eerste off-stroom.

inwendige weerstand van de voedingsbron.

equiva1ente weerstand van een vrij1oopdiode.

dempweerstand.

A.

A.
A.

A.

A.

A.

H.

H.

H.

-.
st. s-1.

w.
V.

V.

v.

v.

v.
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weerstand van een motorfase.

circuitweerstand tijdens de off-periode.

circuitweerstand tijdens de on-periode.

equivalente weerstand van een schakeltran
sistor.

tijd.

koppel, staptijd.

elektromagnetisch koppel van de stappenmotor.

aantal tanden langs de (rot~r) statoromtrek.
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St..
St.
Sl..
.st..

s.

m, s.

m.

GRIEKSE LETTERS

8 rotorpositie. deg.

80 rotorpositie op het inschakelmoment deg.
zeo is ontsteekhoek.

Loff gemiddelde tijdkonstante van het circuit s.
met de fasewikkeling in de off-periode.

t:on gemiddelde tijdkonstante van het circuit s.
met de fasewikkeling in de on-periode.

tPk omvatte flux in motorfase k. Vs.

St hoeksnelheid rad.s-l.

TEKENS

A,B,C,k motorfasen

AF, BF,
CF, kF

, A' , 'B'
'C','k '
sign k

1/381,3
Q

logische TTL signalen welke hoog ZlJn als
de betreffende fase bekrachtigd is.

logische CMOS signalen welke hoog zijn als
betreffende fase bekrachtigd is.

logisch CMOS signaal wat hoog is als het
referentiesignaal van betreffende fase
(P~Af k) ongelijk nul is. . . .

vierpolige schakelaar voor omschakeling
van de stuurmode.

een wisselkontakt van Sm..
driepolige schakelaar voor omschakelen
van een- naar driefasenbedrijf.

een wisselkontakt van 81,3.
stuurpuls afgeleid uit de fasestroom.
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De opdracht ~oals geformuleerd bij de aanvang van het

afstudeeronderzoek wordt hieronder weergegeven•
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Afstudeeropdracht voor R.T.H.G. van Doorn.

Begindatum

Onderwerp

. 'Docent (en l

'Mentor(en)

2 januari 1980. •

Nader onderzoek van de theorie en de praktische uit
voering van het commutatorloos bedrijf van de stappen
motor. Na een orientatie zal een keuze gemaakt worden
uit de v~lgende deelproblemen:

a} voor de reluctantiestappenmotor het voortzetten
" .

van het werk van Logister en Koolen;

b} verv~lgens het beinvloeden van het gedrag van
de motor, in het bijzonder het optimaal vert~agen,

door ui twend.i 9 i,ngri jpen op het schake lmoment.. .

c} onderzoek naar de mogelijkheid van zulk een
bedrijf bij een eenfase-reluctantiemotor.

d} ontwikkelen van de theorie en de praktische
uitvoering van commutatorloos bedrijf bij de
hybride-motor .

Professor Dr.Ir. J.G. Niesten.

Dr.Ir. A.J.e. Bakhuizen, Ir. J.H. Wouterse.

In hetonderzoek zijn de deelproblemen a), b) en c) beschouwd.
.'
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De oorspronkelijke opzet van het stappenmotorbedrijf is het

funktioneren in een open regelsysteem (zie figuur I.l).

j

figuur 1.1. Blokschema van een stappenmotorsturing in open-loop bedrijf.

Elke door de pulsbron afgegeven elektrische puIs wordt door

de motor vertaald in een stapvormige asverdraaiing. Verandert de pulsfre

kwentie echter te snel, dan kan het gebeuren dat de motor een aantal stap

pen minder maakt of zelfs geheel tot stilstand komt. Dit effekt kan ook

optreden bij te grote belasting.

Om deze nadelen op te heffen wordt vaak een rotorpositie op

nemer gebruikt in een terugkoppellus met een pulsmaker (figuur 1.2).

_._---

-
.._--

figuur 1.2. Blokschema van een stappenmotorsturing met een rotorpositie
opnemer in de terugkoppellus.

Een dergelijke rotorpositieopnemer is echter duur in verhou

ding met de prijs van de motor.

Volgens Jufer, Cassat, Kuo en 10gister (11) is het ook mo

gelijk de rotorpositie af te leiden uit de karakteristieke vorm van de
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stroom in een fasewikkeling. De versterker zoals getekend in figul~ I.l

bevatte bij hen drie schakelaars, aangesloten zoals voor een fase is gete

kend in figuur I.3.

+

"

'..•

figuur I.3. Schakeling voor een fasewikkeling van de stappenmotor, met
weerstandsdemping.

Als de schakelaar gesloten is staat de voedingsspanning over

de fasewikkeling en de omvatte flux neemt toe. Als daarna de schakelaar

geopend wordt, zal de stroom via de vrijloopdiode en de dempweerstand 10

pen en de omvatte flux zal afnemen (11 en 12 en hoofdstuk 2). Bij schakel

frekwenties waarbij de uitdemptijd niet veel groter is dan de tijdkonstan

te van de kring met dempweerstand, zal de stroom niet nul worden. Daarom

wordt een schakeling gebruikt zoals getekend in figuur I.4.

+

u

figuur I.4. Schakeling voor een fasewikkeling van de stappenmotor, met
sparillingsdemping.

Als nu beide schakelaars gesloten zijn hebben we dezelfde
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toestand als in figuur I.3 bij gesloten schakelaar. Als de schakelaars ver

volgens geopend worden, loopt de stroom tegen de voeding in en gaat deze

weI onafhankelijk van de s?hakelfrekwentie terug naar nul (hoofdstuk 3).

Voor'laatstgenoemde schakelmode is een schakeling ontworpen,

gebouwd en beproefd, die het mogelijk maakt am schakelpulsen af te leiden

uit de karakteristieke vorm van de fasestroom (par. 3.3). Dit zelfkommu

tatiebedrijf is gerealiseerd voor zowel versnellend als remmend bedrijf,

waarbij in de tweede bedrijfsvorm netto elektrische energie teruggeleverd
.-

wordt in de voeding, generatorwerking. Vervolgens is met een verder uitge-

breide schakeling zelfkommutatiebedrijf gerealiseerd met maar een fase van

de motor bekrachtigd (hoofdstuk 4), eenfasebedrijf.
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Hoofdstuk 1, Algemene beschouwing.

1.0. Zelfkommutatie.

Als een stappenmotor aangsloten wordt op een externe pulsbron met regel

bare frekwentie, gedraagt deze zich als een frekwentiege stuurde synchrone

motor.

In dit verslag wordt de motor beschouwd in stationair bedrijf

met konstante hoeksnelheid, waar.mee·duidelijk wordt afgezien van enkelstap

bedrijf.

Een voordeel van de zo bedreven motor is dat de hoeksnelheid

traploos geregeld kan worden en bovendien onafhankelijk is van de belas

ting.Een extra voordeel voor de stappenmotor is dat de rotorpositie, zon

der opnemer met een nauwkeurigheid van een stap, gedetekteerd kan worden

met een digitale teller voor de stap~sen.

De synchrone motor heeft echter ook zijn nadelige eigen

schappen. Bij een belasting boven zijn kipkoppel valt een synchrone motor

. uit de pas en komt niet meer uit zichzelf op synchrone snelheid.

Bij een stappenmotor kan dit bijvoorbeeld gebeuren indien men de frekwen

tie te snel verandert. Bij het .uit de pas vallenis dan het zo geprezen

voordeel van de direkte koppeling tussen elektrische pulsen en rotorpo

sitie verdwenen. "Daarom wordt een grens gesteld voor het maximaal te le-
-- ._-

veren koppe~~Vaak is dit de helft v~n het kipkoppel bij de hoogst optre-

dende stap£rekwentie. Aangezien het koppel van een stappenmotor bij de r
gebruikelijke sturing afneemt bij toenemende frekwentie, is dit een ster-

ke beperking van de benutting van de motor.

Een ander ongemak is dat bij konstante stuurfrekwentie de

hoeksnelheid slingert rond zijn synchrone waarde. Deze slingeringen on

dervinden weinig demping. Bij een stappenmotor treedt dit verschijnsel

meer of minder sterk op bij bepaalde f~ekwentiegebieden. Ook dit kan een

uit de pas vallen veroorzaken. Het kan verminderd worden door een Lancas

terdemper aan de motoras te bevestigen. Dit geeft echter een extra traag

heidsmoment waardoor de maximaal te realiseren hoekversnelling verder

wordt gereduceerd.

Een andere mogelijkheid om de motor te sturen is in terug-
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gekoppeld bedrijf. Een blokschema voor de mogelijke opbouw van zo een stu

ring wordt gegeven in figuur 1.1, hierbij is gebruik gemaakt van een opne-
, ,

mer op de as.

•

figuur 1.1. Blokschema van een stuurcircuit met een rotorpositieopnemer '
in de terugkoppellus •

. De bedrijfsvorm waarin, zoals in figuur 1.1 de pulsbron gestuurd wordt

door de rotorpositieopnemer noemen we zelfkommutatiebedrijf. Hiermee wordt

bereikt dat de motor niet meer uit de pas valt. Als ook uitwendige fre

kwentiesturing gewenst is, moet de pulsmaker hiervoor omschakelbaar ge

maakt worden.

Een rotorpositieopnemer op de as geeft echter onevenredig

veel additionele kosten, waarmede het grote voordeel van de eenvoud en

de lage prijs van een stappenmotor in open-lusbedrijf ~el is verdwenen.

In dit verslag wordt beschreven hoe met betrekkelijk een

voudige middelen de rotorpositie afgeleid kan worden uit het verloop

van de stroom in de motorfasen, waaruit op het goede moment de stappuls

gegenereerd wordt. Hiermede beschikken we over een rotorpositieindikatie

zonder opnemer op de as zodat geen elektrische terugkoppelverbindingen

met de motor nodig zijh. De ontsteekhoek kan hierbij eveneens zodanig wor

den ingesteld dat de motor onafhankelijk van de stapfrekwentie op zijn

kipkoppel werkt. Dit is gerealiseerd voor versnellend zowel als remmend

bedrijf. Dit laatste is van belang bij afnemende frekwentie.

Een voorbeeld waabij deze terugkoppeling zijn vruchten af-

werpt is wanneer een stappenmotor een tevoren bekend aantal stappen moet

maken in een liefst zo kort mogelijke tijd, ook weI tijdoptimalisatie ge

noemd. Er wordt dan ingeschakeld op maximaal versnellen en op een geschikt

moment op maximaal remmen. Als dan de laatste paar stappen, uitwendig ge-
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stuurd, in enkelstapbedrijf worden afgelegd hebben we de volle zekerheid

over de gewenste eindpositie.

1.1. De reluktantiestappenmotor.

Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van een driefasenre

luktantiestappenmotor van het fabrikaat Warner Electric. In deze paragraaf

worden de eigenschappen hiervan gegeven. Tevens worden de twee gebruikte.
stuurmode's beschreven.

Figuur 1.2 laat schematisch zien hoe de motor is opgebouwd.

In de bovenste tekening zien we de stand van de rotor-' en statortanden ten

opzichte van elkaar voor de verschillende fasen. De tekening in het midden

geeft aan hoe de drie fasen mechanisch ten opzichte van elkaar gerang

schikt zijn. De onderste tekening geeft de toegepaste wikkelingskonfigu

ratie weer van de motor waaraan gemeten is. Volledigheidshalve zei ver

meld dat de motor is opgebouwd uit drie van zulke konfiguraties op een as.

De vier deelspoelen hierin worden gelijktijdig bekrachtigd.
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/

figuur 1.2. Opbouw van de driefasenre1uktantiestappenmotor.
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Omdat de fasen elektrisch en magnetisch volledig ontkoppeld zijn, vol

staat het om een fase te beschouwen. In figuur 1.3 wordt de gebruikte de

finitie van de rotorpositie gegeven. Tandenoppositie komt overeen

met e :; .0.

! .L:!i
!e /
fi
I.
V

figuur 1.3•. Definitie van de rotorpositie.

Omdat een verdraaiing van een tandsteek eenzelfde toestand oplevert re

kenen we voor de rotorpositie met z9.

Voor het verloop van de zelfinduktie van een fase van de mo

tor wordt de volgende benadering gebruikt:

,-'-.'
-zodat:

- - - -- -01.1

-De zelfindUktie is als funktie van de rotorpositie gemeten met een wis

selspanning van 200 Hz. Voor de gebruikte opstelling en meetwaarden zij

verwezen naar Ll.

Voor het spanningsevenwicht in het elektrisch circuit van

een fase geldt de volgende differentiaalvergelijking:

-LX 1.~
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Om na te gaan hoe het ijzer in de motor zich gedraagt is op de osci10s

koop een p1aatje gemaakt van de stroom tegen de tijd bij konstante span

ning over de fasewikke1in~. Er ge1dt: ~ =SU dt zodat we hier.mee een gra

fiek krijgen van ~ tegen i, een verzadigingskarateristiek van het ijzer

( zie figuur 1.4 ).

, . / - .
\ ..,

~
~ "'\

~ ..,A.

Li"
.A
,
'J -

r- :1'
'1 .
~ .
f . r I

~

1
.¢.

-1 .•

(\0 'J~ ~Qr.<:NtI )

..

./
i./Ii"'"

. 1/
- 7.'

~V
~

,
l/"

., '1 ;;:. L t 1 f\ f.Q \ CNv\)

figuur i.4. Verzadigingskarakteristiek~n van de stappenmotor. Boven:

bij tandenoppositie ( ze = 0 ). Onder: tand tegenover gleuf ( ze = 1800 ).
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We zien dat bij tandenoppositie het ( tand ) ijzer bij ca. 3 A al begint

te verzadigen. Eij de discussie over de metingen komen we hierop terug.

Er is geen permanent magnetisme en we be schouwen het ijzer

verder lineair zodat:

U '\.l.{

zodat:

n· <i rl'\ n. dl.J. L ~\ \ \ " c-U -::. \'\ \. -+ o\-\- \. L.4 \ ) : \1\ \ + ~. \. + 0.\ ~ - - - - - \...A \.,)

Voor L wordt uitdrukking U 1.1 gebruikt.
~~ .

Met ~\ =-SL herschrijven we deze vergelijking en vinden:

U (") . • \\ ~L· d.~ L ~\ U '0:. \~\ .. c»\ - ~~. \ + ~ • •~ - - 1.

Hieruit kan, als J2. is konstant, i als funktie van e opgelost worden.

Deze oplossing wordt gegeven in appendix a.

Met:

,- 1. 2 J.u \ .l. LA. t\'\
'.At:' i \ ol\):' - '2.\ ~ -'VVV\<"'~~/-

kan dan het elektromagnetisch koppel van een fase berekend worden.
lilt..Eeschouw nu figuur 1.5, waarin hetverloop van ~~ wordt ge-

geven.

o

figuur 1.5. Schets van ~~ als funktie van ze.
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Om nu maximale koppelopbrengst te krijgen dient de fasestroom

zo groot mogelijk te zijn als ~~~ 0 , dat wil zeggen voor:
" , <0 U C'l,So ~ "T\1 ~ ~\:lO - - - _ - - '\. <:s

elL
en zo klein mogelijk, lieft nul, als d9- < 0 ,dat wil zeggen voor:

o l'\ 0 ,1 Qo <: ~u.c:::. ,\~o .••. - - V\'\ . .1

De motor heeft drie fasen en in de gekozen bedrijfsvorm is

telkens maar een fase bekrachtigd, dus is de spanning over een motorfase

gedurende 1/3 periode ingeschakeld. We noemen dit de on-periode (zie ook.
L2). Als de rotorpositie op moment van inschakelen 8g is, dan noemen we

zao de ontsteekhoek. Het vervangingsschema voor de on-periode wordt gege-

ven in figuur 1.6.

~
<R~

l, , ,
'J

+-

U(7\J\ LoW\

......
. :.~ ...-". ,..

figuur 1.6. Vervangingsschema voor de on-periode.

Als de spanning, uitgeschakeld is, de off-periode, wordt een dempweerstand

in serie geschakeld. De stroom heeft dan een vrijloopweg en dempt uit. Het

vervangingssche~a wordt gegeven in figuur 1.7 •

..
L

figuur 1.7. Vervangingsschema voor de off-periode bij weerstandsdemping.

We noemen deze schakelmode weerstandsdemping. De verdere beschrijving en

../
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meetresultaten worden gegeven in hoofstuk 2. Een nadeel dat hierbij op

treedt is dat bij hoge stapfrekwenties de dempende werking te klein is en

zodoende de stroom bij negatieve ~ erg groot. Een oplossing hiervoor is

om in de off-periode de voedingsspanning om te polen. Het vervangingssehe

rna wordt dan zoals gegeven in figuur 1.8. Deze sehakelmode noemen we span

ningsdemping, besehreven in hoofstuk 3.

figuur 1.8. Vervangingssehema voor de off-peri~de bij spanningsdemping.

De diode zorgt dat i niet negatief kan worden.

Om beide bedrijfsvormen te kunnen beproeven is een sehake

ling gemaakt zoals besehreven in appendix-b.

1.2. Diskussie aangaande de optimale ontsteekhoek.

-'U 1.10
./

"dan als gesehetst in figuur 1.9.

In deze paragraaf wordt een sehatting gegeven voor de ont

steekhoek waarbij het gemiddeld koppel maximaal positief e.g. negatief is.

Een volgende besehouwing kan b.v. gehouden worden voor spanningsdemping.

Voor het verloop van de fasespanning lU,) wordt uitgegaan

van een weerstandsloos model •
.aDan geldt: U..., oI.\- ¢ . - . -

Ret ver100p van de flux wordt

figuur 1.9. Verloop van de flux in een fasewikkeling bij spanningsdemping.
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Met U 1.10 voIgt dan de stroom uit:

-- U 1.4

zodat i = 0 bij z8o + 2400 en de diode spert (zie figuur 1.8).

Zoals eerder genoemd geldt voor het elektromagnetisch koppel:

- U 1'1
waarbij ~ verloopt zoals getekend in figuur 1. 5.

De voorwaarde dat de stroom zo klein mogelijk moet zijn als

~<.o , kan worden vertaald in de voorwaarde dat het deel van de periode

dat i f: 0 en~~ <'0, zo klein mogelijk moet zijn. Aangezien stroom vloeit

over 2/3 deel van de periode i.e. 2400 is dit deel zelfs in het gunstig

ste geval nog minstend 600 lang. Voor de ontsteekhoek (z8o ) voIgt zodoen

de de eerste voorwaarde:

- U,. \\
en:

U 1.\2

Voor de twee grenzen, i.e. z8o= 1200 en z8o= 1800
, wordt het verwachte

stroomverloop geschetst in figuur 1.10•

. -'

\..
'-

\,

•
,.' ~

\

\

.....,
",,

\
\,

\'2.0

c>.Lt
~ 0

~Qo~ ,So
o

~ eo':. \'10

\

\ ...
\

\

"... ...

9 0

o

\ \,

\ ~
elL

fi~ur 1.10. Ret verloop vanJe en de fasest~oom bij twee waarden van de
ontsteekhoek, als funktie van z8.
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U \.\~
o

- '\20 -

De fasestroom is volgens uitdrukking U 1.4 bepaa1d door de

opgebouwde flux en de waarde van de zelfinduktie bij betreffende rotorpo

sitie. De stroom bereikt een zo groot mogelijke waarde als de zelfinduk

tie bij maximale flux, dat wil zeggen bij z9
0

+ 120
0

, een zo klein mogelij

ke waarde heeft. Hieruit voIgt dat in het boven gegeven interval het opti

mum. ligt bij:

""::l Go ,?Oc;

Analoog redenerend vinden we voor een maximaal negatief koppel:

o
o

- U \.\4 •
Een nauwkeurige bepaling kan slechts door berekening geschieden. Resulta

ten van de komputerberekeningen worden gegeven in de hoofstukken 2, 3 en 5.
In hoofstuk 5 wordt voortbouwend met de in het voorgaande

gehanteerde beschouwingswijze een suggestie gegeven voor een verdeling van

de zelfinduktie aangepast bij de lengte van de bekrachtigingspuls.
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Hoofstuk 2, Reluktantiestappenmotor met weerstandsdemping.

2.0. Inleiding.

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe voor een reluktantie

stappenmotor bedrijf kan worden gerealiseerd waarbij de informatie voor de

stappulsen wordt verkregen uit de fasestromen. Van de gebruikte stappen

motor zijn opbouw en eigenschappen gegeven in par. 1.1•
•

2.1. Uitdrukking voor de fasestroom.

De driverschakeling die wordt gebruikt voor een fase wordt

gegeven in figuur 2.1.

"
".'-~>-~ lJ.:>

r---~--';;"";:"'----r----------'-----I '

j({-t- ~~ :?;:cn1
(

I +
1:Ut,
I+----

figuur 2.1. Schema van de voeding met de schakeltransistoren van een ~ase.

- - - . U 2.'\R = Ron = Rm + Rb + 2 Rtr

i = ion

Voor de stapfrekwenties waarbij aan de motor gemeten is geldt

dat "t~\'<U.t zodat D niet _in geleiding komt.

We gebruiken de algemene uitdrukking U..a.33 voor de oplossing

van de fasestroom. Daartoe splitsen we de periode in twee delen. De eerste

10pend van z9 = zSo tot z90 + 1200, hierin zijn de transistoren T1 en T2
opengestuurd.

, U is dan Uon = Ub 2 Utr
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-u 1.2.-R = Roff = Rm + RcJ.emp + Ra ~

De stroom loopt dan via Tl .1m R T2 en UbRbt ,~1n, ,

(zie voor Utr , Rtr en Rb appendix-b)

De tweede van ze = zeo + 1200 tot zeo + 3600
•

De transistoren zijn dicht en
...

.. •

De stroom vindt ~an een vrijloopweg via Im, Rm, %emp en ~

(zie weer appendix-b).

~o~~~t~~:~~; :~)'~~QJ-'-:~\;~~.)~';:~~:~W~~\\d'~ -_.:un, · '
: \.":? ~) -c..JL'/

,.,. i i'
i '-- ~ 00 --- . _

w~in: il~~) ~ ~\=1 e) -~\ Q.: ~QM ~ - \/00(" .)l ~~\ : SL~ ~:;c;
~Q

t D," ';ut\- ,~~9)1 . [ltl ~ ,) .L~~ 9'\). a" '\~~~,)\ ~ U oH f..JlX y\ ~l=l~~ 0\ ~'t] -- -U 1.4
LGG) ":} JL ,/ ,

o l'I ~ e, n
waarin: =? G,: ~ ~o+ "loO ~ ~\.~ 'a') :. ~\=i~) ~~ «::. '~o*~.

Voor de berekening is'nu nodig de beginwaarde van de stroom,

i(zeo) of i(Zel). We vinden deze uit het gegeven dat de stroom in de mo

torspoel kontinu en periodiek is, dus:

lo...J=lQo) '::: lo~~L"'::lQ,\+"2.""OO) - - - _

\.~~l~~'\) ":.LOML:~Qo"\1.00) - • - - - - --
Dit ingevuld geeft:

il~Q.). "'~H\)q.)\W"",_1'IT1 ,U·H· ""Y\\~lij,)-~~~,)) .WT~_ - - lj '2"'1
~31Ll'lQ.) L""\'\-~~Q.). ~\;l Q,) - ':ltl~,). ~~~~.' 'b:}~ ,

\ l~~"\J:..ILl< \>\-~~\}'1)\ .~U_. ~~\-~~ \) 11)-"~ t~~,,~)b:)\ .1."\1 .. UoJ~.lW\~ __. U1..B.
'1StL t., Q,) L<X~\-~~')'-\0~') -':l~~~ ·'Jn~•• '1.:)- '\ J
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,.,
.Hi~r~n_..~_~

~~1 .- ~Qo·~boo - .- ---

1.\'\T1 :: (.llX~\~l~»\J'lS QM "1\'\1'2. ~~~\'hl~S)\..\'l~
. ----- ~ Q~ ~ ~'\

De uitdrukkingen U 2.3 en U 2.4 vertonen zeer veel overeen

komst met de stroomuitdrukkingen voor een chopper (L5), met dit versehil

dat hier de zelfinduktie niet konstant is en hiermee de tijdkonstante van

de kring. Hierdoor zijn de eksponenlen van de e- maehten op zieh vrij uit

gebreide formules. Met de eksplieiete uitdrukkingen U 2.7 en U 2.8 voor

de beginwaarde van de stroom zijn zij eehter weI gesehikter voor oplossing

met de rekenmaehine dan een differentiaalvergelijking sec. De waarden be

rekend op de rekenmaehine met behulp van uitdrukkingen U 2.5 tim U 2.8

zijn in figuren 2.2 tim 7 (zie bijlage) en de tabel naast de meetwaarden

gezet. De laatste worden verder toegelieht in paragraaf 2.2. De goede

overeenkomst geeft voldoende vertrouwen in de bruikbaarheid van de reken

maehineresultaten bij de voorspelling van het gedrag van de motor.

Voor de opbouw van het programma zij verwezen naar appendix

e. De ingevoerde waarden van de versehillende parameters worden verder

toegelieht in appendix-b.

2.2. Berekening van stroom en koppel, vergelijking met metingen.

Voor de berekening van de stroom en koppel is een program-

ma gemaakt voor de rekenmaehine (zie voor bloksehema en programmatekst

appendix-e).Dit is gedaan voor stapfrekwenties waarbij ook de stromen ge

meten zijn, zodat deze goed vergeleken kunnen worden'f~g.2.2 tim 2.7,b~I). De

meetwaarden worden in de tabel naast de berekende gezet. Te weten:

ontsteekhoek

minimum. stroom

maximum stroom

gemiddelde waarden

gemiddeld vermogen

gemiddeld koppel

(Voor de opstelling

(ZOo)

(Imin )

(k )
(r )
(p )

(Tegemm)

zij verwezen naar appendix-b)
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p~Si:~<_~~1ig{-tV li I j< ~_.. ~~;.S.......... _
~------",".' """""'-''-'--- ..- -.. 'l6v'~"-'" .~'.~:z. .....' "_i.tl!....... _

§ ~
BI

ns zeo lmin l max I P Ptherm Tegemm 1\, ~I(1) ,/.:J.
P. l-"

(1:1+..1:1_1) IDltl19 ( nQD') (A) (A\ (~\ ( IJ\ (w\ or;n \ (oL\ ~

ro , ~

c+ 2402 190 2,0 1,99 4,8 4,87 3,0 3,12 171 173,7 5,1 0 3,00E-3 0 CD 0
~

(1) .., :7
~ CD (Dc+ ,

CD ::I:0 ----. 2402 220 1,9 1,91 4,6 4,68 2,8 2,81 124 119,4 4,2 -1,4E-l -1,58E-l ....240ti I"i' ~ 0
~

0 o c.oI-'
0

~ 2402 260 1,7 1,58 4,6 4,64 2,4 2,63 84 85,5 3,8 -2,7E-l -2,62E-:-l -104 .-+ (D
0 CD UI
c+ g. 0
P'" S ::J :7(1) (1) 2402 285" 1,1 1,36 4,6 4,72 2,4 2,59 73 78,6 3,8 -3,2E-l -2,93E-l -130 co' 0p. c+

" 9.(1) G" Il:l I I
~ 2000 155 2,0 2,14 5,8 6,12 3,6 3,62 263 260,7 7,1 3,6E-l 3,57E-l 36 i < !!!0'

~ ~1-'- (1) • ! "l:..J_ l:l to a.
2000 190 2,0 2,05 4,0 4,70 3,1 3,12 166 173,3 5,0 0 6,67E-3 °

.., :7
fJ) 0' 0 0c+ (1) CD <
~ ti i u (D

(1) 2000 290 2,1 1,23 4,8 4,73 2,6 2,59 76 78,9 3,9 -3,9E-l -3,57E-l - 84 ! CD ~1-'- I"i'
CDl:l (1)

oq l:l ".-+p. 1500 155 2,0 2,18 6,q 6,03 3,6 3,69 263 261,3 7,3 4,9E-l 4,89E-l 37
..,

s (1) 0
(1) 3c+ ----.

" CDI"i' 1500 195 2,2 2,16 4,3 4,33 3,0 3,06 161 162,6 4,7 0 -4, 29E-3 0 (")
~ 0 :::T
(1) I-' ~
(1) 0 ::J
ti s 1500 295 1,0 1,03 4,7 4,73 2,6 2,60 79 81,0 4,,0 -5,1E-l -4,70E-l - 88 o'fJ)

~c+ S
§ (1)

c+ 750 175 2,0 2,38 8,5 5,27 3,5 3,49 242 239,7 6,2 8,4E-l 8,07E-l 33p.
ePfJ) ..,

CTP. ~ ~
(1) 750 225 1,3 2,00 7,5 3,61 3,0 3,00 179 155,7 4,4 0 0 0 u fr

.& ~ u

~
0 I\)1-'-

0' ~
, :4- V1l:l .",' . , 750 305 0,6 0,58 8,5 4,75 2,8 2,68 126 95,7 4,4 -8,9E-l -8,85E-l -110 ::Joq p'o'. (1).

6
'0 :"' <

G G b b
'.l:l

~ ~ 6 G B ~-- Bo ~
~
::J, -- ,

/ , CD
0
•
I\)
.po.
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Naast de hier vermelde gegevens zij mede verwezen naar de

lijst van gebruikte symbolen en appendix-b.

ns wordt gemeten met een digitale teller.

zeo wordt uit een meetkast betrokken.

lmin en l max worden afgelezen op de oscilloscoop.

I wordt gemeten met een draaispoelmeter.

P is gemeten met een elektronische*Wattmeter ( Clacke & Hess )

Ptherm is het vermogen wat gedissipeerd wordt in de weerstand van een fa

sewikkeling. De gegeven waarden zijn berekend met een benadering van de

effektieve waarde van de fasestroom volgens:

11 2.'\0.

Tegemm wordt bepaald uit de stroom door de servomotor. Zie verder appen

dix-b.

'l\.het rendement is berekend uit :

SLTej~

1>
als Tegemm positief is. Bij negatieve ~egemm uit:

?

hierin is:
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De overeenkomst tussen metingen en berekeningen is goed, be

halve bij ns = 750 st. s-l. Bij deze stapfrekwentie treedt een steile

piek in de gemeten stroom op·, wat duidt op ijzerverzadiging (zie hiervoor

figuur 1.4 in paragraaf 1.1).

Een andere typerende eigenschap van weerstandsdemping wordt

duidelijk bij vergelijking van figuren 2.8, 2.9 en 2.10. Dit zijn tekening

en van berekende waarden bij dezelfde ontsteekhoek en verschillende stap

frekwenties. Men ziet dat de pulsatie van Tefase en Tetotaal vrijwel ge

lijk blijft, terwijl de gemiddelde·waarde afneemt. Dit wordt veroorzaakt

doordat de "dempende" werking van de weerstanden bfj toenemende frekwen

tie steeds geringer wordt. Vergroten van de weerstandswaarde bij hogere

frekwenties veroorzaakt bij gelijkblijvende voedingsspanning aIleen dat

de gemiddelde waarde van de fasestraaom lager wordt (zie Ll), zodat de mo

tor nog minder koppel levert. Een oplossing hiervocr wordt gegeven in

hoofdstuk drie •.

2.3. Zelfkommutatie.

Bet doel van de in deze paragraaf beschreven schakeling is

om uit de fasestromen van de motor die ontsteekhoek te detekteren waarbij

de motor maximaal positief c.q. maximaal negatief koppel levert. Ter bepa

ling van deze waarden van de ontsteekhoek zijn grafieken gemaakt van de

berekende waarde van het gemiddeld elektromagnetisch koppel (Tegemm) als

funktie van de ontsteekhoek (z80 )' voor enkele waarden van de stapfrekwen

tie~(zie bijlage figuren 2.11,.12 en.13).

Uit de figuren 2.11 tim 2.13 (bijlage) leiden we af dat maxi

maal positief koppel wordt verkregen bij zS = 1200 • Ret schakelkriteriumo
wordt afgeleidt uit de eerste off-stroom. Voor deze fase is z9 = 0, zodat
ella
";iQ = 0 en geldt:

L 0\\ n·
ol\ .. ~ \ ':. 0

(zie differentiaal vergelijking U 1.6)

Er wordt nu een schakelpuls gemaakt op:

U 1.\~

\J'2.'\4
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en weI op de positieve flank van de nuldoorgang (zie bv. figuur 2.8). In

U 2.14 is PI off een signaalspanning evenredig met eerste off-stroom en

Dl off met de afgeleide d~arvan (zie ook de lijst van ~bolen). De kon

stante 0( heeft een zodanige waarde dat wordt voldaan aan U 2.13. Met het

blokschema van figuur 2.14 wordt de opbouw van de schakeling toegelicht •

.
,

!CUi 0-\\...

~-I= JL '. .-.,
?\Al~

?,o~~
- "...,

Ie:- \\~\1£~
/ I"-

" ,
~

",.
, .

"\ ' .....-
" - - - ..,

-... -
figuur 2.~ Blokschema van de schakeling gebruikt voor het maken van een
schakelpuls uit de stroom.

Eveneens in de figuren 2.11 t.m. 2.13 vinden we dat maximaal
(Jnegatief koppel wordt verkregen bij zeo is ca. 330 • Een geed schakelkri-

terium is:

n \'\<. ~ 0 -L ol.\
~i -+

ingesteld wordt: (zie figuur 2.14)

U '2.13

- U 2.' 5

en een puIs op de negatieve flank. De konstante ~ wordt zo ingesteld dat

wordt voldaan aan U 2.13. De hoek waarop geschakeld wordt is dan 1800 en

kan nogeen weinig vergroot worden door ~ groter te kiezen. De ontsteek

hoek die hiermee bereikt wordt is 300
0

of iets groter. Dit voldoet omdat

Tegemm als funktie van de onsteekhoek in dit gebied erg vlak verloopt.

2.4. Metingen in zelfkommutatiebedrijf.

In de tabel op de volgende pagina zijn de resultaten weer

gegeven van metingen in zelfkommutatiebedrijf met weerstandsdemping.
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lmin l max I Ub P Ptherm Tegemm ~
/ns z80 /

'. (st.s-1) (deg) (A) (A) (A) (V) (w) (w) (Jfm) (%) /
,-

500 151 0,1 5,0 2,0 25 80 3,3 4,9E-1 40

750 144 0,5 5,8 2,4 35 144 4,4 6,2E-1 43

1000 136 0,6 4,9 2,2 35 136 3,4 4,5E-1 43

1000 146 1,0 6,0 3'2 50 259 6,6 7,4E-1 38

1500 146 1,0 5,3 3,2 50 260 5,9 5,3E-1 40

2000 139 1,0 5,2 3,2 50 260 5,8 4,1E-1 41

2500 134 1,2 5,4 3,3 50 260 6,2 3,3E-1 41

3000 129 1,4 5,5 3,2 50 260 5,8 2,7E-1 41

3500 129 1,5 5,5 3,2 50 260 5,8 2,3E-1 41

500 296 0,1 2,2 1,0 25 24 0,7 . -2,5E-1 -150

750 306 0,1 2,5 1,5 35 40 1,4 -4,0E-1 -100

1000 333 0,1 3,0 1,6 35 39 1,7 -3,4E-1 - 88

1000 333 0,2 5,2 2,4 52 96 4,2 -7,2E-1 -10-0

1500 333 0,4 4,3 2,4 52 80 3,6 -4,8E-1 - 85

-----2000 333 0,5 4,2 2,3 52 75 3,3 -3,6E-1 - 80
-\

2500 333 0,7 4,2 2,3 52 68 3,2 -2,8E-1 - 73
."

-Tabel: van de waarden verkregen uit meting aan de motor in

zelfkommutatiebedrijf met weerstandsdemping.
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De faktor Pl offis bij elk meetpunt zo ingesteld dat maximaal positief

c.q. negatief koppel werd verkrgen. Bij deze instelling zijn de korres

ponderende meetwaarden afgelezen.

Zoals de berekeningen aangeven(~ig. 2.8 tim 2.10, bijl) is bij weer

standsdemping de gemiddelde waarde van de fasestroom (r) konstant voor

voldoende hoge stapfrekwenties (zie ook Ll). Dit wordt door de metingen

bewaarheid, in acht.genomen een konstante voedingsspanning • Verder blijkt

als we de meetwaarden in rembedrijf en motorbedrijf naast elkaar leggen,

de gemiddelde waarde mede afhankelijk te zijn van de ontsteekhoek.

Om het verloop van het koppel als funktie van de stapfre-

kwentie te beoordelen wordt Tegemm uitgezet tegen T =;k • Dit levert de grafiek

van figuur 2.15. Hierin zijn demeetresultaten gebruikt van motorbedrijf.

Boven de horizontale as is tevens bij enkele punten de overeenkomende

waarde van de stapfrekwentie vermeld.

o

'\000 ls\.s-"\)

0·- ,~

. - ~ooo '2.000 '\ -$'00

o-~-----r-~I..-.-&--+--_--L_.,-------t---

caoo-

bOO

~

.~
tit,

0---./

.- o

figuur 2.15. Grafiek
tijd Le • ..:!:...

HI';,

0)2'5 0/ 'So ~i~
- -- ~

...---->~.T (\0- .~),
van het gemiddeld koppel uitgezet tegen de stap-
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Hiermede wordt het reciproke verband tussen het gemiddeld koppel en de

stapfrekwentie bevestigd.

Bij een stapfr~kwentie van 1000 st. s-l meten we een duide

lijk kleiner koppel dan verwacht uit extrapolatie. Ben oorzaak hiervoor

is te vinden in ijzerverzadiging, gemeten is namelijk dat bij ca. 3 A

het tandijzer in verzadiging begint te raken (zie paragraaf 1.1. figuur

1.4). De metingen bij 750 st. s~·;..l en 500 st. s-1 geven aan dat het stap

frekwentiegebied waarbij de motor in deze.manier van zelfkommutatie bedre-. '
ven kan worden, kan worden uitgebreid naar lagere frekwentie mits de voe-

dingsspanning daarbij aangepast wordt, zodat de fasestroom niet te groot

wordt en zodoende het ijzer lineair blijft. Ben idee hoe dit gerealiseerd

zou kunnen worden, is gegeven in paragraaf 5.1.

'.

•
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Hoofdstuk 3, Re1uktantiestappenmotor met spanningsdemping.

3.0. In1eiding.

Om de nade1en van weerstandsdemping, te weten een grote

stroom bij negatieve ~ ,voora1 bij hoge frekwenties en een 1aag ren

dement ten gevo1ge van de dissipatie in de dempweerstand,op te heffen

wordt een andere driverschake1ing toegepast. Hierbij wordt de stroom in
•

de off-periode niet door een dempweerstand ge1eid, maar tegen de voe-

dingsspanning in. In dit hoofdstuk worden de resu1taten gegeven van me

tingen en berekeningen aan de motor met voornoemde driverschakeling. Er

wordt weer een schakeling gegeven voor rea1isering van ze1fkommutatiebe

drijf.

3.1. Uitdrukking voor de fasestroom.

De gebruikte driverschake1ing wordt gegeven in figuur 3.1.
-''.

/

)

figuur 1.3. Sbhema van de voeding met schake1transistoren en vrij100pdio
de's van een motorfase.

We gebruiken uitdrukking U a.33 voor de op10ssing van een periode van de

fasestroom ( appendix-a ). Daartoe sp1itsen we de periode in twee de1en.

De eerste 100pt van z9 = z90 tot z90 + 1200 , hierin zijn de transistoren

T1 en T2 open gestuurd en:
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U = Uon = Ub - 2Utr

~- -- U ~.\

(zie voor deze grootheden appendix-b).

Deze periode is identiek aan die met weerstandsdemping.

Ret tweede deel loopt uan ze = zel + 1200 totdat i = O. De
!

transistoren zijn dicht en de stroom vindt dan een vrijloopweg via Lm~,

DJ., RbUp , D2, dat wil zeggen tegen de voedingsspanning in en:

U = Uoff = - Ub - 2Utr ,

R = Roff = Rm + R + 2Rd l> -

(zie weer appendix-b)

Als de stroom de waarde nul bereikt sperren de diode's en blijft deze

U ~.3

-

nul tot opnieuw ingeschakeld wordt. De beginwaarde van de on-stroom is

zodoende in elke periode nul, zodat de volgende uitdrukkingen gelden:

r ~~ -
. ~~\-\l~Q)\ U o_ (

l_ • Ll~9) :,Ji.. \ "" y\~l ~»)\ .h'>
... ~ Qo1

,. =le ..

l.II' _~\-\l~O)\ it' e,).Lt'Q,)o ...,q"o,l\ + \.l.\\ ("",,\\t,"r)\ oI"~ - U ~o4
L ~ \} ) -:r0L ) ) ;;

L. ~~,.

waarin zel = zBo + 1200 en f(ze) = h(ze) met R = Ran.

Ron en Roffzijn namelijk vrijwel gelijk en hiervoor wordt dezelfde waar

de genomen in de berekeningen, zie verder appendix-c.

Aangezien de stroom een kontinu verloopt heeft is:

- - U~. S-
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Biermee ligt de beginwaarde van de off-stroom vast.

3.2. Berekening van de stroom en koppel, vergelijking met de metingen.

Voor de berekening van de stroom en koppel is een program-

ma gemaakt voor de rekenmachine(zie appendix- c). Dit is gedaan voor stap

frekwenties en ontsteekhoeken waarbij ook gemeten is. De figuren 3.2 t.m.

3.7 (zie bijlage) maken een goede vergelijking mogelijk van het stroomver-
•loop. In de tabel staan de numerieke resultaten gegeven van resp.:

ontsteekhoek; minimum, maximum en gemiddelde waarde van de fasestroom;

gemiddeld vermogen en gemiddeld koppel. De meetwaardenzijn op dezelfde

manier verkregen als diebij weerstandsdemping, zie hiervoor paragraaf 2.2.

Enkel Ptherm is hier berekend uit 2/9 I\n.I2
max • Dit voIgt uit de benade

ring van de stroom met een driehoekige vorm.

De overeenkomst tussen metingen en berekeningen is geed,

uitgezonderd de r~sultaten bij 750 st.s-l. Bier is de maximum waarde van

de gemeten stroom veel hoger dan de berekende. Dit wordt veroorzaakt door

ijzerverzadiging (zie paragraaf 1.1. figuur 1.4).

Figuren 3.8 t.m. 3.10 (zie bijlage) geven berekeningen weer'

voor een konstante ontsteekhoek, vaste voedingsspanning en verschillende

stapfrekwentie's. Bieruit blijkt dat de stroomvorm hetzelfde blijft als

T« T dus hier ns,>:> 67 st.s-l, terwijl de maximum waarde omgekeerd even

redig is met ns. Aangezien het koppel evenredig is met het kwadraat van i,

verloopt dit omgekeerd evenredig met het kwadraat van ns. Dit lijkt een

ongunstige eigenschap van spanningsdemping voor hoge frekwenties •. Het

verloop van het koppel als funktie van de rotorpositie ze is echter onaf

hankelijk van de stapfrekwentie, hetgeen gunstiger is dan bij weerstands

demping (zie figuren 2.3, 4 en 5). Indien we de voedingsspanning evenredig

met de stapfrekwentie toe laten nemen is de koppelopbrengst onafhankelijk

van de stapfrekwentie zodat deze stuurmode te prefereren is boven weer

standsdemping. Voor verdere vergelijking zie paragraaf 5.0.

3.3. Zelfkommutatie.

Voor de sturing met spanningsdemping is het eveneens mogelijk



§ ~
CD

P. I-'
CD

r1a'
CD
rn
0 p.-
O" CD
0

~ ~
A- S
CD CD

c+
S CD
0 lj
c+
0 ..........
11 W

~
0
I-'

0 0
0 S
c+-
O" S
CD CD
P. c+
CD
~lj
........"

a'
~. CD

C-J. lj

rn 0'

[ CD
11
CD

~. '"lj CD
~ its CD
CD
c+ ..........

W
rn 0
I'd I-'

~.
0
S
S

lj CD
~ c+
rn (jJp..
CD ........"

~

~
~.

~• p..
CD
lj

, "

zeo I max I P Ptherm
- T! 'l\,ns - ___,_ egemm

(st.s-1) (deg) (A) (A) (w) (w) (J(m) (%)

2402 120 2,0 1,88 0,60 0,61 40 32,1 0,37 9,5~2 8,91~2 87

2402 190 1,2 0,97 0,37 0,37 22 14,6 0,098 4,5~2 4,08~2 88

2402 240 1,0 0,85 0,30 0,32 7 1,9 0,075 0 4,90~4 0

2402 295 1,1 0,98 0,34 0,36 - 6 - 9,7 0,10 -4,3~2 -3,75~2 82

2402 330 1,5 1,30 0,46 0,46 -16 -19,4 0,18 -7,7~2 -7 ,50~2 82

2402 0 2,0 1,90 0,60 0,60 -23 -24,0 0,38 -1,1~1 -9,30~2 82

2000 125 2,5 2,20 0,74 0,72 47 38,.7 0,51 1,5~1 1,27~1 86

2000 245 1,0 1,01 0,37 0,38 7 2,0 0,11 0 7,55~4 0

2000 5 2,6 2,20 0,74 0,70 -28 -28,4 0,51 -1,5~1 -1,34~1 81

1500 130 3,4 2,70 0,93 0,90 64 50,7 0,76 2,7~1 2,19~1 85

1500 245 1,4 1,36 0,45 0,50 8 2,2 0,19 0 -4,40~3 0

1500 5 3,5 3,00 0,93 0,92 -36 -36,3 0,94 -2,8E-1 -2,35~1 79

750 130 7,0 5,70 1,84 1,81 123 106,8 3,4 8,5E-1 7,98~1 73

750 245 6,5 2,70 1,00 0,96 22 7,7 0,76 0 -8,30~3 0

750 5 8,0 5,90 1,86 1,75 -38 -57,0 3,6 -8,7E-1 -8, 91E-1 65

b ~ (; B C:> ~ (?> b ~ ~

ml
EI~;:. ;',' ,"

>.. /' IDB"

»
~-a.

CD 0
S' :7
<0 j

a. fIl
CD 0..., :7
CD CD
ro ::J:'7'- 0...,
0 to
m CD
(") fIl
:T 0
;j :7ro' 0
'7' Q..

< !!!
III j
'7' a.<0..., :7
0 0CD <'0 CD
CD j
ro
'7'-...,0
3
CD
(")
:T
III
;j

0'
III

..., crIII f'i'0
'0
0 \.N
;:l. V1
;j

:-' <

~
III
;j

co
0
•
'".f:>.



Technische Hogeschool Eindhoven
Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

biz. 36 van

rapport nr. .EM 80.24

om een stuurpuls af te leiden uit de fasestroom.

Om te bepalen bij welke ontsteekhoek de motor maximaal posi

tief c.q. maximaal negatief koppel levert, zijn grafieken gemaakt van be

rekende waarden van het gemiddeld koppel als funktie van de ontsteekhoek

voor enkele waarden van de stapfrekwentie (zie figuren 3.11 t.m. 3.13 in

bijlage).

In de figuren 3.11 t.m. 3.13 (bijlage) is te zien dat onaf

hankelijk van de stapfrekwentie maximaal positief koppel wordt verkregen

bij een ontsteekhoek zeo van ca. 1200 en maximaal negatief koppel bij een

- waarde van ca. Oo~ 3600
• Voor het bepalen van het schakelmoment wordt ge

bruik gemaakt van de karakteristieke vorm van de fasestroom (zie figuur

3.2 t.m. 3.7). Bij een ontsteekhoek van ca. 1200 heeft de on-stroom een

bolle vorm. Voor ca. 3600 is deze hoI. In figuur 3.14 wordt de on-stroom

voor beide situatie's nog een keer geschetst, waarbij tevens het gebruik

te referentiesignaal (Pref) wordt getekend (zie ook figuur b.9 in appen

dix-b). De karakteristieke vorm van de fasestroom wordt veroorzaakt door

dat de motorzelfinduktie een funktie is van de rotorpositie.

\
'.

o
\ "Z.o

"

•
,0

o

o

120

-:::",

figuur 3.14. De on-stroom bij ontsteekhoeken die maximaal positief(links)
c.q. maximaal negatief (rechts) koppel geven met gebruikt referentiesig-
naal. '

Bij,verwaarlozing van weerstandsverliezen heeft het verloop

van de omvatte flux door de konstante voedingsspanning, weI een lineair

verloop, namelijk:'

-u ~.6
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u~.~.

•

De waarde van de stroom bij een gegeven rotorpositie (ze) is

dan bepaald door:

¢.t
l~ ~ L.,,~e) - - -

Het verloop van het referentiesignaal is hetzelfde als dat door een kon-

stante zelfinduktie met een waarde welke overeenkomt met die van de motor

spoel op het uitschakelmoment. Bij die rotorpositie geldt dan:

Pon = Pref

Pon is een signaalspanning evenredig met de on-stroom en Pref is het ge

bruikte referentiesignaal. De opbouw van de schakeling wordt beschreven in

appendix-b. Een blokschema hiervan zij gegeven in figuur 3.15.

+

-
."
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f\~\,{t~

\
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"

figuur 3.15. Blokschema van de schakeling gebruikt voorhet maken van een
schakelpuls uit de stroom.

Hiermee is gerealiseerd dat de motor onafhankelijk van zijn

hoeksnelheid nagenoeg op zijn kipkoppel werkt.

3.4. Metingen in zelfkommutatiebedrijf.

Op de volgende pagina zijn in tabelvorm de resultaten weer

gegeven van de metingen aan de reluktantiemotor in zelfkommutatiebedrijf.

De grootte van Pref is bij elke meting opnieuw ingesteld zodanig dat de

koppelopbrengst maximaal was, waarna dezelfde procedure is gevolgd als bij

weerstandsdemping.

Zoals in paragraaf 3.2 aangegeven verloopt volgens de bereke

ningen zowel de gemiddelde waarde van de fasestroom alswel het maximum er-
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ns zeo !max I Db P Ptherm Tegemm 'l\;,
(st.s-l) (deg) (A) (A) (V) (w) (w) Ufm) (%)

1000 129 3,0 0,86 35 42 0,94 2,1E-l 65

1000 144 5,0 1,56 52 92 2,6 5,1E-l 72

1500 124 3,0 1,00 52 62 0,94 2,5E-l 78

2000 119 2,5 . 0,76 52 48 0,65 1,4E-l 77
•

2500 119 2,0 0,60 52 38 0,42 9,2E-2 79

3000 119 1,5 0,50 52 32 0,24 6,4E-2 79

1000 375(i5' "4,0 0,96 35 -25 1,7 -2,9E-l 66

1000 365( 5' 6,0 1,48 52 -53 3,8 -6,0E-l 68

1500 335 3,2 1,00 52 -39 1,1 -2,8E-l 72

2000 335 2,5 0,73 52 :"31 0,65 -1,5E-l 77

2500 330 2,0 0,58 52 -25 0,42 -9,9E-2 77

2925 345 1,6 0,52 52 -23 0,27 -7,3E-2 83

Tabel van de waarden verkregen uit meting aan de motor in

zelfkommutatiebedrijf met spanningsdemping.
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van omgekeerd evenredig met de stapfrekwentie. Met het verband tussen

stroom en koppel afgeleid in paragraaf 1.2 voIgt dan voor het koppel een

verloop evenredig ~~, • Ter kontrole hiervan wordt in de grafiek van fi-

guur 3.16 T uitgezet tegen ~ =~ • Hierin is boven de horizontaleegemm In".

as voor een aantal punten de overeenkomende waarde van de stapfrekwentie

vermeld •.

\

\- .

\
\ ,

\

\

.,
\
\

figuur 3.16. Grafiek van het gemiddeld koppel uitgezet tegen het kwadraat
van de staptijd T( = -!.. ).

M'S

De grafiek van figuur 3.8 bevestigd de eerder uitgesproken verwachting om

trent het koppelverloop • Evenals bij weestandsdemping (paragraaf 2.4.)

zien we hierbij 1000 st.a-l al een duidelijk lagere koppelopbrengst dan

verwacht uit extrapolatie. Naast de daar vermeldde reden wordt dit bier

mede veroorzaakt door het toenemende weerstandsverlies. Dit omdat bij

spanningsdemping de maximum stroomwaarde met de staptijd toeneemt. Bij een

stroom van 5 A is namelijk de spanningsval ten gevolge van de circuitweer

stand al groter dan 5 V zijnde l~~ van de toegepaste voedingsspanning.

Bij deze bedrijfsvorm kan, evenals bij weerstandsdemping,

het stapfrekwentiegebied, waarbij zelfkommutatie op deze manier mogelijk

is, uitgebreid worden naar lagere frekwentie's. Ret is dan nodig de span-
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ning te verlagen omdat anders de stroom te groot wordt en ten gevolge van

verzadiging de detektie misloopt. Een suggestie die aangeeft hoe dit gere

aliseerd zou kunnen worden .is gegeven in paragraaf 5.1 •

•
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Hoofdstuk 4, De eenfasereluktantiestappenmotor.

4.0. Inleiding.

Als de motor, die beschreven is in hoofdstuk 1 en waarvan de

metingen zijn beschreven in de hoofstukken 2 en 3, in stationairbedrijf

is blijft deze ook synchroon lopen a1s slechts een fase bekrachtigd wordt.

Voor deze fase blijft het verloop van de fasespanning de stroom en het-koppel gelijk. Er is dan echter slechts eenderde ~an de motor in gebruik.

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe zelfkommutatiebedrijf

gerealiseerd is met slechts een fase van de motor bekrachtigd. Een over

weging om eenfasebedrijf gerealiseerd te zien is, dat een eenfasereluk

tantiemotor zeer eenvoudig van konstruktie is en daarom goedkoop te ver

vaardigen.
.,

4.1. Zelfkommutatie.

Bij dit bedrijf is slechts een fase bekrachtigd en daarmede

maar ~~n stroom ter beschikking om een schakelpuls uit af te leiden. Bij

handhaving van de lengte van de on-periode zoals deze is bij driefasenbe

drijf, dat wil zeggen 1/3 on en 2/3 off, moet na uitschakeling van het be

krachtigingssignaal tweemaal de lengte van de on-periode gewacht worden

alvorens de fase weer -te bekrachtigen. In een tekening wordt toegelicht

hoe dit gerealiseerd is (zie figuur 4.1).

/

figuur 1.4. De stroom in fase A met bijbehorende referentiespanning en de
referentiespanning van een volgende fase hier B genoemd als funktie van zOo
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stel dat de rase waarmee gewerkt wordt (bier rase A) bekrach

tigd is, dan wordt op het moment dat PA = Pref A een schakelpuls gemaakt

(nr. 1). Tot hier is de toestand hetzelfde als bij driefasenbedrijf. Bij

het doorschakelen wo~dthet bekrachtigingssignaal van rase B hoog. PA en

Pref A nemen af, Pref B neemt toe. Echter rase B is niet met de voeding

verbonden en voert dus geen stroom, zodat bieruit ook geen stappuls gege

nereerd wordt. Deze wordt nu afgeleid uit Pref A. Als we weerstandsinvloed

verwaarlozen zijn de on- en de off-periode van Pref A even lang (zie pa

ragraaf 1.1.). Er wordt nu een eersitvolgende schakelpuls (nr. 2) gemaakt

op het moment dat Pref A = 0 (zie figuur 4.1.). De on-periode van Pref B

is zodoende even lang ala die van Pref A' zodat ook de off-periode van

Pref B eenzelfde lengte heeft. Schakelpuls nr. 3 wordt nu. gemaakt op het

moment dat Pref B nul wordt. Hiermede is de hele periode in drie rase ge

lijke stukken verdeeld.De on-periode van de in werking zijnde fase is zo-

doende, evenals bij driefasenbedrijf, .~/3 periode lang. In figuur 4.1 geven

de pijlen aan welke overgangen door .-

De elektronische schakeling om zelfkommutatiebedrijf met ~{n

fase te verwezelijken, evenals de uitbreiding om omschakeling tussen drie

en eenfasebedrijf mogelijk te maken, wordt beschreven in appendix-b.
{

4.2. Metingen in zelfkommutatiebedrijf.

Met de schakeling zoals beschreven in paragraaf 4.1. zijn

metingen gedaan aan de motor. Bij deze metingen is dezelfde procedure ge

volgd als bij die in driefasenbedrijf beschreven in 2.4. Bij dezelfde

stapfrekwenties is ook gemeten in driefasenbedrijf. De gevonden meetwaar

den 'zijn in onderstaande tabel gegeven.
---~- . .. - .

ns zOo ~ I P P Tegem % Opmerkingen
(St.s-l) t~erm(deg) (A) (A) (w) (w ( m)

1000 358 6,4 1,8 -24 4,3 -3.8E-l 49 eenfasebedrijf
1250 338 4,5 1,4 -22 2,1 -2.8E-l 47 eenfasebedrijf

1450 330 4,0 1,4 -20 1,7 -2.5E-l 41 eenfasebedrijf
1000 10 4,8 1,3 -53 2,4 -7.0E-l 58 driefasenbedrijf
1250 350 4,0 1,1 -46 1,7 -5.0E-l 57 driefasenbedrijf
1450 350 3,0 0,9 -41 0,9 -4.2E-l 52 driefasenbedrijf

.. -
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Het is nog niet gelukt om experimenten in motorbedrijf uit te voeren. Dit

is nog een punt van nader onderzoek, evenals bedrijf bij andere frekwen

ties.

Bij vergelijking van de meetresultaten van een- en driefasen

bedrijf kunnen we het volgende opmerken. Eij eenfasebedrijf is de ontsteek

hoek kleiner, de maximum stroomwaarde ligt hoger en verder is het koppel

groter dan 1/3 van de gevonden waarde in driefasenbedrijf. Dit alles wordt

veroorzaakt doordatbij het gebruikte referentiesignaal ten gevolge van de.
weerstandsinvloed de off-periode een weinig korter is dan de on-periode.

Aangezien deze tweemaal wordt gebruikt om een schakelpuls uit af te lei

den, verkrijgen we bij eenfasebedrijf een on-periode die langer is dan 1/3.

De tekening in figuur 4.2. zal dit verduidelijken, hierin is gestippeld

aangegeven het verloop van de referentiesignalen zonder weerstandsinvloed

zodat on- en off-periode even lang zijn.

/

~e\-2'S~O ~eo+'\~o'O
---;;.

:zEt

figuur 4.2. Referentiesignalen van de fasen A en B met gestippeld de ide
ale referentiesignalen.

De verkorting van de off-periode ten opzichte van de on-periode bedroeg

bij de metingen ongeveer 15
0

• Zodoende had de on-periode bij zelfkommuta

tiebedrijf een lengte van ca. 1350
• Omdat in zelfkommutatiebedrijf het

uitschakelpunt vast blijft, wordt bij eenfasebedrijf de ontsteekhoek ca.
15

0
kleiner.
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Hoofdstuk 5, Slotbeschouwingen.

5.0. yergelijking van de twee stuurmode's.

Een eerste vergelijking tussen sturing met weerstandsdemping

of met spanningsdemping treffen we aan de hand van de tabellen met meet

resultaten gegeven in resp. paragraaf 2.2. en 3.2. Beschouw de kolom waar

in het rendement gegeven wordt. Over de gehele linie ligt dit bij span-
•

ningsdemping hoger dan bij weerstandsdemping. Dit ligt voor de hand aange-

zien in de off-periode bij spanningsdemping energie wordt teruggeleverd in

de voeding en deze bij weerstandsde~pingwordt gedissipeerd. Daardoor le

vert de motor als hij aangedreven wordt bij spanningsdemping elektrische

energie terug in de voeding, hij werkt als generator, terwijl deze bij

weerstandsdemping zowel mechanische als elektrische energie opsoupeert,

hij werkt als dissipator.

Dit verschil in rendement vinden we ook terug in de meetre

sultaten in zelfkommutatiebedrijf gegeven in de tabellen in paragraaf 2.4

en 3.4. Aan de hand van deze resultaten treffen we nog een vergelijking

en weI ten aanzien van Ptherm • Om een juiste indruk te krijgen over het

verschil in thermische belasting van de fasewikkeling wordt deze be

schouwd bij gelijke waarden van het koppel, verder is zowel het koppel

als de thermische belasting evenredig met het kwadraat van de stroom. De

gegeven waarden van Ptherm zijn daarom genormeerd op het koppel waarbij

als nominale waarde het koppel is genomen bij weerstandsdemping en

1000 st.s-l.

ns Ptherm (W)

(st.s-l) span. weer.

1000 3,8 6,6
1500 2,8 8,2

2000 3,4 ~0,5

2500 3,4 3,9

3000 2,7 5,9

Tabel van de thermische belasting per motorfase genormeerd op de koppel
opbrengst.
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Bier valt spanningsdemping weer voordeliger uit zodat de motor met die

sturing minder warm wordt.

In de figuren 5.1 t.m. 5.4 (bijlage) zijn grafieken gegeven

van het berekende verloop van stroom en koppel bij een stapfrekwentie van

500 resp. 50 st.s-l. Ook bij de berekeningen voor deze lage frekwenties

is dezelfde waarde van de voedingsspanning verondersteld. Zodoende worden

stroomwaarden verkregen die de praktische realisering duidelijk te boven

gaan. Het zal duidelijk zijn, (zie de beschrijvende differentiaalvergelij

king U 1.3) dat een evenredige verl~ging van de voedingsspanning dezelfde

plaatjes geeft met andere schaalwaarden. Metingen met een spanningsrege

ling die dit zou bewerkstelligen zijn niet uitgevoerd. Om toch een indruk

te krijgen van het gedrag van de motor bij deze lage frekwenties beschou

wen we de uit berekening verkregen grafieken.

Eerst vergelijken we de stroom bij ns = 500 st.s-l, getekend

in de figuren 5.3 en 5.4. We zien dat deze bij spanningsdemping nog

steeds zijn zelfde karakteristieke vorm heeft, dat wil zeggen de grafiek

blijft gelijk, enkel de schaalwaarde verandert met de stapfrekwentie

(vergelijk hiertoe figuur, 5.3. met figuren 3.8 t.m. 3.10). De stroom bij

weerstandsdemping heeft echter een duidelijk ander verloop als bij veel

hogere frekwenties (vergelijk hiertoe de figuur 5.4 met 2.8, 2.9 en 2.10).

Het verloop is veel meer zoals bij spanningsdemping (figuur 5.3). De oor

zaak hierv~or is dat voor beide stuurmode's weI geldt T<"- ton maar dat

voor weerstandsdemping niet meer geldt: 2T«t:off • Bij deze stapfrekwentie

begint de dempweerstand eigenlijk pas geed te werken.

Bezien we vervolgens de figuren 5.1 en 5.2 waarin opgenomen

de grafieken van stroom en koppel bij ns = 50 st.s-l. Bij deze stapfrekwen

tie is noch T<<. T noch 2T<c:::... L ff waar. De stromen bij spanningsdempingon 0

en weerstandsdemping zijn nagenoeg gelijk en de invloed van de faseweer-

stand begint hier duidelijk mee te spreken. Be schouwen we nu verder de fi

guren 5.5. t.m. 5.8 (bijlage). Hierin wordt het verloop van Tegemm gegeven

als funktie van de ontsteekhoek bij ns is resp. 50 en 500 st.s-l. Door

steeds groter wordende invloed van de faseweerstand zien we dat de waarde

van de ontsteekhoek, waarbij maximaal koppel gelev~d wordt, groter wordt

bij afnemende frekwentie. Vergelijk daartoe deze figuren met de figuren

2.11, 2.12 en 2.13 voor weerstandsdemping en 3.11, 3.12 en 3.13 voor span-
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ningsdemping. Dit is ook al gevonden bij de meetresultaten in paragraaf

2.4 en 3.4. De oorzaak hiervoor is de toenemende weerstandsinvloed. Hier

door daalt de stroom in de off-periode als funktie van z6 steeds steiler

naarmate de stapfrekwentie afneemt.

Bij spanningsdemping wordt hierdoor het deel van de off-periode waarin

stroom loopt steeds korter (vergelijk hiertoe de figuren 5.1 en 5.3 met

de figuren 3.8 t.m. 3.10 allen in de bijlage). Bij weerstandsdemping

wordt hierdoor de stroom in de off-periode veel kleiner (vergelijk hier

figuren 5.2 en 5.4 met 2.8 t.m. 2.10) •
•

Nu dringt de vraag zich op wat is de laagste stapfrekwentie

waarbij stappulsen voor zelfkommutatie' uit de stroom kunnen worden afge

leid? Hiertoe bezien we de grafieken van het stroomverloop bij ns is 500

resp. 50 st.s-l. In figuur 5.4, ns = 500 st.s-l,zien we in de grafiek van

~ dat deze nog een nuldoorgang met positieve helling heeft die theore

tisch gedetekteerd kan worden. De tabel van meetresultaten in paragraaf

2.4 laat de resultaten zien van de uitgevoerde metingen in zelfkommuta

tiebedrijf bij deze frekwentie. Bezien we vervolgens figuur 5.1 dan moe

ten we konkluderen dat detektie op ~~ hier niet meer mogelijk is, omdat

hier een leemte in de stroom optreedt. Ret nulpunt in :~ valt nu samen

met het nul worden van den fasestroom. Hiermede verdwijnt de positieaf

hankelijkheid •

Om te weten te komen of de toegepaste detektiemethode bij

spanningsdemping nog kan werken bij ns = 50 st.s-l wordt in de figuren

5.9 en 5.10, waarin een grafiek van het berekend verloop van de fase

stroom is gegeven, het berekend verloop van het referentiesignaal inge

tekend. Vanwege de weerstandsinvloed heeft dit een exponentieel verloop.

36030 60 90 120

24R PER eM4

3.5

3
lLJ 2.5
II)

~ 2
..!. 1.5

1

.5
o

o 150 180 210 240 270 300 330
ZTHETAIOEGl

~figuur 5.9. Ret verloop van de fasestroom met bijbehorende referentie
signaal.(ontsteekhoek is 1200 , ns = 50 st.s-l).
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figuur 5.10. Fasestroom (i) en referentiesignaal (Pref) bij zeo = 3360 en
ns = 50 st. s-1.

Beschouwen we de resultaten dan kan hieruit de konklusie getrokken worden

dat het theoretisch mogelijk is om bij deze stapfrekwentie de stappulsen

uit het stroomverloop af te leiden.

5.1. Suggesties voor verder onderzoek.

Een eerste aanpassing van de gebruikte opstelling beteft

een regeling van de voedingsspanni~g afhankelijk van de stapfrekwentie.

Een idee daarvoor wil ik hier beschrijven. Bezie hiertoe figuur b.5 in

appendix-b, waarvan ik in figuur 5.11 de essentie overneem. Beide scha

keltransistoren worden daarin gestuurd door dezelfde puIs. In de figu

ren 5.1 t.m. 5.4 is te zien dat bij toepassing van konstante voedings

spanning de stroom bij lage stapfrekwenties een te grote waarde aan

neemt. Dit is in de praktijk niet gewenst. Om nu de stroom bij lage stap

frekwenties te begrenzen kan een lagere voedingsspanning worden toegepast.

Dit geeft echter een vermindering van het koppel bij hoge stapfrekwenties

vergeleken met de hogere voedingsspanning. Daarom wordt weI een hoge voe

dingsspanning met serieweerstand toegepast. Dit geeft echter veel verlies

in deze weerstand. Een andere methode is sturing met dubbele voedings

spanning waarbij de hoogste spanning wordt uitgeschakeld bij het bereiken

van de maximum stroomwaarde (zie L.9 ).
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figuur 5.11. Schakeltransistoren en vrijloopdiode's van een motorfase bij
spanningsdemping.

De mogelijkheid die ik hier wil aangeven is om een van de schakeltransis

toren als chopper te sturen met een tweepuntsregeling op de stroomwaarde.

Als grenzen kunnen dan genomen worden de maximum stroomwaarde als boven

grens 'en bv. 90% daarvan als ondergrens. Zodoende kan een voedingsspanning

tot weI 300 V worden toegepast zonder dat bij lage frekwenties de stroom

een te grote waarde aanneemt. Het ziet ernaar uit dat bij toepassing van

zo een chopperregeling, zelfkommutatiebedrij~met in hoofstuk 3 beschre

ven methode, vanuit stilstand mogelijk is.

Een tweede guggestie betreft de konstruktie van de reluktan

tiestappenmotor. Hiervoor wil ik verwijzen naar wat P.J. Lawrenson be

schrijft in 110 • In paragraaf 1.2 wordt al genoemd dat een reluktantie

motor maximaal kopp~l levert wanneer de stroom zo groot mogelijk is als

~~ '> 0 en zo klein mogelijk als :k <0 . Vanwege de zelfinduktie kost

het echter tijd om deze stroom op te bouwen. Met dit gegeven wil ik een

schets (figuur 5.12) geven van een andere verde ling van de zelfinduktie

van de fasewikkeling als funktie van de rotorpositie.
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o 1'2.0 • \

\

figuui' 5.12. Zelfinduktie van een fasewikkeling als funktie van de rotor-
positie. /

..-'

-
dLt-c1~

1t> \- 0 '2.~o Jpo

IJ --t> ~e-\~)
L--

_~L.figuur 5.13. als funktie van de rotorpositie.
a~

Figuur 5.12 geeft de gesuggereerde zelfinduktieverdel~ng,~met in figuur

5.13 de bijbehorende ~~ • Het is nu mogelfjk om op ze = 120
0

in te scha

kelen. Dan kan de stroomzich opbouwen zonder negatiefkoppel tot gevolg
o

te hebben. Als dan op ze = 240 uitgeschakeld wordt, bereiken we (zie ook
o

paragraaf 1.1 en 1.2) dat de stroom precies op ze = 360 weer nul is ge-

worden. Hierbij is een weerstandsloos model verondersteld zoals ook ge

bruikt en beschreven in paragraaf 1.1 en 1.2.
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In deze bij1age zijn opgenomen figuren 2.2 t.m. 2.13, figuren 3.2 t.rn.

3.13 en figuren 5.1 t.rn. 5.8.
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APPENDIX-a.

Afleiding van de uitdrukking voor de stroom in een fase van de reluktan

tiemotor.

We gaan uit van de beschrijvende differentiaalvergelijking

zoals gegeven in U 1.3.

U n· ~ alL. • a>\.,
~ -\-\\ -t0l... cl.Q l .. SLL ~ - -

Hierin is.Jl. =~ en gebruiken we voor L de benadering:
cl\

L:. L 0 + L J c.0/,:) l ~ e') -

- \j 0\.'\.

- Ucn.2.

Als~=~ konstant is, kan uit U a.l i als funktie van e opgelost worden.

Eerst wordt de oplossing van de homogene vergelijking bepaald met schei

ding van variabelen (L5). Dus:

':. 0 - --u
zodat:

_._.-

Links en rechts integreren geeft nu:

- - \10..5.

De integralen in U a.5 worden nu apart opgelost.

\'~~ \J, ~ ~ J.Q ~ J.~

JL Q.

\
o\(~ e)

:.

~~ L
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Hierin is J 2 de tweede integraal uit U a.5. We vullen eerst de uitdruk

king U a.2 in voor het verloop van de zelfinduktie 1, zodat:

stel rm: -\0Vt'< (i ~ ~) tV - --
•2

\ - (\)

dan is: U::>~ \.~ e'> =- - - -
\ + t\j'l

en: ------- - ~ U~.'\'\.

Zie hiervoor 17, hoofdstuk IX.

Ingevuld geeft dit:

-- - u ~.\4
)

,. '\ I L. o - LJ I }

~"2.. = '2 ~ • L..o~LaI I d. . ~ L..+LaI l\)- •. U()l.l~.

'L~~LJ
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Nu is de integraal geschreven in standaadvorm, de oplossing hiervoor is:

U 0.. \~.

Teruggetransformeerd naar z8 geeft dit:

K1 en K2 zijn integratiekonstante's~

Voor)C moet genomen worden:

om voor een kontinue voortzetting van de arctangensfunktie te zorgen voor

alle z8E~ • De entierfunktie wordt beschreven in L8. J2wordt nu geschre
yen als:

d~ :: ~ \-=1 Q) -to U, - - - - - -- - - - U 0.. \ ),'

De funktie h(zS) wordt dan:

r" ...,
() ?~ .~ L \..0\

1
} U~\~~):: \f\, '1 I QC'c:.\-OW\, 0- • \~ll~~) +'1.- - 0.:2.0.

~Sl. , L o - L do L o +LJ,

~ -
U a.5 is nu dus uitgewerkt tot:

met K = K1 + ~, zodat voor de homogene oplossing van U a.l geldt:

----_.
\

waarin K wordt bepaald door de beginvoorwaarde, dus de stroom bij

z8 = zSo.
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Hiervoor geldt:

----UO'.23,

zndat:

We vinden dan als oplossing van de homogene vergelijking:
•

De partikuliere oplossing, i p ' wordt bepaald met behulp van .

variatie van konstanten (L5). Hiervoor wordt geprobeerd een i p van de vorm:

waarin c(ze) een funktie is, aIleen afhankelijk van ze. Met U a.l geldt

dan:

Hierin voldoet i h aan de homogene vergelijking, U a.3, dus:

dus:

Na integratie vinden we voor c(ze):

C. ~)~ ( UaXl~t) __
l=} h.s2.L l~

--

u cs..~O.

U is een geschakelde gelijkspanning en dus konstat tussen de schakeltijd

stippen. De funktie c(ze) is dan te berekenen door de uitdrukking voor i h
in te vullen.
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Voor c(ze) vinden we dan:
,

-- --- U ~.?."2..

zodat i wordt:

Voor de totale oplossing van U a.I, i = i h + i p voIgt zodoende: .
r- ~9-,

• . J1J(~ \-~l~ ~)\ . l\ l
l~'l~)~ LI..'l9) \\.'\9.) .l\.'l~.) ....y\~\'lQo)\ + '1& 2<~\t\~ »l.l.l~~) -11 ......~.

- ~~,,-
Een verdere uitwerking hiervan voor de twee toegepaste sturrmode's wordt

gegeven in de hoofdstukken 2 en 3.
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APPENDIX-b.

Opbouw en gegevens van de meetopstelling en schakeling voor zelfkommuta

tie.

De mechanische opbouw van de meetopstelling wordt gegeven

in figuur b.l. In deze appendix worden de sturingen van de verschillende

delen gegeven.

/

figuur b.l. Blokschema van de mechanische opbouw van de meetopstelling.

De DC servomotor.

Als komplementaire machine wordt een gelijkstroommotor ge

bruikt die vast gekoppeld is met een tachogenerator. De kombinatie is ge

koppeld aan een versterker met PI-regelaar waarmee de hoeksnelheid gere

geld kan worden. Ret regelschema wordt gegeven in figuur b.2.

+

figuur b.2. Blokschema van de regellus voor de servomotor.

Om met de hoeksnelheidsinstelling het koppel te kunnen rege

len is het nodig dat de koppel-toeren karakteristiek van de servomotor

niet te steil is. Door de PI-regelaar en de servoversterker is~ echter

zo groot dat het niet mogelijk is om met V f- een gewenst koppel in te
re
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stellen. Daarom wordt door de in figuur b.3 gegeven schakeling Vref afhan

kelijk gemaakt van Is en is 'OIs hiermee instelbaar.
C>\Ica\

+'\'Sv
.3l~~et
\M~~ ...

\"1l\

-\ ':)'1

/
./

,/

figuur b.3. Versterkerschakeling waarmee Vref gemaakt wordt voor de in
stelling van de hoeksnelheid.

Voor de koppelopbrengst van de servomotor geldt:

T~ ~<pT~ - U Jb.1
met~¢ is een motorkonstante, zodat nu~~, zijnde de steilheid van de

koppel-toeren karakteristiek instelbaar is. De tekening in figuur b.4
geeft een toelichting.

figuur b.4. Grafiek van het koppel van de servomotor als funktie van de
hoeksnelheid.
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Bij lijn 1 is de ingestelde hoeksnelheid groter dan de door de externe pus

bron opgedrukte hoeksnelheid van de stappenmotor. Het werkpunt ligt nu bij

een positief koppel van de servomotor. Lijn 2 ligt bij T = 0 en lijn 3 bij

~~ • De helling van de iijn (stijfheid) wordt met de potmeter zo inge

steld dat de koppelhoekslingeringen goed onderdrukt worden.

Voor de nullastspanning van de servomotor geldt de volgende

formule: U ~ ~ ¢52. - - - - LA Jb.2
Door meting van de nullastspanning als funktie van SL is gevonden:

~ ¢ ~ O;J '\~ S"\}~ •

Het koppel is nu bepaald door Is. Door meting van Is in nullastbedrijf

vinden we het wrijvingskoppel. De meetwaarden worden hiervoor gekompen

seerd.

De Reluktantiestappenmotor met aansturing.

r--- -.

!~
I
I +

1Ul,
•
1- --t---.l

,..----c..
t-----B

figuur b.5. Eenfasewikkeling van de motor met voeding, schakeltransisto
ren en blokschema van de aansturing daarvan.
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De driverschake1ing voor de re1uktantiestappenmotor wordt ge

geven in figuur b.5. De motorfasen B en C zijn in eenze1fde stuurschake

ling opgenomen. De smo1og-schake1ing zorgt voor cyk1ische doorschake1ing

van de bekrachtigingspulsen AF, BF en CF. Schake1aar 1/4 f:k is een wisse1

kontakt van f:k (zie de lijst van gebruikte symbo1en). Met ~ in stand 1

werkt de stappenmotor in bedrijf met weerstandsdemping. In normaa1 bedrijf

is dan: iRdemp<: Ub , zodat D2 de gehe1e periode gesperd is. Deze bedrijfs

vorm wordt beschreven in hoofdstuk 2•
•Met f:k in stand twee werkt de stappenmotor in bedrijf met

spanningsdemping, beschreven in hoofdstuk 3.
De spanningsval over de schake1transistoren en diode's wordt

benadertmet een rechte lijn zoals weergegeven in figuur b.6.

dT \- - ---.OU-'<

>u
figuur'b.6. Gebruikte benadering voor de spanning over de schakeltransis
toren en diode's als funktie van de stroom.

De meetwaarden voor de gebruikte komponenten worden hieronder gegeven.

Voor de transistoren is gevonden:

u U = Rtr = 0, 12 S2..
'VI
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Voor de diode's is gevonden:

--;) U = Rd = 0,10J2.
UI

~ is gemeten met de stappenmotor als belasting zowel met weerstandsdem

ping als met spanningsdemping. Eij weerstandsdemping is de voedingsstroom

bijna konstant. Door variatie van het koppel is I b gevarieerd.

De volgende meetwaarden zijn .ver~gen:

•

1- 
b

u 
b

5 A 49,5 V

2 A 50,7 V

~ is dan ~~ = O,4SL

Eij spanningsdemping hebben de voedingsstroom en -spanning een verloop

zoals gegeven in figuur b.7.

t~
U;I 1

I
I
J

figuur b.1 Verloop van de voedingsspanning en stroom als funktie van de
tijd bij spanningsdemping.
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-- De volgende meetwaarden zijn verkregen.

)

aI AU A U

A I

3,0 A 1,3 V 0,43

1,4 A 0,5 V 0,36

Voor de berekening wordt een waarde van 0,4S[ aangehouden.

Ook is voor de drie fa~en ~ nog een keer gemeten. Dit gar de

volgende resultaten:

fase I U ~
A 5 A 2,52 V 0,50J7

B 5 A 2,31 V 0,46,n

c 5 A 2,28 V 0,46 Jl

Deze waarden liggen duidelijk boven de gegeven fabriekswaarde van 0,4~.

Voor de berekening wordt derhalve genomen:

R = 0,47 Sl.m

Schakeling voor zelfkommutatie.

De stroom in een motorfase wordt gemeten door de spanning

over Rsh• Deze wordt achtereenvolgens elektronisch versterkt en gediffe

rentieerd. De schakeling die daarvoor gebruikt is, wdrdt zoals uitge

voerd voor een fase gegeven in figuur b.8.
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--.... ~- \O~

.. (.

figuur b.8. Schakeling ter verkrijging van de meetspanning evenredig met .
de fasestroom (Pk} en haar afgeleide' (~).

De schakeling is zo gedimensioneerd dat:

Pk = 4 V als I k = 8 A (Rsh = 20 m~.)

.l\: = 4 V sla dIk = 30.000 A. s-l
~t

De laatste waarde komt overeen met de maximum ~ bij ca. 4.000 st. s-l,

welke gevonden is uit berekeningen (zie ook figuur 2.10).

De referentiespanning voor zelfkommutatiebedrijf (Pref ) bij

spanningsdemping wordt gemaakt met de schakeling uit figuur b.9 (zie ook

paragxaaf 3.3).
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figuur b.9. Schakeling waarmee het referentiesignaal voor spanningsdem
ping wordt gemaakt.

Signk is een logisch CMOS signaal wat hoog is als Pref k ongelijk nul is.., ,.-.,
k en k zijn komplementaire logische CMOS signalen welke gemaakt wor-

den ui t de bekrachtigingspuls van een fase, kF, door een TT1 naar CMO S

omvormer. Deze wordt beschreven in 12.

Om teIkens bij bekrachtiging van een volgende motorfase het

goede signaal ter beschikking te hebben waaruit een nieuwe schakelpuls

wordt afgeleid, worden de stroomsignalen van de drie fasen bewerkt met

elektronische schakelaars. Het schakelschema wordt gegeven in figuur

b.IO.
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/

C\'C. t"\JI_~"'I-!/-LIiIIi~~,) -I--I--t--I---
<'\ ,//

n \f.,

\

figuUr b.lO•. Schema van de schakeling waarmee Pon' Pref on' PI off en
Dl ffworden gemaakt uit de signaalspanningen afgeleid uit de fasestromen
en ~e referentiesignalen. De 4016 is een CMOS IC met 4 analoge schake
laars. De gebruikte symbolen worden in de symbolenlijst omschreven.

De schakelingin figuur b.ll maakt een blokspanning Q • Deze wordt toege

voerd aan een synchronisatie schakeling (zie 12) die de stappuls maakt en

tevens de mogelijkheid biedt om bij lopende motor om te schakelen tussen

sturing via de externe blokgolfgenerator of door de blokspanning Q •
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figuur b.ll. Schakeling waarmee een blokvormig signaal (Q) wordt gemaakt
uit de schakelsignalen.

Bij weerstandsdemping staat Sm in stand 1, bij spanningsdemping in stand 2.

Omschakeling tussen puIs op positieve of op negatieve flank van P gebeurt

met Sfl. De rotorpositie wordt gemeten met behulp van een elektronisch

meetinstrument bevestigd aan een opnemer op de as. Om met een schakelaar

de elektronika geschikt te maken voor eenfasebedrijf wordt Q toegevoerd

aan de in figuur b.12 getekende schakeling.
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.~

o

3 I

~-->oJ

1f

\ '" \t1 9 1
1 '.

. figuur b.12. Uitbreiding van de elektronische schakeling veor zelfkommutatie
tiebedrijf bij de eenfasemotor.



Technische Hogeschool Eindhoven
Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

biz. 88 van

rapport nr. EM 80.24

APPENDIX-c.

Komputerprogramma voor ber~kening van stroom en koppel.

Deze appendix bevat een flowdiagram van het programma, een

voorbeeld van een programmalisting en een beschrijving van de gebruikte

variabelen.

Figuur c.l geeft het flowdiagram. Daarna voIgt een listing

van de tekst van een representatief·programma. Van het hoofdprogramma

voor de berekening van stroom en koppel is de versie voor weerstandsdem

ping gegeven. In de tussengevoegde blokken voor het plotten van de gra

fieken zijn,voor de delen van de programmatekst die voor spanningsdemping

en weerstandsdemping niet gelijk zijn, allebei de versies gegeven. De pro

grammablokken voor het plotten kunnen naar believen weI of niet ingevoegd

worden.
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figuur c .1. Flowdiagram van het progranuna.
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US ER=U381 8S342
COMPILE VANOOORN/STROOHENKOPPEL
WITH ALGOL;
FILE INPUT(KINO=READER,FILETYPE=9);
fILE OUTPUT(KINO=PRINTER,fILETYPE=9);
fILE DRAW (KINO=PLOTTER11);

BEGIN FILE INPUT,OUTPUT;
fILE ORAWW;

REAL Pl,RON,ROFF,LO,LO,I,UB,CUB,ZTHPI,ZTHETA,ZTH,ZTHNUL,ZTHElN,TEG,
CNUL,CF,CFS,CG,CGS,CFG,PG,IA,PTHERH;

INTEGER H, NS ,MA, Z, J, K, M1, H2, NK, NJ, P1, P2, K1, K2;
READ(lNPUT,I,RON,ROFF,LO,LD,Z~H,UB);PI:=ARCCOS(-l);

NK:=03;NJ:=03;
BEGIN

REAL ARRAY IFACO:360/NK-l1,TECO:360/NK-11,TETCO:120/NK-l1,
REAL ARRAY TEHCO:360/NJ-1];

OIDTCO:360/NK-l1;
. REAL ARRAY TEHCO:360/NJ-IH

REAL PROCEOURE EKSFCZTHETA);
VALUE ZTHETA;REAL ZTHETA;
BEGIN IF CA8SCCZTHETA/PI+1) HOD 2»<.S~-8

THE NE KSF :=EXP (CFS *ZT HETA/2)
ELSE

EKSf:=EXPCCFS*{ARCTANCCfG*TAN{ZTHETA/2»+PI*ENTIER{ZTHETA/ZIPI+
.S»);.

END;
REAL PROCEDURE EKSGCZTHETA);

VALUE ZTHETA;REAL ZTHETA;
BEGIN If (A8SC(ZTHETA/PI+1) HOO Z»<.S~-8

THEN EKSG:=EXPCCGS*ZTHETA/Z)
ELSE .

EKSG:=EXPCCGS*(ARCTANCCfG*TAN(ZTHETA/Z»+PI*ENTIER(ZTHETA/ZIPI+
.S» H

END;
REAL PROCEDURE L(ZTHETA);

VALUE ZTHETA;REAL ZTHETA;
l :=LO+L O*COSC ZTHET A);

INTEGER PROCEDURE KACK1,J);
VALUE Kl,J;INTEGER K1,J;
KA:=(J+Kl-360*ENTIER«J+K1)/360»/NK;

WRITE(OUTPUT,< X3,-NK",X3,"NJ·,X3,"RON",XZ,"ROFF",XZ,·LNUL",X2,
-LDAK",X3,WZ",X3,"M",X3,·UB-,X8,"PI",I,ZIS,4F6.1,ZI4,
F6.1,F1S.10>,NK,NJ,RON,ROfF,1000*LO,1000*LO,Z,M,LB,PI);

CFG::SQRT(CLO-LO)/CLO+LO»;Cf:=H*RON/PI/SQRTCLO**Z-LO**Z);
CG:=M*ROFf/PI/SQRTCLO**2-LO**2);
WRITECOUTPUT,<II,XZ,"NS",X4,"IN",XZ,·UIT",X7,"IHIN",X2,"ZTH",X1,
"IHAX·,X2,"ZTH·,X6,"IGEHM",X7,·PGEHM",X6,·PTHERM·,X1,"TEHIN"
,XZ,·ZTH",X6,"TEHAX·,X2,·ZTH",XS,"TEGEHH·,I»;
fOR NS:= SOO DO
BEGIN CFS:=CF/NS;CGS:=CG/NS;

FOR J:=O STEP NJ UNTIL 360-NJ 00
BEGIN ZTHNUL:=J*PI/180;
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-- "-==-~--ZTHE EN: =( J +120 ) *P1/180; ZTHP I : =( J +36 a)*P1/18 0;
CNUl:=C(UB-1)*QADRAT{EKSF(ZTH),ZTH,ZTHNUl,ZTHEEN,.5~-7~.5~-7

,MA)-.8*EKSF(ZTHEEN)*EKSG(-ZiHEEN)*QAoRAT(EKSG(ZTH)~ZTH~

ZTHEEN~ZTHPI~.5~-7,.S~-7~MA»*M/2/PI/NS/(EKSf(-ZTHNUl)

*EKSF(ZTHEEN)*EKSG(-ZTHEEN)*EKSGCZTHPI)-1);
1:=EKSFC-ZTHNUL)/L(ZTHNUl)*CNULi

IF 1>0 THEN BEGIN IA:=Ii
END

ELSE IA:=CNUL:=Oi
FOR K1:=NK STEP NK UNTIL 120 00
BEGIN ZTHETA:=(J+K1)* . PI/180;t(:=KACK1~J)i

CUB:=(UB-l)*H/2/PI/NS;
IFACKl:= •
I:=EKSF(-ZTHETA)/LCZTHETA)*(CNUL+CUB*QAORAT(EKSf(ZTH)~

ZTH,ZTHNUL~ZTHETA~.5a-7,.5~-6,MA»i

OIOTCKl:=(UB-1+(2*PI*NS/H*lO*SIN(ZTHETA)-RON)*I)/
l(ZTHETA).
TECKl:=-.5*I**2*Z*lO*SIN(ZTHETA);

END;
CNUl:=I*l{ZTHEEN)*EKSGCZTHEEN)iCUB:=-.8*H/2/PI/NS;
FOR K1:=120+NK STEP NK UNTIL 360 00
BEGIN ZTHETA:=ZTHNUL+K1*PI/180;K:=KACKl,J);

I:=EKSG{-ZTHETA)/l(ZTHETA)*(CNUl+CUB*QAORAT(EKSG(ZTH),
ZTH,ZTHEEN,ZTHETA,.5a-7,.5~-6#HA»i

If 1>0
THEN BEGIN IfACKl:=I;TECKl:=-.5*I**2*Z*lO*SINCZThETA);
OIoTCKl:=(-.8 +(2*PI*NS/H*lD*SIN(ZTHETA)-ROff)*lll
LCZTHETA);

END
ELSE BEGIN K2:=Kl; fOR K1:=K2 STEP HK UNTIL 360 ~O

BEGIN K:=KA(K1,J)ilfACXl:=TECKl:=OIDT(Kl:=O;
ENDi

END;
END;
Hl:=H2:=Pl:=P2:=PG:=TEG:=I:=PTHERH:=0;
fOR K2:=0 STEP NK UNTIL 360-NK DO
BE~IN K:=KA(K2,J);IF KZ<=120 THEN PG:=PG+IfACKl;

If K<120/NK THEN TETCKl:=TECKJ+TE(KA(K2+120,J)l+
TECKACK2+240,J)l;

I:=I+IfACKl;TEG:=TEG+TECKliPTHERH:=PTHERH+IfACKl**2i
If IFA[Kl<IFACPll THEN P1:=KiIf TECKl<TECH1l THE~ H1:=K;
If IFACKl>I.FA[PZl THEN P2:=KiIF TE[Kl>TECH21 THE~ H2:=K;

ENOi
PTHERH:=PTHERH*.47*NK/360;
PG:=PG*UB/(120/NK+l)/3; I:=I*NK/360;TEG:=TEG*NK/360;
ZTHETA:={J-120)*PI/180iIA:=(-.8+(2*PI*NS/H*lD*SIN(ZThETA)
ROFf)*IfACKAC-120,J)l)/l(ZTHETA)i
WRITE(OUTPUT,<I»;
WRITE(OUTPUT,<1,3IS ,E12.2,I4,£12.2,I4,4£12.2,I4,
E12.Z,I4,E1Z.2>,NS,KA(O,J)*NK,KA(120,~)*NK,IFACPl),P1*NK,

IfACP2l,P2*NK,I,PG,PTHERH,TECH1J,H1*NK,TECH2l,H2*NK,lE G)i
_____ ._"T EMC J/N J 1: =TEG* 3;

"
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~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -PROGRAHHABLOK-YOOR HET PLOTTEN YAN: I,OIOT,TEfASE,TETOTAAL.- - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -BEGIN
REAL INORMO,INORHM,OINORMO,OINORMH,TENORMO,TENORM~;

INT EGER I Hi
PROCEDURE ASNORH(Y,HACHT)i
REAL Y;INTEGER MACHT;
BEGIN MACHT :=0;

WHILE Y>=10 00
BEGIN Y:=Y/10;MACHT:=MACHT+1 END;
WHILE Y<1 00
BEGIN Y:=Y*1Q.;MACHT:=MACHT-1 END;
Y:=Y*10;Y:=ENTIERCY);Y:=Y/I0;

EtlD;
- - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - . - -1iNaR~E~I~G- ipiN~I~G~O~M~I~G: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -INORHO:=1200/NS;TENORMO:=.J8*INOR~O**2;

ASNORHCINORMD,INORMH);ASNORHCTENORMO,TENORHH);
INORMO:=INORMO*10**CINORMH);

~ - - - - - - - - - -- - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ASNORMERING WEERSTANDSDEHPING.- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - ~ - -- - - - - .. - - - - - - - - .- _... - - - - - - - - - - - - - - - - - - ..IF" NS<=500 THEN
BEGIN INORHD:=1200/NS;TENORHO:=.38*INOR~O**2;

ASNORMCINORMO,INORHH);ASNORHCTENORMD,TENORHH);
INORMO:=INOP.MO*10**CINORHM);OINORH:=6000;
TENORMO:=TENORHO*10**CTENORMM);
END ELSE
BEGIN INORHO:=1.8;TENORMD:=1.0;
DINORHO:=5500+2.75*NS;ASNORHCOINORHO,DINORHH)iEND;

~------------------------------~----- - - - - - ~ - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - -"NEWOBJECT( 1M);
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - -.- - --- - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - --PLOT U-fASE SPANNINGSOEHPING. .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - "- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Pl:=Pl*NK-J-360*ENTIER(CP1*NK-J)/360);
AXISCOHPLETE(IH,3,22.5,J,25.5,12,1,-1.5,1.5,FALSE,TRUE,.21,"U-FASE·);
AXISCOHPLETECIH,3,24.0~15,24.0,J6,0,O,360,TRUE,fALSE,.21,·ZTHETACOEG)·);

DPENHAP1(IH,O,O,O,35,180,O,3,24.0,3,25 ,9,24.0);
STRAIGHTLINEPIECECIH,KACO,J)*NK,O,XACO,J)*NK,UB-l,2);
STRAIGHTLINEPIECECIH,KAC120,J)*N~,UB-I_KAC120,J)*hK,-UB-1,2);

QUEUEOfHARKSCIH,K,O ,120/NK,KACK*NK,J)*NK, UB-1,9~U8/17);

QUEUEOfHARKSCIH,K, P1/NK,360/NK,KACK*NK,J)*NK,O,9,UB/17);
IF" ~ACO~J)<KAC120,J) THEN

STRAIGHTLINEPIECECIM,KACO,J)*NK,UB-l,KAC120,J)*NK,UB-1,1) ELSE BLGIN
STRAIGHTLINEPIECECIH,O, UB-l,KAC120,J)*NK,UB-l,1);
STRAIGHTLINEPIECECIH,KACO,J)*NK,UB-1,360 ,UB-l,1)iENO;

If KAC120,J)<KACP1,J) THEN
STRAIGHTLINEPIECECIH,KAC120,J)*N~,-UB-1,KACP1,J)*~K,-U8-1,1) ElSl BEGIN
STRAIGHTLINEPIECECIM,O ,-UB-l,KACP1,J)*NK, -UB-l,l);
STRAIGHTlINEPIECECIM,KA<120,J)*NK,-UB-l,JOO ,-UB-1,1);ENO;
STRAIGHTLINEPIECECIH,KACP1,J)*NK,-UB-l,KACP1,J)*NK,O,2);
QUEUEOfHARKSCIH,K,120/NK, PI/NK,KACK*NK,J)*NK,-UB-1,9,UB/17);.

CLOSEHAP< 1M);
~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - --- - .
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - ~ ~ - - - ~ - ~ - - ~ - -PLOT U-fASE WEERSTANCSDEMPING. - - - -- - - - -- - --- -
~i~S~O;P~E;E;i~;~;;i:5:3:2~:~;~8:i:-~;;;;AlSE;TRUE':2i,:U=FASi·;;- - - -
AXISCOHPLETECIM,3,23.5,lS,23.S,36.0,0.360,TRUE,FAlSE,.21,"ZTHETA~DEG)");

OPENMAP1CIH,O,0,0,2S,180,0,3,23.S,3,24.S,9,23.S),
STRAIGHTLINEPIEC£CIH,KACO,J)*NK,O,KACO,J)*NK,UB-l,Z);
STRAIGHTLINEPIECE(IM,KA(120·,J)*N~,UB-l,KAC120,J)*NK,O,2);
QUEUEOFHARKSCIM,K,O ,120/NK,KACK*NK,J)*NK, UB-l,9,UB/17);
QUEUEOFMARKSCIH,K,120/NK,360/NK,~A(K*NK,J)*NK,O ,9,UB/17);

If KA(0,J)<KA(120,J) THEN
STRAIGHTLINEPIECE(IH,KA(O,J)*NK,UB-l,KA(120,J)*NK,Ua-l,1) ELSE BlGIN
STRAIGHTLINEPIECECIM,O, UB-l,KA(120,J)*NK,UB-l,1);
STRAIGHTLINEPIECE(IM,KA(O,J)*NK,U~-1,360 ,Ua-l,l);ENO;

CLOSEMAP( 1M);
- ~ -- - - - - -- - - - - - -- - - - - . - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - ~ - - - - - - - -- - - - - ~ - - - - -AXISCOHPLETECIH,3,18 ,3,22 .16,1,0 ,4,FALSE,TRUE,.21,"I-FASE");
AXISCOMPLETE(IH,3,16 ,lS,16,36,O,O,360,TRUE,FALSE,.21,"ZTHETA(OlG)");

OPENMAPl (I H, 0,0, O. INORMD, 180,0,3,16,3,19,9,18);
POLYGON(IH,K,O,360/NK,K*NK,IFACK HOD (360/NK)],1);

STRAIGHTlINEPIECE(IM,O,I,360,I,4);
ClOSEMAP( 1M);

AXISCOHPLETECIH,3,12.S,3,16.5,16,1,-2,2,FAlSE,TRUE,.21,·OI/OT-FASE");
AXISCOMPLETE(IH,3,14.S,15,14.5,36,2,Q,360,TRUE,FALSE,.21,"ZTHETA(OEG)");
OPENMAP1CIH,O,O,O,OINORMD*10**(DINORHM),160,O,3,14.5,3,15.5,9,14.5);

PDLYGON(IM,K,O,360/NK,K*NK,OIDTCK HCO·(360/NK)],1);
CLOSEMAP( 1M H

AXISCOMPLETE(IM,3.8,3,12,16,1.-2,2,FAlSE,TRUE,.21,-TE-fASE");
AXISCOMPLETE(IH,3,10,15,10,36,2,O,360,TRU£,fALS£,.21,·ZTHETA(OEG)");

OPENHAPl (1M, 0, 0, O,TE NORKO, 160, 0, 3, 10,3,1119,10);
POLYGONCIH,K,0,360/NK,K*NK,TE[K HCO (360/NK»),1);

STRAIGHTLINEPIECECIH,O,TEG,360,TEG,4);
CLOSEHAP (1M );

AXISCOMPLETECIH,3,3.5,3,7.5,16,1,-Z,2,FAlSE,TRUE,.21,·TE TOTAAL ft
);

AXISCOHPLETE(IM,3,S.5,15,S.5,36,Z,O,360,TRUE,FALS£,.21,·ZTHETA(OlG)W);
OPENMAPl C1M, 0,0, O,TE NORMO, 160,0,3,5.5,3,6.5,9,5.5 H

POLYGONCIM,X,O,360/NK,K*NK,TETCK MOO (120/NK)],1);
STRAIGHTlINEPIECECIM,O,3*TEG,360,3*TEG,4);

CLOSEHAP( IH);
COMMENTTEXT(IH,3.3,2S.6,O,.30,O,-2S V PER CM·);
COHHENTTEXTCIH,3.3,21.9,O•• 30,0,STRING(INORMO,3) CAT "A PER CH");
COHHENTTEXT(IM,3.3,16.4,O,.30,0,STRING(OINORMD,3) CAT "E" CAT

STRINGCOINORHH,2) CAT • A.S-l PER CM");
COMHENTTEXT(IH,3.3,11.9,0,.30,0,STRING(TENORMD,3) CAT "NH PER CH-);
COHHENTTEXTCiM,3.3,07.4,0,.30,0,STRINGCTENORMO,3) CAT "NH PER CM");
COHMENTTEXTCIH,3.6,OZ.8,0,.30,O,"NS =" CAT STRINGCNS,5) CAT" ST.S-l ,.

CAT "ZTHNUL =- CAT SrRING(~A(0,J)*NK,3) CAT" GRADEN");
COMHENTTEXT(IH,3.4,Ol.7,O,.70,a,·WEERSTANOSOEMPING");

ORAWIHAGE(ORAWW,IH,O,0,18,29); -
- .._-_._------ - .

SKIPPAPER(ORAWW);
DISPOSEOBJECT(IH);

END;
- - - - - - - - - '-- - - - - - - ---END f'



Technische Hogeschool Eindhoven
Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

biz. 94: van

rapport nr. EM 80.24

· - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~
~ ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - -BEGIN .

REAL TENORHO,TENORMMi
_ INTEGER IMi

----"'--PROCEDURE ASHOR M(Y~ MACHT);
REAL YiINTEGER MACHT;
BEGIN MACHT :=0;

WHI LEY >= 10 00
BEGIN Y:=Y/I0iMACHT:=HACHT+l ENDi

. WHI LE Y<1 00 •
BEGIN Y:=Y*10iMACHT:=MACHT-l ENOi
Y:=Y*10iY:=ENTIER(Y)iY:=Y/10i

ENOi--· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - ~ - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - ..~SNORMERING. SPANNINGSOEMPING.

· - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -TENORHO:=5.1~5/5/NS*·Zi

· - - - - - - - - - - ~ -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •. ~ - - - - - - - - - - - - -~SNORHERING WEERSTANDSOEMPING.

· - -- - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -IF NS<=500 THEN TENORHO:=5.1~5/5/NS.*2 ELSE
TENORMO:=204/NSi

· - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - ~ - ~ - - - - - ~ - - - - - -ASNORH(TENORMO,TENORHH)i
NEWO BJECT ( I HH

~XISCOHPLETE(IH,3~10~15~10,36, 2.0,360, TRUE,fAlSE,.21,
·ONTSTEEKHOEK(OEG)W);

~XISCOMPLETE(IH,3~05~3~15~40~1,-5,5,fALSE,TRUE,.21,"TEGEHMW);
)PENHAP1(IM,O,0,O~TENOR~O*10**(TENORHH)~180,O,3,lC,3,1 1,9,10)i

POLYGON(IH~J~O~360/NJ,J.NJ~TEH(J HOD (360/NJ)]~1);
ClOSEHAP( IM)j

:OHHENTTEXT(IH,4 ,14 ,O~.30~O~STRING(TENORHO~3)CAT -EW CAT
STRING(TENORMM~2) CAT • NM PER CM-);

:OHHENTTEXT(IH,3.6~04.3,0~.30~O~·NS :" CAT STRING(NS,5) CAT w S1.S-1 .);
:OMHENTTEXT(IH,3.4,03.Z,0,.70~O,-WEERSTANOSOEHPING");

. ORAWIHAGE(ORAWW, 1M, 0,0, 16~29)i
SKIPPAPER(ORAWW)p
OISPOS EO BJE CT (I H)j

ENDi

. ENO''
END
:ND.
DATA INPUT
,.1~a.5~15.6~-3,a.6~-3,16,3,51,

1 N 0 E

·--- - - - - -- .. - - - - ... --- - - - -- ~ - - - - - - ~. - -- - -
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Korte beschrijving van de gebruikte variabelen, uitgezonderd die welke

voor in de symbolenlijst zijn opgenomen.

REAL's

PI PI wordt arccos(-l) = II.

CUB is U = mU ,hierin is U de spanning
z..Q. 2I'Ins

over de fasewikkeling, dus Uon of Uoff.

ZTHETA

ZTH

ZTHNUL

ZTHEEN

ZTH2PI

CNUL

TEG

CF,CG

CFS,CFG

CFG

PTHERM

INORM

DINORM

TENORM

is lopende variabele, krijgt de waarde
van ze in radialen.

idem als ZTHETA, nu als variabele in de
integratie procedure.

heeft waarde van zeo in radialen.

idem voor zel.

idem nu zeo + 2II.

bevat de berekende waarde van
i(zeo). 1(zeo). exp{ h(zeo)} •

ter berekening van het gemiddeld elek
tromagnetisch koppel.

mR-..-;::::;;::==;:::;, met R = Ron c.q. Roffn'J 12
0 - 12d

CF resp. CG gedeeld door ns.

/10 - Ld
1

10 + Ld

gedissip'eerd vermogen in de weerstand
van de fasewikkeling. Dit wordt bere
kend uit de gemiddelde waarde van i 2

kRm.
bevat de waarde van de asnormering voor
i k in A per cm.

idem voor di in A.s-l per em.
dt

idem voor T in J(m per em.e
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INT:EX;ER's

intervalgrootte van z6 in graden
ErrS: NK is deler van 120 het aantal bere
kende stroom- en koppelwaarden per periode
wordt hiermee vastgelegd op 2§Q.

NK

NJ

J

K

Kl'K2}
Pl,P2

Ml,M2
MA

ARRAY's

intervalgrootte in graden van zeo
EIS: NJ is veelvoud van NK.

lopende variabele voor ontsteekhoek"Czeo ) in
graden. •

geeft plaats in een array.

tussenvariabelen voor tellers.

kontrolewaarde voor de nauwkeurigheid van
de integratieprocedure.

In de volgende array's worden de berekende waarden

opgeslagen van:

IFA de fasestroom i k •

DIDT de afgeleide van iko

TE het elektromagnetisch koppel van een fase.

TET het gesommeerde elektromagnetisch koppel
van de drie fasen.

TEM gemiddeld elektromagnetisch koppel.

PROCEDURE's

EKSF
(ZTHErA)
EKl:G
(ZTHETA)

K.A(Kl,J)

bepaald de waarde van exp{f(z8)1.

idem voor exp{g(ze)}.

bepaald arrayplaats waarbij Kl de waarde
heeft van ze in graden.

ASNORM
(Y,MACHT) bepaald de y-as normering in 2 signifikante

cijfers. Hierbij wordt afgerond met de en
tierfunktie.
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