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Speed control of an in.duction motor can be
realised by influencing the rectified rotor
voltage of the machine w.ith a line commutated
converter.
However, in that case torque components occur
that pulsate at mUltiples of six times the slip
frequency.
From earlier publications it becam.e clear that
"there exists some uncertainty about the values
this pulsating torque may reach.
In this report a method is described to calculate
accurately the magnitude o:f this pulsating torque.
This method has been applied to an 11 kW induction
motor.
In this particular case the calculations show a
considerable increase of the pulsating torque at
slip = 1/6.
T_he results of these calculations have been
convincingly corroborated by measurements.
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, wich has been
si;alled. It is then easy to measure the torque
of the motor in all these positions.
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Sommige werktuigen zoals pompen en ventilatoren
vragen een aandrijving met een variabel toeren tal.
Hoewel voor vermogens tot ca. 1 MW gelijkstroomma
chines gebruikt kunnen worden zal de voorkeur in
het hele vermogensgebied vaak uitgaan naar synchro
ne motor of inductiemotor.Om het toe rental van deze
motoren te kunnen regelen is een aantal mogelijkhe
den voorhanden. tiet toerental van een synchrone
machine kan geregeld worden door de motor te voe
den uit een bron van variabele frequentie. Hetzelf
de geldt~oor een inductiemotor. Ret toe rental
van een belaste inductiemotor kan ook geregeld
worden. door de weerstand in de rotorcircuits te
be1nvloeden. Daarvoor is in het algemeen een in
ductiemotor met gewikkelde rotor nodig. Deze laat
ste mogelijkheid is goedkoop t.o.v. de andere genoam
de mogelijkheden. Daar staat tegenover dat het ren
dement laag is bij betrekkelijk grote slipwaarden.
Dit kan als volgt worden toegelicht.
B~ een conventionele inductiemotor, die gevoed
wordt uit een driefasennet met sinusvormige span
ningen, bestaat er de volgende relatie tussen het
elektromechanische vermogen (Pem) en het in de ro
tor gedissipeerde vermogen (Pdr) plus het aan de
rotorklemmen onttrokken elektr~sche vermogen (Per);:

(Pdr+Per)/Pem ~ s/(l-s) (l~l)
Hierin is s de slip.
Als aIle verliezen inde machine behalve die in
het koper van de rotor verwaarloosd worden en als
het vermogen Per gedissipeerd wordt or Per=O is
zal het rendement gelijk zijn aan: I-s.
Ret rendement kan verhoogd worden door het vermo
gen Pdr klein te maken en het vermogen Per,niet te
dissiperen, maar nuttig te gebruiken. Dit kan met
de in de literatuur bekende kaskadeschakelingen,
zoals Kr~merkaskade en Scherbiuskaskade gebeuren.
B~ de Kr~merkaskade wordt het vermogen dat in de
rotor vrijkomt(Per ) met b.v. een diodebrug en e~n

gelijkstroommotor aan de as toegevoerd. Bij de Scher
biuskaskade wordt het vermogen Per via b.v. een
diodebrug, een gelijkstroommotor en een draaistroom
generator aan het net teruggevoerd. Een variant
van de Scherbiuskaskade waarbij de gelijkstroommotor
en de draaistroomgenerator zijn vervangen door
een wisselrichter staat bekend onder de naam
" ondersynchrone kaskade" (afgekort o.s.k.). Deze
schakeling zal hier verder worden beke~en. 'In
fig.l.l. is het principeschema van de o.s.k. ge
tekend.
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Fig. 1.1. principeschema o.s.k.

De werking is als volgt.
De asynchrone motor (afgekort A.S.M.) drijft een
belasting aan met een bepaald toerental. Formule
(1.1.) geeft een relatie tussen het hiervoor beno
digde oJ.ektromechanische vermogen (Pem) en het
elektrische vermogen dat in de rotor wordt gedis
sipeerd (Pdr) en aan de rotor wordt onttrokken (PeJ
Het vermogen Per wordt via de gelijkrichter en de
wisselrichter aan het net teruggeleverd.
Als verondersteld wordt dat Pdr=O is, dat de dio
des verliesvrij zijn, dat I g een constante gelijk
stroom is en dat U~ rechtevenredig met de absolu
te waardevan de sIip is, kan voor de grootte van
dit vermogen worden geschreven:

(1.2.)

Hierin is I de stroom in de verbinding tussen di
odebrug en ~isselrichter. Ug is de gemidde~de span
ning achter de geljjkrichter.. Hiervoor geldt

Uf =:. Isf· a~" als Ug'. de gemiddelde gelijkspanning
bij stilstand (s=l) lS.
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Voor het elektromechanische vermogen kan ook
geschreven worden:

Pem:: ~ . (1- s)· wslp (1.4.)

Hierin is Te het elektromagnetische koppel;
W s is de netcirkelfrequentie en p is het pool
paartal van de machine.
Uit (1.3) en (1.4) v.olgt:

"Ie :: p' U~, . [a • IS I ( 1. 5 )
Ws S

Bij gegeven netvoeding is het koppel dus evenredig
met de gelijkstroom I g en in grootte niet afhankelijk
van de slip. In fig. 1.2 is dit koppel als func
tie van de slip getekend voor een bepaalde waarde
v.~ ~g. In deze figuur is tevens een mogelijke be
lastingskromme getekend.

I o
I

fig. 1.2.

-I ~/if

Het toe rental van de A.S.M. wordt bepaald door
het snijpunt van de beide karakteristieken. Bet
toe rental is dus te beinvloeden door het koppel
Te te beinvloeden, ofwel door I g te beinvloeden.
In de o.s.k. kan I belnvloed worden door de stu
ring van de wissel~ichter.Deze sturing wordt afge
leid uit het verschil tussen de gemeten en de ge
wenste waarde van de stroom. De wenswaarde van de
stroom op z~n beurt wordt afgeleid van het ver
schil tussen het gewenste en het gemeten toeren
tal. Bet toerental kan gemeten worden met een
tachogenerator.
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Bij de afleiding van formule (l.S) is o.a. veronder
steld dat Pdr =0.:.0 is.Di t betekend dat de elektri
sche weerstand van de rotorwikkelingen (Rr ) de
grootte 0 heeft. Deze veronderstelling is voor
niet te kleine slipwaarden, als(S/.O,,/la) R,.. is,
realist.i.§ch. Voor slipWCl.llrden waarvoor geldt
Rt"~IS('U8'/I~of Rr>tS/'Ug'/[R-is de voorwaarde I g
is constant niet meer rea~istisch. In dit slipg~

bied is fig.l.2 dus ook niet meer realistisch.
Ook is verondersteld dat de stromen in de machine
~inusvormig zijn. Dit betekent dat de diodebrug
met de wisselrichter is beschouwd als e~n schijn
bare weerstand waarin het vermogen lSI' U~/'~
ugedissipeerd ll wordt. In werkelijkheid ve:roortaakt
de diodebrug min of meer blokvormige stromen in
de rotorwikkelingen. Deze rotorstromen op hun
beurt zorgen ervoor dat ook de statorstromen niet
sinusvormig zullen zijn. De gevolgen hiervan voor
het elektromagnetische koppel zijn het belangr~kste

onderwerp van dit onderzoek.
Aangetoond kan worden [L~ dat in de rotorstroom
all~en harmonisch componenten met frequenties
(6· A-tl) . s ·c.;s, me t A=0, i"l ,t2, e tc. ,kunnen voorkomen.
Deze componenten veroorzaken draaivelden die met
de hoek~nelheden A
(b.A+I)"S·~s/f + (I-S)W~/jJ = (1+ 0 . ·s)·G.}s/fJ

t.o.v. de stator draaien.In de statorwikkelingen
worden daardoor spanningen opgewekt met de cirkel-
frequenties {J+6'p,s)'4)s, met p'=O,fl ;t2,etc. -
Hie~ is om redenen die later duidel~k zullen wor
den~vervangen door p. Ten gevolge van deze span
ningen zullen stromen met dezelfde frequenties
gaan vloeien.
Ten gevolge van de wisselwerking van deze velden
en stromen ontstaan koppels met de frequenties
(I + 6·)..s). l.,)s - (I T- 6· f .S J' W.I :: 6· (.-1- f' ) .S .W s

Yoor A=f ontstaan constante koppels. Voor A1= fJ
Qntstaan trilkoppels met frequenties die een veel
voud z:ijn van het zesvoud van de frequentie van de
rotorstromen. Ret belangrijkste trilkoppel, met hoek
frequentie 6·s·~, zal gevonden worden voor A=~l en
,0=0 resp. voor). =0 enf=:tl. Dit trilkoppel ontstaat
dus uit de wisselwerking van de Se en 7 e harmonische
van de rotorstroom IDet de grondharmonische van de
statorstroom en uit de wisselwerking van de grond
harmonische van de rotorstroom met de statorstromen
die vloeien ten gevolge van de S a en 7 e harmoni
schen van de rotorstroom.
Omdat de grootte en de onderlinge faseverschuiving
van de stromen die het trilkoppel bepalen afhanke
lijk z~n van de slip is het niet eenvoudig mogelijk
het trilkoppel quanti tatief te beschrijven.
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Er moet b.v. opgemerkt worden dat voor slip=1/6
iets b~zonders aan de hand is, met het draaiveld
dat ontstaat ten gevolge van de 5e harmonische
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 statorwikke
lingen zullen worden opgewekt. Over de gevolgen
hiervaJl lopen de meningen. in de. literatuur sterk
ui teen. Schonfeld [13J voorspel teen zeer :forse.
toename van het trilkoppel voor slip=1/6 tot 80ra
van. het gemiddelde koppel. Kleinrath [lJ2] daaren
tegen berekent dat het trilkoppel voor alle slip
waarden ~ren groot (ca. 10% ) bl~ft. Pulle [Ll]
heeft de berekeningen van Sch~nfeld en Kleinrath
met elkaar vergeleken. Hij heeft aangetODnd dat de
berekeningen van Sch~nfeld onjuist z~. De juistheid
van de berekeningsmethode van Kleinrath wordt
door Pulle in principe bevestigd, maar de numerie
ke verwerking evenals de resultaten w~ken tamel~k

sterk af. Om hier duidel~kheid in te brengen
wordt in dit rapport de berekening met de numerieke
methode van Kleinrath toegepast op de machine
waaraan ook Pulle gerekend heeft.
De uiteindelijke bevestiging van de berekeningen
zal gevonden moe ten worden in metingen. Daartoe
is een meetopstelling ontwikkeld, die het mogel~k

maakt trilkoppels statisch te meten.
Met de realisering van deze opstelling is reeds door
Pulle een begin gemaakt.
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2. Berekeningen aan de ondersynchrone kaskade.

In het verslag van Pulle [Lj] wordt een methode
beschreven om het verloop van de spanningen en
stromen in een o.s.k. te berekenen. Omdat de ma
chine verondersteld wordt met een constant toeren
tal te draaien komt dit neer op het oplossen van
twee stelsels lineaire differentiaalvergel~kingen

met inpliciet bekende randvoorwaarden. Pulle heeft
dit wiskundige probleem numeriek opgelost met be
hulp van een standaard procedure van het. type
Runge Kutta. Deze methode is erg voor de hand lig
gend, ma~r vergt ook erg veel rekent~d. Dit is voar
al bezwaarl~k omdat de beginvoorwaarden berekend
moeten worden met een iteratieve methode.
Ret is ook mogel~k de stelsels lineaire differen
tiaalvergel~kingenanalytisch op te lossen met de
Laplace transformatie. Dit wordt beschreven door
Kleinrath in [L2] • Het zal blijken dat deze methode
de voorkeur geniet, omdat hij zells b~ een grotere
nauwkeurigheid minder rekentijd vergt.
In dit hoofdstuk wordt eerst het probleem geformu
leerd. Dit is ook reeds door Pulle gedaan, maar
voor de leesbaarheid van dit verslag is het zinvol
dit in het kort ook hier te doen.
Daarn.a wordt de rekenmethode beschreven en tenslot
te wordt de methode toegepast op de machine, waar
aan ook door Pulle gerekend is.

2.1. Wiskundige formulering van het probleem.

In ~ig. 1.1 is het principeschema van de o.s.k.
gegeven. Voor de berekeningen kan beter uitgegaan
worden van het schema van fig. 2.1. Hierin is de
wisselrichter en de smoorspoel vervangen door een
stroombron.

.Co 4c,.
+ .j, + ./,

Ie t.
+ ...( • <

t~ e,.

u4

~j u]lA' 2- ~ 6s ,.

~e{"s 0 lead CJeuoleerd
sterfLlh t. sterfLlflt.

Fig. 2.1.
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(2.1)

Om de berekeningen te vereenvoudigen is het nodig
de 3-fasengrootheden te transformeren naar 2-fa
sengrootheden. Hiertoe definieren we voor de e1ek
trische rotorgrootheden:

:2 ( a. U" ~ UC
) U .y,. ::: 3' 1..' U,. + g..' ,. of- ~. t -=.. D +- J' U6t

en
• (~ • b z' e) . .'f,. ~ t !. {~ .,.. g. . l,.. + ~ . l,.. '=: fIJ + J. {Q.

·2·.".

met ~ ::: efT

De statorgrootheden worden bovendien getransfor
meerd naar een co~rdinatenste1se1dat meedraait
met de rotor.
Dit 1evert:

'u _fB
_.5R::::.ljS· e

_
- ~2. . e-j- ~ (1 .Us(( .L a U!J 1. U()

oJ r_' S t-g. . .J

:: Ud + j' Uty
'::: f s . e'-of ()

2. -fB( .a,.1J 2=,3 . e .!. . t s + ~. Is +- ~ .

::. lj 'I-j. tf- .

.~)l oS

metB=(l-s).41s·t +80 ;80 is de hoek tussen stator en
rotor op t=O in e1ektrische radia1en. Op grond van
het asynchrone karakter van de machine mag Bo =0
geste1d worden.
De transformatie kan toege1icht worden aan de hand
van fig. 2.2.

a
fig.2.2.

b
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In bet oorspronkel~ke systeem (fig.2.2.a) staat
de stator stil en draait de rotor met boekfrequen
tie W"'. Op de stator en op de rotor zijD. symetriscbe
driefasenwikkelingen aanwezig. In bet getransfor
meerde systeem staat de rotor stil en draait de
stator met hoekfrequentie U1n. Opde rotor is een
tweefasenwikkeling aanwezig. Op de stator is een
fictieve tweefasenwikkeling aanwezig die stilstaat
t.o.v. de rotor. Dit wordt aangeduid met de bor
stels in fig.2.2.b.
Toepassing van de transformaties levert de volgen
de machinevergel~kingen.

U D --.... X Jitl X dilJ
cl:f\s'{d+ S ' s'lX+ S ' sr dX

- (1- S)' XS. (,~ - (1- .f)- Xsr ' {Q . (2. 5)

"/ _ o· V rI,~ v, l~
V1j1-l\s' t~+S'I\J' dJ:; -t-S·l\sr dx.

-f(l-S)-t· f.; + (I-s)· Xsr'!~ . (2.6)

U - n' V cllj V clto
IJ-I\r'{/)+S'!Isr ' dx -t-S'Ar dx (2.7)

U - R .' . V d{~ .X . d(~ (2.8)
~- r {Q +5 J1 sr ' dr +S r d=c

Hierin is:
s is de slip.
x=s·(,Js·t [rad] (N.B.dit is een hoek; de t~d is

genormeerd op de periodeduur van de ro
tors troom. )

Xs=~·1s; ~ ~s ~e getransformeerde statorin
ductl~ltelt. Ls=ls+m •

Xr=w~'Lr; ~r, is. de getrans~ormeerde rotorin
ductlvltelt. Lr=lr+mr.

Xsr=ws'~sr; ~sr is.d~ g~transform~erde weder
. z~dse lnductlvltelt. Lsr=3·1sr/2.

Ud en ~q zijn de getransformeerde statorspan
nlngen.

id en i q zijn de getransformeerde statorstromen.
Uo en ~~ zijn de getransformeerde rotorspan

nlngen.
i o en i~ zijD. de getransform.eerde rotorstromen.
l s en lr zijn de co~ffici~nten van zelfindue

tie van een stator- resp. rotorspoel.
ms en mr zijn de coeffieienten van vrederkerige

induetie tussen twee stator- resp. rotor-
..... spoelen.
lsr is de topwaarde van de coefficient van

wederkerige indue tie tussen een rotor
en een statorspoel.

L...-,. ----l



Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

biz. /1 van

rapport nr.

(2.11)

(2.10)

Om deze verge1~kingen te kunnen op1ossen zijn een
aantal randvoorwaarden nodig. Deze randvoorwaarden
'Vo1gen uit de configuratie van de o.s.k. en uit
symetrieoverwegingen.Een eerste randvoorwaarde
wordt gegeven door de aanname dat de stator van
de asynchrone machine ge~oed wordt uit een onein
dig sterk geba1anceerd driefasennet.

Ud = Udd cos x - Uqo·sin x

Uq = Uqo'cos x + Udo'sin x
.t . ~ .. ~

Udo + Uqo = Us

met Udo en Uqo zijn de spanningen Ud resp. ~~op

x=Q en Us is de topwaarde van de fasespanning.
Dus na keuze van het ~dstip x=O kan UdD in Uqo
uitgedrukt worden.
Een geschikte keuze voor x=O is het moment waarop
de commutatie van rotorfase b naar rotorfase c
start. Op dat momen.t is:
ca' h
i~ =0; ~ =-i~ =-Ig ;

en Ji,.c :.-1..''''_ di,.c_O
~ - clx. - dx-

. .
Da drie~asen-tweefasen transformatie ge1dt:

. I' fa
~/)o =- g; l..Glo =~

en (itJl= rhQ/=0 V3'
d:x. o dxlo

Overigens ge1dt gedurende de he1e commutatie:

• • ell. I Jt~ 0
J..D =J..r =- g en dx =

Co .},

En ook Ur =Ur ; oIwe1 U~=O.

Invullen"van (2.10) en" (2.11) in (2 .6)en (~.8)
gee:ft:

Ua_o=(I-s),XS'Ldo+/(s,i'l0-(t-s;,XSf:la-R· Xs "~ (2.12)
, X.rr V3'

Bij deze keuze van x=O ge1dt:

Udo=+\Iu~-u;o' (2.13)

zodat met (2.12) en (2.13) de beginwaarden van
de statorspanningen berekend kunnen worden uit
de beginwaarden van de statorstromen.
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(2.14)

(2.16)

(2.17)

Verder voIgt ook nog uit (2.5),(2.7)en (2.10)
Ul>== XS/',Ud-Rs' ir.iJ+(I-S),Xu· l ;"

Xs S X:J.
-Rr·Z +(l-S)' x;'"·LQ .

T~dens commutatie{s het probleem dus ~ principe
bepaald door de differentiaalvergelijkingen (2.5),
(2.6) en (2.8) en door ido en i qo • -

De commutatie duurt tot i~ =Ig ; olwe1 tot

.. k
~~ ="'~~o =- 1./3' .

De b~behorende commutatiehoek wordt Xc genoemd.

Ha de commutatie geleiden aIleen d~ dioden 1 en 6.
Dit duurt tot x=Tf/3, want dan is U,. 4' U~.
Yoor xc(x<n13 gelden uiteraard de machine verge
l~kingen (2.5) tim (2.8). ~

Verder geldt: i~ =Ig ; i~ =-Ig ; if =0;
d 'lL I 06 I· ..

en l,. = f!.!..t. =~~O •
dx dX d:r

O~wel in getransformeerde vorm:

iJ) =-Ig ; ~=-iG?o=-~
cll d~ . . V3'

en tI:= dx. =0
Ook nu gelden de formules (2.9) en (2.14).
En uit (2.6),(2.8) en (2.15) voIgt:

U X . /) v t' D Js,. .Q== Sr. Ut-c1-S '/o,Sr' "-"s' ;r;-'{
Xs ,v, 2 X. S ,.

'to (l-S)- X~,.·~ - Rt-'~
z,odat het probleem voor Xc <X < Tt/3 in principe
bepaald is door de differentiaalvergelijkingen
(2.5) en (2.6) en door de sparmingen en stromen
voor x=xc ' die volgen uit de berekeningen voor
x~xc·
Voorx >0/3 kunnen aIle spanningen en stromen op
grond van hun periodiciteit herekend,wDrden uit
de spanningen. en stromen voor 0 ~ x~1T/3.

Dus aIle spanningen en stromen kunnen berekend
worden als ido en. i qo bekend z~.

Op grond van period~cit~it moet gelden:

1~~ ( i) =!.~I? (0). eJ If
Dus . (Tr) l' 1 \ /;' • ]

en ttl "3 = z· (~o - ~'V3 'l~o
/ (JL) - .!-. l T _.' fj'. t. Jc-1 3 - 2. '1'0 2 V;) (70

ido en i qQ zijn dus impl1ciet bekend en lrunnen met
een iteratieve methode berekend worden.

L..-- . , ---'
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(2.20)

} (2.19)

} (2.18)

~enslot:te volgen hieronder nog enkele formules,
die het mogelijk maken de werkelijke spannjngen en
stromen te berekenen uit de getransformeerde span
ningen en stromen.
Deze formules zijn aIleen geldig voor a~x~ Tr/3.-U::: tAD ;

" .. , fA VJ".,,. :: 2' 0 () +T lAQ. j
11 ( -, IA tf;Jv\.. :: i" 0 VID - T . fA~ j

o q • lt,. ~ tD ::.. ,;

o~ .. , 0 lfj" t' •
t J- = "'i' to + T' ~ J

,. C ;:: ::1. in .. J£I. t~ 0

"J> 4" 2. ..,1
(L 1- J 1.1 • / .. J •

fA" ~ Uri' CoS S·.;k - VI" 0 Sfl1 J ',A: I

U iJ : :..!. U ~ + J!l. !..I il •
of 2. J 2. ViS I

fA c.. :.! 0 l( e( _ 1I.J • fAit 0

~"2. S '- JI

U.liI :: U,·C.OS ';J oX + tAJo JiJ1 ';-f.,;c ;

(2.21)

(2.22)

Bovendien kan afgeleid worden dat voor het kop-
pel geldt: X (0 0 0 .)

7;. -::: f 'fo ~,.. '" 0 Ii) - 'tl° ~~ .
Hierin is p het poolpaartal van de asynchrone
machine.
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De berekening kan in drie delen gesplitst worden.
a - berekening t~dens commutatie.
b - berekening na commutatie tot x=~/3.
c - berekening van de randvoorwaarden.

ad a. Gedurende de commutatie wordt het probleem
beschreven door de volgende difIerentiaal
vergelijkingen.

S· Xs ' i.:..,i + ~. '1- (I-.r). J; .(:__ - U-or).,t,.· t~ =:
dx. ' .,

14~ . {; O.I ~ - W'6 - .r //? A:.

t. If' " ell"" . (, d't~\!-.r).,.. tq" -10 S- 4.r - d:f .,. ,e. ',- 7- S- ~.f" - rI;Ie.- =: (2.23)

"10 ' {; as ~& 10 tI~· of /n.)C ~ (I-S)' J;,. . '1-
~ tli'? 1/ ,(,~ -

s· 'of;' tI.;c +0 s- AI" d~ + Af· (q =: (:)

Door op dit stelsel vergel~kingen de Laplacetrans
:formatie toe te passen en gebruik te.maken van
matrixnotatie wordt gevonden;

/1 . .l - I • U (2.24)
_ - 0 ( D Z .,. , ) - •

Met: r I

M=

-(I-.I)-A;

R~ jot- s . ,lj

f' s· ~r

- {1-.r)·~1

f·.s·~r

Rio -I'"S' 4

(A =
f-ft· tlJ" - U,D)-t-S' ,t·fftl.t/)- (~ /c

,.(r. tI./,+ U.;.) .,.,.ft·"}k"')·l.~·l n·%.· t,.+J.t.".~
f- (, &.,. I). ( .r - ~,., (;0 .,. J. X,..vf).

~ ~ :--
Hierin zijn 'J, t"r en ''t de getransformeerde stromen;
p is de complexe Laplacevariabele.
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~ ~

Met_behulp van de regel van Cramer kunnen e" ',.
en iQ bepaald worden. t

~ I ele 11r1
lJ ::: fO{f".,.i)· '~t /'1' (2.25)

r -- I • Jet tfr (2.26)
" - f' (t'-+/) del' 11
r - I " clet t1~ (2.27)
q - f·{f2.l'I) dec It

Hierin i~Md. de matrix M waarin de eerste kolom
verv~en is door y. Mq en MQ worden gegeven door
de 2 c resp. 3 e kolom van de matrix M door U te
vervangen.
Uitschrijven van de verschillende determinanten
geeft:

clet M ::: S~, X,sa.. Xr 0 d', {ftir b'/,~ + C jP rei} (2.28)

met 1 & -r !=.{/ + tJ)
D ~ X" X,s

s· ()

( 2- It,. .,. &.), ~ -to (I_.r)a, 0
,::. X,. YJ X, ,

oS' a. 0 fr

d" ,~{(~r1- (f'3l j
.r~, ~

~

():: I _ X's"
X,,, X,..

de t 114 :% d~'fr+ d-r 'f Y .,.~ 'f.l r ~ 'fl r ~ -f f do _~2. 29)

met do =: (/-J/', ~ ' ~I"- R; -~ '

d, :: R.s' R,.,{J,j"t~. 14,0) + Ill'- Xl- (,• .s)- lIrio +

1(,.,X.s0(I.JJ.(S'%,,'~o rs-~,..-~) 1-

(i-J)~' .[,' !. ' X,. ·ls ' ~I" ,- toz: '
~", lifo' (I-s){s,~,.0&;,0 r s' XI"' ~) 0

~----_ .. __. -- ---
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d1. =- s· (It,.. A'or r~· XJJ.(s. Xl· t;"o - t11'o) +
(I-~).,r, .Jf; .(W'}o i"(I..s).~...J?).,. ~.,f~·tI~ +

S·(I-S).~ .,r,.. tJ. (Urlo "l-S· ~. t10 .,. s· ~,. . ff ).
dJ ~ s· ~. (. if,.. t~ to s· t(;". ( RI-' ~ .,. ,for· -t) +

~1. ~. X,.. o. (r. t· t,io - U,o) .,.
S.(I-sj. ~.,q1-.{~.';6+~1-.~) "l-

S •(,- s)-l,. X,.. 0: (U'o to V-oS). J;,..~) +

s· (1".1)- ~,.. Rs • (~,. ~() to %1-. fl.) .
d4( :: So ~. ~. t~ . ( R~ .~ .,. ~ .,f,.) to S ~ is·J',· o· "flo or

~a.(I_S). ~. K,.. 0: (~. ~c' +~,... fl) .
rise:: s~· Xs t

• ~. o. t~ .

J &" 'I oJ l
(/let 11" =: ~G"f r~·f 1-CJJ·f 1'tj1·t 1'ft·jJ 1"tttJ (2.30)

met <yo:: (,,,s)·~·~·~"·7.
tpl =: ~ •R,.· (s. ~ . ';0 r S· J;,.. :fJ .,. ~) 

{t-sJ.~. R,.· (s.~. t~. - tip) ~

$·(I-J)· ~,.. l",. (R~·1s l' ~. X,.) -

I· (1- 1/. ~. XSI•• {lsI'· ';0 .,. ..r,.. f!}.
'Y3. =~. H; .(U;o +(,-.r)·ls~· 11)- (I-Jj. ~ .1;. tI~ 

~. (, ..oSj. lJ. J; .(J. ~.,~ - U,o) .,.

S•(~. ~ f ~ • J;. J.(05· ,t .t;o 7 S· .tl'. !2.,. t1,;,) +

~'. (1- J). -t,. .II- • .1'..... 7 _ v7

~ '. ~ • ~I" • (~,.. t?tJ -I- ~. ~).

'J!$=" s.(J-s).I/·.I?,..t~- S·(I-S).~ . .r,.. tIIo +
s . RJo· ~ • (%.s. ';0 .,. ~I'. ~) +
3· (R,.·lJ to ~.,r,. J.(U,.O + (I-S). A;,. ·1"7) r

Sl.~.~. (s. ~. t~o +d.~"·!1. ... WeIo)-
~ ~ VJ- I

S' (,-S) . ~. XlI-' ( Xs,. . i? +.4' ~) -
s'.X.f.~,..{.K.J,..t;.o + X,..~).
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de t I1q =: q~ .,r.,. q"'f' r 1i3 ./i'.,. ({:l. .,l .,. ~"p 1" Qo. (~. 31)

met D 0'10 :: •

l

q, ::-S·(I-S). A;.I" 1<""7 +

s {~,.. (,;'0 r ~,.. flJ. (R/ -I- (I-S/ AsV.
q1. =: s· (/ ... J). XI . {~. (.r. ~ . tdo - ~o ) -

s· R,' ~J. • (s. ~. t;o .,. s· A;I" =;:. .,. tid,) -
~ v:r

1, '. (, ... J ). Xf • Xor,. . I~ -r
2,oJ~ tf.· X• . ( ~,. •&;.. ~ ,If.. ~).

qJ :: s· (I-J)- ~. A;I" U,;" -

s· A;t' I?s .(~ + (I-d)');" -7) -
Sl• .t.~,. .{so ~. ~o + J. A;I" ~ .,. 14r1o)f-

s· {A;,.. t~o "" 1;.. tf J.(,f/ To s~.~~ r {t ....s/'-,(.,.j

{;f" :: sa: (I-S )_{,.l. xs,. • t~ -

s~· It. . -t,. .(~ .6;0 + ~Jo' tJ) .,.
2,. s&, /<J-x.r .(~I" ~;o to A;.. ~)
J'. ~. ~,.., (u,o + (I-S). J;,. ..1-,;).

Qso = s.3· ~ 2. kl-' tr. !j.
fi

Formu1e (2.28) kan ook geschreven worden a1s:

det 11 =~J. 't/". XI" o· (,1J"'f)'(f-f~ j·(P"j/.l)'



Technische Hogeschool Eindhoven

.Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

biz. I~ van

rapport nr.

Hierin is volgens Gardanus:

(2.33)

is.

met

b
f,=A+8-"3 ;

( A .,. 8 I; ) . v'3 ( )
~ :: - 4 .,. -; -I: j' 2:"". A.. B ;

~ =.-(A~8·104)-J· rq:·(A-B);

A ::~ ; B::: 'C!-p.. Q' ;

d 11· Co b.J
1""1_-- ~ +-7 .t::I(-2. 0 2 I

p:: Q'"+(f- ~j3 I

P, en PJ zijn toegevoegd complex als

(
c "a,j,t+ j"- ,J ~O

Dit is zeker het geval als E. ..
I?,. R 3

Stel nu = - :: 0<. -..:!
XI- X.s

a
Dan geldt: 1+21-' (1+0<+0)

c I; r. 3· - (I_S)t- .. _- , +~.....:..
J ,- Sa..rJ& 3.S~

Aangezien steeds geldtd"'~o,l is het zeker dat
Pa en P,3 toegevoegd complex zijn als ~~l is.
Dit is voor normale machines steeds het geval.
Vergel~king (2.32) kan dan ook geschreven worden
ala:

det 11=S~ A: ~ X,., 0: (f"'lo)·{(t"'II)~+ w/).

"po:: - A-Br J

p, ::: A2.,+B r 4-
W, ::: f. VJ· (A- 8).

Invullen van (2.29),(2.30),(2.31) en (2.33) in
(2.25),(2.26) eJ.! (2.£7) levert de volgende betrek
kingen voor 'd, (1" en lq :

':'" a'r' p tr.,. "".~ 'I .,. d.r pol 1- ~ • D I.,. tI,./,'" ~
tel::: y' r ()

f·(pl+ ')-{ff-foJ.{rf+/tJ'-r W/~J . 2.34

-." 0 'I J 1l - ..'Yr·P t- Ify· f .,.. 'foJ'p + ryl'P t- 1','p.,. f:J'o
l' - Y PO (f'f doff f flo)-[rrN' 1 w,' J . (2.35)

'---- .__.. ---------l
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(2.36)

Deze betrekkingen zijn geschikt om terug te
iu'ansformeren. Hier wordt volstaan met het,
geven van de uitkomsten. Voer het rekenwerk
wordt verwezen naar b~lage la.. r --A oX

tel(~) =.'-1'0 L£"0 + e 0 (If:tt o sin ~.)C. r 41.1.· CoS £4ox)
-A°~1.,. tdJ· s/n X to ~v . c,O.f~ .,. ~S" 0 e j

(2.38)

(2.39)[
-ft°;c I )

tq(~)::ro c.t;() r ~ ., 0 ( .c~1 0 S/h ~ox .,. cq~ 0 Cos ~ oX
~o~]

+ E'lJ 0 Sin ~ r ~C( 0 CdS;Ie 1-~S' 0 e o.

C,?o =: 0 0

De konstanten~O'~d',etc. zijn volledig bepaald door
de machineparameters, de netspanning, de gel~kstroom

I g , de slip en de randvoorwaarden ido en i~().

Samenvat-tend kan gezegd worden dat liet ste~sel dif
ferentiaalvergel~kingen(2.23) opgelost kan worden
door de konstanten E.c:lo ,Er/J ,etc. ~ berekenen. Met
deze konstanten zijnt,,~),~(.J;) ,enlct(Jt:.) en daarmee aI
le spanningen en stromen in de o.s.k. bekend.
De duur van de commutatie kan berekend worden door
C\e kleinste waarde van x te bepalen , waarvoor
~{~)=-lg/~. Deze waarde van x wordt Xc genoemd.
E~n eis hierb~ is dat x c<"l3 meet zijD.. lm.mers als
xc>"/3 is treedt meervoudige commutatie.op; dan
gelden de in paragraaf 2.1 gebruikte randvoorwaar
den niet.

ad. b. Na de commutatie en voor x~~3 wordt het
probleem beschreven door de volgende dif
ferentiaalvergel~kingen:

So Xs 0 d'i rl? 0 t~ - (/~J)o ~ 0 (~ ::

d~' ~ ,

X. Itf. I U 0 I ( 2 • 40 ).. (I-Jjo S,.°fi+ Ud,o(OS;C - ;,oSln A:'.

'-----------------. --- .._----_._------_._--------------------------'
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Rierin is: .:t: =Xc: + A:: ~.

Uri,:: U,j (A; ~ .A;) ;

u,,::: fA" (~~A;)
~oepassing van de.1ap1qcetransfor~tie.geeftin
matrixnotatie: ('~ = ~ (x.~~G.); '1" =~(X"~))

, . .

met

(2.41)

(2.42)

N ::
R~ rf~'s,Xs

('-S).%s

U I =

f' = ( ,;' I ii, )t

f' if· t(qI, .. tt,,).,. p·if"-t')· S.~ ·t~
J::.

- (plio' )-(I"s). tr· Jfl
f'(f' tf" + UJ,) TflfJ~-I')'~ ·X,T .~,

"'{fa.",'J·C,-.s)· 4-~. Z;..

M~t behulp van de rege1 van Cramer wordt voor
ed' en t~ gevonden:

':" / _ , de! Net'
to' - f'(p'l+,}· det N

l' - I Jet N"
, f· (;'-./'I) .. det N

(2.43)

(2.44)

__. .. . . . .. . -.J
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Hierin is Nd de matrix. N waarin de eerste kolom
is vervangen door y'; zo ook is Nq de matrix N
waarin de tweede kolom is vervangen door y' •
Uitwerking van det N geeft:

I ~ X. ~ {. ~ 2· /(J R OJ. (I j 1}ae t N:: S· ~. f + ·f -r J""i + .:::J)
_ S· XS .fl. 'oJ of

met

(2.45)

Zo wordt ook gevonden:

det Aft == ~./, ¥ r ~ ·f.3 r ~ fa r J;·f ". { . (2.46)

met ~=(I-S).~I-·(('·J}.to·lj-~·~).

d, =,f..(s.~. ~ -~)- .r'(I-sj.{ .~" :J +

(I-S)' ~. (s. X.' '" or tit/, )

cf. =I? . /UJ, - (I-S). XSI-· !:J:) to~ :5 {I vr
s· ls· (I'~.~ - ~/)'"

(f-s ). Xs · (til" .,. (I-of). l;,. .1',).

~ " r· ~ I f<s .~ to tit/, - (t~.rj{• . -:; toft-s)- ~. 6;,J
r t VI •
(J~ :: ~ • ".' tclt

<---.__. __._. ,__ . .__~ ~__~ ___.J
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(2... 48)

iJ :s S· ~·r~. ~, .,. tl1' l' (i-s). 4,.--'1- ~-s) ~. t~1
~ v~ .r; :: s· ~l' t,.,.

lnvullen van (2.45),(2.46) en (2.47) in (2.43)
en (2 .. 44) geeft:

~, f.,. fJ vto J; ./l.,. J;.. jJ a.,. J;.,o 7' J;,

~q' = ~':X.r"'[(f"',B~/rW;J (tl.,.,).,P

• I

'')
~ r:,'pY+t~'flr~,p&"'/i',P+;-;..

S~X.sl. [(fTf~l7'Wl).l·(!~/Jof

Deze betrekkingen zijn geschikt om terug te trans
formeren. Dit is gedaan in bijlage lb.
De resultaten zijn:

~~ (:.tJ) ,. /x;- I~. 1-~ oSih z'.,. ~J ° COS"" 1-

e_P.o1<-: (114 0 sin "'.0""''''1-1'" Ceu W.okj] (2.51)

De constantenH", ,H" ,etc. z¢ volledig bepaald door
de machineparameters, de netspanning, de.gelijkstroom
19, de slip, de commutatiel;lOek en.'". en~o.
Dus oak voor xc(x'<1¥3 zijn ttl<~) en.ti-(.;t)en daarmee aIle
spanningen en s tromen in de o. s .K"".. beken.d. .
Sam-envattend kan ge zegd worden. dat als '''' en t ffl
bekend zijn alle spanningen en stromen (en volgens
(2.22) dus ook het koppel) in de vorm van elemen
taire transcendente functies bekend zijn.

ad. c .. Onder ad. a en ad. b zijn de betrekkingen
(2.37),(2.38),(2.50) en (2.51) afgeleid,

wB;armee. ~fflJ en 6~{%) berekend kunnen worden als
t6 en ~~" bekend zijn._

Er ge Id't: ":

iq ( ff) ::. f (4 I (~t1) ( 2. 52)

en c;,{j): ~ (t~ I t?J
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<2.57)

(2.55)

(2.56)

(2.59)

(2.58)

en

en

Aangezie.n ook Q-e betrekkingen (2.17) moe ten ge1den
kunnen ta'" en &"0 be paald worden. In p1aats van
(2.17) kan n.l. geschreven worden:

. ,. (71) fi· (71")
~ ::: i" t,J 3/ r 1:" ~ :i

, I' tTl) v:r. (")
en '(J ~ t ')- "3 - ~. &. i'

Zodat Vi" ,
t~=:i' f(~I~)'" T'~ (VO~ S,,)
, (") IfJ" f ( , ')en )c=f .3 /',j." t~ ... """i'" '.I, ,,~. ,

Ui t deze betrekkingen kunnen ~o en ('0 numeriek
bepaald worden door middel van een. sue.cessief
substi tutieproces, D.•V.:

~,h#1=~h # IrIH(~~1 ~~~)+ "!·?(<;e~' ~..,J-4.nJ (2.54)

• . k r (. ') t/3 fl.' ')' }
I~"h'" :: t~"+ ']"1:'3- '~".1 t'Cl'/Ir .. T' {~h,l ~~h - )~". ,

Als goede beginwaarden voor t-, en tp bekend
zijD., kan door proberen een. geschiktE! waarde voor
k gevonden worden waarb~ h~t proc~s goed convergeert.
Ken goede benadering voor &qt" ent9.'O wordt gevonden.
door de statorweerstand Rs=O te stel1en.
Als Rs=O is moet de met de stator gekoppelde flux
sinusvormig zi~, omdat de spanning sinusvormig is.
Er geldt: / ,I j.Jc

fS'l =: fJR LtJ.I' e
dffrll .
ci~ . :: /. fs Il

Ook is tq. ~Il ~ x.r. J~'l -r~,. . .!~

~ ~. ~;; .,. {,., t~ .,.j'(x.r. ~ of" ~,. • tQ)
Uit (2.56) en (2.57) voIgt:

I"~ X. cI'~ . y •
J;·d~· .,. J,.'rI"t; ~- ~.t,. -"s,., t~

X <Ic:.~ v tIi" y' y •
en ~'4+ "s,.' di: ="- '\S' ',/ -I- "'or/' ~D

lnvullen van (2.58) in (2.5) en (2.6) geeft

fAJ :: .. t· t;' - 4,.· t~

u,.::z ~. iJ + ~,., t~
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Dus voor x=O wordt gevonden:
° U1:,.o Xslo ° U"o Xotl- ,.

e", = v - -. tl)~ : + _.-'9-
AJ XoS XI )(,'

/ _ -~ JI-,. /0 - tict'o ~,. .?2;
"tJ - ~ - ~ ° "qD ~ ---x; - X; ° Vi'

Met de b€trekkingen (2.12) en (2.1.32 geef:t
(2.60) de ge zochte benaderi.li1g voor ~ en "'0 .

(2.60)
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2.3. Resultaten van de berekeningen.

In het voorgaande zijn. de vergelijkingen gegeven
waarmee de spanningen, de stromen en het koppel
van de o.s.k. berekend kunnen worden. Figuur 2.3
geeft schematisch weer hoe met de computer het
verloop van genoemde grootheden berekend is voor
opeenvolgende slipwaarden tussen 0,5 en 0,05.

Ibegin 111---.....~---1 invoe r van
~ machinepara-

meters

schatting.
van 'qlo en "6
Voar s=0,5

-

berekening
nieuwe &0
en lifo

berekening
tijden.s commu
tatie

berekening
van x.c

berekening
na commutatie

berekening.van
L~/!;lltfj.~·lf.. ~~Ii(o)l

nee

end
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Eerst worden de machineparameters ingevoer~.

'lervolgens wordteen sehatting voor~ en ~
berekend op de onder 2.2.ad.c aangegeven manier.
Daze schatting wordt gehruikt om de konstanten
Edo' E ,etc. in de vergelijkingen (2.37) ,(2.38)
en (2.§g) te berekenen. Als deze konstanten bekend
zijn wordt de commutatiehoek (xc) herekend uit

(~(.J:) :: -lj/tI.?. .
Als Xc bekend is worden V(A:s ) en ~(A:y) bere
kend- en daarmee worden de konstanten Hdo,HqQ,etc.
in de vergelijkinge~ (2.5Q) en (2.51) berekenu.
Ve.rvolgen..s worden Itl en t'.': voor x=1t/3 berekend .en
worqt getest of de gehruikte randvoorwaarden ,~o

en tel> voldoende nauwkeurig waren. Zo nee,. dan .
worcfen nieuwe nauwkeurigere waarden voor t~ en ~,,,

berekend en word t de gesehetste berekening her- ~

haald. Zo ja, dan is Xc bekend en kunnen ~~ ,~4, til" ,II: , ,~' .. enJe als functie van x voor 0 < x ~ 2·1/'
berekend worden. De gevonden resultaten kunnen
grafisch worden weergegeven en voor verdere nume
rieke verwerking (b.v. Fourieranalyse) gebruikt
worden. Tenslptte i~ het mogelijk de laatst gevond€ll
waarden van «0 en tat> te gebruiken als schatting
voor de berekeningrn bij een naburige slipwaarde.
Deze schatting blijkt bij kleine slipveranderingen
beter te zijn dan de onder 2.2.ad.c beschreven
schatting.
De berekening is toegepast op een asynchrone machine
uit het laboratorium van de vakgroep Elektromecha
nica, die gekenmerkt is door de volgende gegevens:

Stator:

Rotor :

; 220 V ; 22,5 A ; 11 kW ; cos f =0,85.

; 246 V ; 28 A ; 1440 t/min.

Xs =17,91 ;Xr=8,4,8 ; Xsr=11,62 ;Rs =0,24 ;R~O ,15 •

Door de stroombron in de o.s.k. (zie fig.2.1) wordt
een gelijkstroom Ig=15 A opgedrukt.
Experimenteel is liepaald datE =0,01 A een voldoen
de grpte navwkeurigheid levert voor de berekening
v~ 'tit, en {.'l-0 bij de ze m',lc~ine.• Dit ~eeft een rela
t1.eve fout van ca. 0,1 ~a 1.n I~ en (,~ •
FiguEr 2.4 toont het verloop van het gemiddelde kop
pel Te als fune tie van de slip. Zoals in de inleiding
reeds plausibel werd gemaakt is het gemiddelde kop
pel over een breed slipgebied nagenoeg konstant.
In de omgeving van slip=1/6 is het gemiddelde kop
pel kleiner dan bij andere slipwaarden. De oorzaak
hiervan wordt gevonden in een afname van de grond
harmonische component van de rotorstroom in de om
geving van slip=1/6. Ret gevolg hiervan.kan zijn.
dat bepaalde slipwaarden kleiner dan sl~p=1/6 n~et

stabiel bedreven kunnen worden.
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fig. 2.4.

stahie! 7e.
/" ~\_--------

7k/.

/
1a6ie/

Dit doet zich voor als geldt:

d~ d7hel
7S < ds

Hierin is The/. het belastingskoppel van de o.s.k.
Dit is toegelicht in fig. 2.5. Hierbij is veronder
steld dat I en daarmee het gemiddelde koppel zo
danig veran~ert dat het gemiddelde toe rental gelijk

is aan het gewenste to~

rental. Een kleine slin
gering van het toerental
kan daarbij nie t ve rme dEn
worden. De amplitude en
frequentie van deze slin
gering hangen samen met
de snelheid.van de toeren
talregeling.

() ~ 0.6""

fig.2.5.
i

-'5
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Fig. 2.4 toont ook »et verloop van de topwaarden
van de trilkoppels '7;6 en 7;/~ alB functie van de
slip. ~~ en ~/l zijn trilkoppels met de hoekfre
quenties 6os·w.sresp. 12oso"".s. Bij slip~1/6 treedt
een duide lijke toename van ~~ op. Bij de ze machine
is de grootte van dit tri1koppel bij slip = 1/6
ca. 20~ van het gemiddelde kop~el. Ret is opval
lend dat er geen toename van lin. is- te zien bij
slip = 1/12.

l\

I I I I I I I I I I

.05 . 1 . 15 .2 .25 .3 .35 .4 .45 .5
5

fig. 2.6

Fig. 2.6 toont het verloop van de commutatiehoek
als functie van de slip.
Alvorens hier verder op in te gaan is het zinvol
te bedenken waardoor de duur van de commutatie
bepaald wordt. Hierbij kan gebruik gemaakt worden
van fig. 2.7.
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L~R.,..

R"

fig. 2.7.

Fig. 2.7 is voortgekomeli uit fig. 2.1 door de tij
dens de commutatie van fase b naar fase c geleiden
de dioden kor~ te sluiten en de andere dioden weg
te laten. De impedantie van een rotorfase wordt
gemakshalve voorgesteld door een weerstand Rr en
een spoel Lc('. De spanningen ttl" en U:' zijn de in
de rotorfasen b en c gelnduceerde spanningen ••, ., d
Voor de cOIDlllutatie..4is I,. = I g en. I,. =. o. Na e com-
mutatie moet zjjn 'Ie = 0 en C; = I g • De cOIDIllutatie
wordt bew/rkstelligd doordat ~r ~.g.v. de span-.4
ningen tile, en t6t~ een stroom ~t; gaat lopen, die "4"
doet afnemen en l,.' doet toen.emen. De commutatie is. .,
gereed als 'e =. &~ ::: I g •
Ret zal duidelijk zijn dat de duur van. de commutatie
bepaald wordt door enerzijds de grootte v8:f1 I g en
anderzijds de snelheid waarmee de stroom (c toeneemt.
Dit laatste wordt~volledig bepaald door de commuta-
tiespanning Me ::: tI,.. - '<-tt: en door de impedanl'ie van 11'
het circuit. Onder de aanname d.a t Rr=O, "'Ie..' :a u,.·COJ(lA/triJ
en t.JJ :tf~r'C(JI(wt-lf) wo"fd t voor Ie gevonden:

t~ ~ U~ •{I- c.tJJ wt]
, ~.~. tr

Voor de commutatiehoek wordt dus gevonden:
- ~c :a w· t :I Q..J-CCOS (1_ 2.. waL r · r,.).
Aangez.ien bij de o.s.k. zowel de iloekfrequentie w
als de amplitude Qc:. van de cOIDlllutatiespanning
evenredig zijn met de slip is de cOIDlllutatiehoek on
afhankelijk van de slip.
Als Rr P 0 zal voor kleine slipwaarden, als Rr de
impedantie mede gaat bepalen, de commutatiehoek
toenemen, immers de stroom t~ neemt dan minder
snel toe.
Terugkomend op fig. 2.6 kan gesteld worden dat het
berekende verloop van de commutatiehoek goed over
eenstemt met bovenstaande eenvoudige theorie.
Alleen in de omgeving van slip::: 1/6 en 1/12 gaat
bovenstaande theorie duidelijk niet Ope .Bij deze
slipwaarden is de veronderstelling dat de in de ro~

torwikkelingen gelnduceerde spannineen sinusvormig
zijn niet juist. Dit wordt bevestigd door de figuren
2. B en 2.9.
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A. " (Tn deze :figuren zijD. de spanningen fA.. , til' , tf,. en
~ ,,, .... ., .
£I.. - III,. , alsmede de stromen t, en ",. , alsmede het
koppel Te van de o.s.k. als functie van de hoek
x = s·&1.'1;, uitgezet voor de slipwaarden 1/5 resp.
1/6. De uitgezette spanningen zijn spanningen die
aan de klemmen van de machine gemeten kunnen wor
den. Deze klemspanningen komen afgezien van de
ohmse spanningsverliezen overeen met de geinduceer
de spanningen zolang er geen commutatie optreedt.
~ijdens commutatie zul1en de klemspanningen van de
twee commuterende fasen aan elkaar gelijk zijn en
a:fgezien van het ohmse spanningsverlies gelijk zijn
aan het gcmiddelde van de in de beide fasen geln
duceerde spanningen. Dit b,etekent dat de. spannipg
URC (=U;) bij slip = 1/5 voor x tussen 28 en 120
gelijkrnoet zjjn aan de gelnduceerde spanning •• Bij
slii = 1/6 geldt dit zelfde voor x tussen 48 en
120 • Hit de figuren blijkt dUidel:ijk dat de sinus
vorm bij slip = 1/5 wel en bij slip =1/6 niet aan
wezig is.
Wat betreft de andere grootheden, die in de figuren
2.8 en 2.9 zijn uitgezet kan het volgende gezegd
worden:
- De spanning USA (= U~ is de opgedrukte netspan
ning en behoeft da~rom geen toelichting.
- De stroom ISA (= 's") is de stroom die loopt door
statorfase a. Bij slip = 1/5 is er op de stroom van
de netfrequentie een stroom van een lagere frequen
tie (10 Hz) gesuperponeerd. Dit komt in fig. 2.8
tot uiting in een lang~ame verandering van de top
waarde van de stroom &t. Bij slip =1/6 is dit niet
het geval. De oorzaak van dit verschi~sel wordt ge
vonden in het draaiveld dat ten gevolge van de 5
harmonische van de rotorstroom ontstaat. De hoek
snelheid van di t draaiveld is -5· s.~.r/p t.o.v. de
rotor. De rotor draai t met de hoeksnelheid (l-s)·cJ.r/p
dus het genoemde draaiveld draait met de hoeksnel
heid (1-6s)·1c1~/p t.o.v. de stator. Er worden in de
statorwikkelingen dus stromen met de hoekfrequentie
(1-6s)·'" geinduceerd. Bij slip is 1/6 staat het
draaiveld juist stil, zodat er geen stromen in de
statorwikkelingen geinduceerd worden. Bij slip =1/5
worden er stromen met de hoekfrequentie WJ/5 ge!ndu
ceerd. Natuurlijk induceren ook de andere hogere
harmonischen van de rotorstromen stromen in de st~

tor wikkelingen, maar de hoekfrequenties van deze
stromen zijn voor slip = 1/5 of 1/6 steeds groter
dan o:f gel:ijk aan Ws , zodat ze niet dUidelijk zicht
baar z~ in de figuren 2.8 en 2.9.
- De stroom IRC (=(~) is de stroom die vloeit door
rotorfase c •. Ret verschil in commutatiehoek en stroom
vorm tussen slip = 1/5 en slip = 1/6 komt duidelijk
naar voren.
- Tenslotte is het elektromagnetische koppel (Te )
als functie van x uitgezet.Hierin is duidelijk te
zien dat er een aanzienlijk trilkoppel van het
6-voud van de frequentie van de rotorstromen aan-
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wezig is. Vergelijking van de figuren 2.8 en 2.9
leert dat het trilkoppel bij slip = 1/6 groter is
dan bij slip =1/5. Dit was ook al gevonden in
fig. 2.4.
Zoals reeds in de inleiding werd aangeduid moet de
oorzaak van. de afwijkende verschijnselen bij slip=1/6
gezocht worden in het stilstaan. t.o.v. de stator van
het draaiveld dat onstaat ten gevolge van de 5Q

harmonischen van de rotorstromen. Dit draaiveld
wekt als het niet stilstaat stromen op in de sta
torwikkelingen waardoor de grootte van het draai
veld beperkt wordt. Bij slip = 1/6 is deze tegen
werking van de kant van de stator niet aanwezig.
Dit uit zich in de rotor als een toename van de
impedantie voor de 5e harmonische rotorstroom.
Deze toename van de impedantie moet zich uiten in
een toename van de 58 harmonische component van de
rotorspanning of in een afname van de 56 harmonische
component van de rotorstroom of - en dat is het
meest waarschijnl~k - in een combinatie van beide.
Toename van de 5 harmonische component van de spcn
ning moet zich uiten in een gewijzigde spannings
vorm; afname van de 58 harmonische component van de
stroom moet zich uiten in een ge~jzigde stroomvorm.
Heide verscmjnselen zijn reeds in fig. 2.9 geconsta
teerd.
Bovenstaande theorie wordt bovendien bevestigd
door fig. 2.10. In fig. 2.10 is de amplitude van
de 5e harmonische ~omponenten van fasespanning en
-stroom (",.C""resp.~".S'") als fun.c:tie van de slip ui t
gezet. Bovendien is de impedantie(4~1- het quo
tient van spanning en stroom- ala functie van ~e -- .
sli.p uitge ze t.

10
....... -9
~
> 8

.-s. 7
lI)

6N

lI) 5:J

lI) 4
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fig. 2.10
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Een verdere bevestig.ing van de toename van de
impedantie voor de Se harmonische component van
de rotorstroom bij slip = 1/6 kan gevonden worden
uit de machinevergelijkingen (2.S) tim (2.8).
Uit (2.S) e~ (2.6) voIgt:

2,(1:' /. Xs,,·(6-.s~/)

!!:.~ ':; ~ + j' ~. (I" 6.,s;'
Rierin is t~(ren iN' de SC harmonische van de
naar de rotor getransformeerde statorstroom resp.
van de rotorstroom. De frequentie van deze stro
men i$ 5· s·/V.f • Uit deze betrekking blijkt duidelijk
dat lJ.r =0 als slip = 1/6.
Met (2.7) en (2.8) vo1g~:

~ v t
. U X ~·s· "J'''':z :: ~r. - R "'J.' S' J. r"" -.".....------
t~ itt - I' /{s r/·' l.r

-t&" o.s·/

Rierin is y.,.~ de complex toegevoegde van de S. e
harm.onische componen.t van de rotorspanning;:;' is
de complex toegevoegde van. de See harmonische com
ponent van de rotorstroom. Hier wordt gebruik ge
maakt van de toegevoegd complexe waarden van span
ning en stroom, omdat, dan de stroom naijlt op de
spanning, terwijl de tijd tegen de gebruikelijke
defi.l:ri.tie in rechtsoIll draaiend gedefinieerd is.
Voor slipwaarden die in de naaste omgeving van 
1/6 liggen zal zijn.: I ~.s 1« X

"/=s.," .r
Voor ~wordt. dan gevon<ien.:

~..... ~ If#-.,.i &'S· x". ()
Als [Rs/(1-6s)1»xs - dit is als s~1/6 - wor<it
voor ~ gevonden: ~

..l!'N" =/(1- r ~~ ~,. .{i- ~JJ .,.i' so·S· At-

Z Rio +j' Q.J. X,.
Uit deze formules blijkt dat de mate waarin. .2'~ bij
slip = 1/6 toeneemt. afhangt van. de spreidingsco
e ffic ient ({'.
B~vendien blijkt uit deze formules dat Rs invloed
heeft op de grootte van. het slipgebied rond 1/6
waarin de impedantie toeneemt. Naarmate Rs kleiner
is wordt dit slipgebied kleiner. Als Rs=O is dan
neemt~~~ niet toe voor slipwaarden in de omgeving
van sli,p =1/6 • Di t be tekent dat he t nie t. ge 0 0 r
loofd is bij de berekeningen Rs te verwaarlozen
voor deze slipwaarden. Dit geldt ook voor zeer
grote machines waarbij Rs zeer klein is.
Hit berekeningen is gebleken dat ook het slipgebied
waarin de comnrutatiehoek en het trilkoppel toene
men kleiner wordt met afnemende Rs •
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Bij deze berekeningen is geb1eken.dat d~ nauwkeurig
heid waarmee de randvoorwaarden 't!o en ~tI berekend
moeten worden toeneemt met afuemende Rs• Bij Rs =0,01
in plaats van. Rs =Q,24 is. gebleken dat de rand
voorwaa::den t-'o en t,,, met. ee:r;t nauwkeurigheid die
groter ~s dan 0,01 m.A - dit ~s ca. 0,0001 % - bere
ken<i moe ten worden. Deze nauwkeurigheid is dermate
hoog dat de vraag geste1d moet worden of <ie overi
ge delen van de berekening, zoals b.v. het uitreke
nen van een aantal inproducten en het berekenen
van de commutatiehoek Xc , wel voldoende nauwkeu
rig worden uitgevoerd. Rier moet opgemerkt worden
dat wijziging van de andere machineparameters ook
invloed kan hebben op de vereiste rekennauwkeurig
heid.
:Ret is in. dit stadium zinloos om hier verder op in
-te gaan. Vee1 zinvoller is het om de berekeningen
te toetsen. aan metingen en daarmee een indruk te
kr~gen van de waarde van de beschreven berekenings
methode. Pas als uit metingen bl~kt dat de bereke
ningsmethode bevredigend is, is het zinvol de in
vloed van de verschill.ende machineparameters te
on.derzoeken.

2.4. Aanvulling op de berekeningen.

In he-t voorgaande is gekonstateerd dat in de om
geving van sli~ =1/6 het gemiddelde koppel afneemt
en de 6 Q en 12 harmonischen van. het koppel evenals
de commutatiehoek-.toenemen. Ret minimum van het g&
middelde koppel (Te = 27,2 Rm) en ~et maximum van
de 6- harmonische van het koppel (T 6 = 5,9 Nm)
wordt bereikt voor slip = 0,16083. B'et maximum
van. de 12 6 harmonische van het koppel (~e/.z = 1,9 Nm)
en het maximum van de commutatiehoek (xc = 51,t }:.
worden gevonden voor slip = 0,16125 resp. 0,16167.
Een nadere beschouwing van de berekeningen heeft
~angetoond dat er voor slipwaarden tussen 0,16042
en 0,16250 een fout in de berekeningsmethode zit.
Dit kan toegelicht worden aan de hand van fig. 2.11.

20 .....

12 f- / ,~,.~

4 I-U I ........... I I I I
0::

II- "-V A'5 9'0 ds U30 2~S do 31"J60-. -4
-

-12 l-
X \

-20 '-

fig. 2.11

In deze figuur is (~c als functie van x getekend
voor slip = 0,16125.
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U~t deze figuur blDkt dat voor x = 14
6

de stroom
(,. negatief wordt. Dit is in werkelDkheid onmoge
~k, omdat dit zou betekenen dat de stroom door
diode 6 in fig. 2.1 van richting zou veranderen.
De oorzaak van deze fout is de veronderstelling
dat d~ commutatie op x = 0 begint en pas ophoudt
als (,~c. = Ig wordt. Ret is echter in prin.cipe mo
gelDk dat de stroom ~'= 0 wordt voor h:ij de waarde
Ig bereikt heeft en danzal commutatie ook ophou
den om even later weer te starten. Dit verschj,jnsel
zal herhaalde commutatie genoemd worden. Fig. 2.12
geeft een paar mogel:ijke stroomvormen bj,j herhaalde
commutatie.

"t.
/1'";

IS"

o'

J
30· 6()o

~L

:rig. 2.12

)
•.30

Ret optreden van herhaalde commutatie verklaart
de zeer steile flank in fig. 2.6 , waar de commu
tatiehoek Xc als functie van de slip is uitgezet.
De berekende commutatiehoek is n.l. gedefinieerd
als de hoek die doorlopen wordt van het begin van
de commutatie tot het einde van. de commutatie als
,~c. = I g is. Di t geeft aanleiding tot een disconti

nu::tteit in de commutatiehoek als functie van de
sli.p op de grens van normale en herhaalde commu
tatie. Fig. 2.13 (a tim f) stelt aanschouwelj,jk
voor wat er gebeurt met de commutatiehoek in de
omgeving van slip = 1/6. Fig. 2.13 f toont duide
lijk de discontinu::t teit,; het punt x=O verspringt
als he t ware.

De in het begin van deze paragraaf genoemde ex
treme waarden in de koppelcomponenten en de commu
tatiehoek liggen alle in het slipgebied waar her
haalde commutatie optreedt en ziju daarom niet be
"trouwhaar. He t zou voor de hand liggend zijn de be
rekeningen zodanig bj,j te stellen dat ze ook juist
zijn voor slipwaarden tussen 0,16042 en 0,16250
waar herhaalde commutatie optreedt.
Di t is vooralsnog niet gedaan, omdat het gebied
waarin herhaalde commutatie optreedt erg klein is
en omdat de overige - wel juiste - resultaten vol
doende aanleiding geven tot verontrusting met be
trekking tot de grootte van het trilkoppel.
Ret is daarom zinvoller de rekenresultaten eerst
aan metingen te toetsen.
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De extreme waarden van de koppelcomponenten en de
commutatiehoek in het slipgebied waar geen her
haalde commutatie optreedt worden gevonden voor
slip = 0,16292 en zijnL

- minimum van Te = 28 Nm
-maximum van. Te6 = 5,2 Nm

maximum. van Tell = 1,7 Nm
- maximum van Xc =.50,9
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3. Metingen aan de ondersynchrone kaskadesehakeling.

In di~ hoofdstuk wordt beschreven hoe de rekenre
su!taten ui"t het vorige hoofdstuk ge.toetst z.ijn
aan de echte machine. Bij de metingen is gebruik
gemaakt van. de opstelling van figuur 3.i.
De asynchrone machine ( a:fgekort: A.S,.M.. ), waarvan
de machinegegevens reeds in het vo~ige. hoofd~uk
gegeven zijn, wordt belast met een onafhankelijk
bekrachtigde gelijkstroommachine • De gegevens van
deze gelijkstroommachine ( G.M. ) zijn:

SMIT SLIKKERVEER No 48442
Type: G.24/12
220 V ; 54,5 A
n = 1500 omw/min
Bekrachtig,ing : 220 V ; 1,2 A

Bet door de A.S.M. geleverde koppel wordt gemeten
met een-koppel opnemer van het. merk:

Dr. Staiger Mohilo & Co. .
Type 1459 1557/250 Nm.

In samenwerking met. een modulator/ demodulator
en een versterker ( type Ie 2002 ) geeft. deze op
nemer een electrische spanning, die rechtevenredig
is met de hoekverdraaiing van de opnemer. Deze hoek
verdraaiing is maximaal 0,2°. Bij een versterking~
factor van 0,78 komt 10 V overeen met 100 Nm. De
A.S.M. wordt aan de statorzijde gevoed uit het drE
fasennet en is aangesloten in sterschakeling. De
rotorwikke1ingen - ook in ster geschakeld - zijn
aangesloten op een diode-brug. Deze diodebrug is 
opgebouwd met diodes van het type: BBC DS 110-llA.
De diodebrug wordt belast met een stroombron.
Om het vergelijken van de uitkomsten van de metingen
en de berekeningen gemakkelijk te maken is er naar
gestreefd de rimpel op de gelijkstroom klein te ~
ken en weinig. afhankelijk van de rotorfrequentie.
Daarom is geen gebruik gemaakt van een smoorspoel
als a:fvlakmiddel maar is de stroombron opgebouwd

met 20 transistoren ( type: BUX 80 ); , die pa
rallel staan. De bases van deze transistoren wor
den gevoed uit een regelbare gelijspanningsbron
( Uregel ). Door deze bron op een bepaalde spanning
in.te stellen kan. een. bepaalde stroom door de ge
zamelijke collectoren ingesteld worden. Als I g ~'15 A
ingesteld wordt is de rimpe1 op I kleiner dan 0,1 A.
Om een goede stroomverdeling overgde 20 transistoren
te bewerkstelligen z,ijn weerstanden van 10 Ohm in
de emitterleidingen opgenomen. Om het vermogen dat
in de transistoren wordt gedissipeerd te beperken
is in de gezamelijke collectorleiding een regelba-
re weer5t.an.d R, opgenomen. De twee diodes tussen
de bases en collectoren van de transistoren zijn
in de schakeling opgenomen om de transistoren te
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beschermen tegen een nega~ie~e collec~or-emitter

spanning. De weerstand R2. en de schakelaars S,
en S2. zijn opgenomen om de transistoren te bescher
men tegen een te grote collector-emitter spanning
bij in-en uitschakelen van de stroombron.
Een veilige manier om de stroombron in te schake
len is de volgende:
- Open S,; sluit S1; maak RI maximaal en maak

Uregel =-OV.
- Zet de A.S.M. aan.
- Stel-het toerental van de A.S.M. met behulp van

de G.M. zodanig in dat de spanning over Rz klei
ner dart 100 V is •

.. Sluit S, •
- Regel Uregel voorzichtig op ~otdat de gewenste

gelijkstroom ongeveer ~ere~t is.Stel hierbij
de weerstand R, en het toerental zodanig in-dat
de spanning over Rz steeds ongeveer 25 V is.

- Open S2. en stel de gelijkstroom op de gewenste
waarde in.

- Regel bij verandering van het toerental de weer
stand R, steeds zodanig bij dat de collector
emitter spanning van de transistoren niet te groot
of te klein wordt. H~erbij moet rekening worden
gehouden met de rimpel op de gelijkspanning U.

Bij het uitschakelen moet eerst S2 gesloten wordgn.
Yervolgens moet de stroom zodanig teruggeregeld
wordendat-de collector-emitter spanning niet te
haag wordt~ Hiertoe moet de weerstand R, en/of
bet toerental vergroot worden. Als Uregel = 0 is
moet S, geopend worden en is de stroombron.afge
schakeld.
'l'.eneinde de stroom in de statorwikkelingen. en in
de rotorwikkelingen te kunnen meten zijn transfo
shunts opgenomen in de schakeling van f'iguur 3.1.
Ook de spanning tussen twee rotor- faseD.- kan met be
hulp van een transf'o-shunt gemeten worden.
De schakeling van figuur 3.1 werkt bij I g = 15 A
aIleen goed voor slipwaarden tussen 0,1 en 0,3.
Deze grenzen komen voort uit het feit dat de ge
lijk gerichte spanning (Ug ) ongeveer rechteven
redig is met de slip en dat op deze gelijkspanning
een rimpel aanwezig is van ca. 15 %van de top
waarde , die dus ook evenredig is met de slip.
Bij slip 0,1 is de spanning U te laag om de stroom
bran goed te laten werken. Bijgslip 0,3 is de rim
pel op Ug zo groot dat het in de transist,oren ge
dissipe~rde vermogen te groot wordt.
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3.1. Meting van het gemiddelde koppel.

Voor slipwaarden tussen 0,1 en 0,3 is het gemiddel
de koppel dat de A.S.M. levert bij I g=15 A gemeten.
Fig. 3.2 geeft de resultaten van deze m~ting. In
deze figuur is het gemiddelde askoppel Tas uitge
zet tegen de slip.
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Bij de vergelijking van fig. 3.2 met fig. 2.4 moet
beseft worden dat in fig. 3.2 het aan de as geme
ten gemiddelde koppel is uitgezet en dat in fig.
2.4 het berekende gemiddelde elektromagnetische
koppel is uitgezet. Mogelijke oorzaken voor ver
schillen zijn:
- Ret wrijvingskoppel (Tilr ) v~ de machine.

Er geldt in principe Tas= Te - Twr •
Fig. 3.3 geeft Twr als functie van het toeren
tal (de slip).
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- Ret koppel t.g.v. wervelstromen.
Bij de berekeningen is aangenomen dat er geen
wervelstromen in de machine lopeno In werkelijkheiid
is dat natuurlijk wel het geval. Om een indruk
te krijgen van de grootte van het koppel t.g.v.
wervelstromen is het koppel gemeten bij open
rotorwikkelingen en normaal op het driefasen-
net aangesloten statorwikkelingen. De meetre
sultaten zijn ook in fig. 3.3 uitgezet. Natuur-
lijk treden er ook koppels op ten gevolge van
wervelstromen die hun oorzaak vinden in rotor
stromen, temeer daar er in de rotorwikkelingen
hogere ,-harmonische rstromen lopeno Hun bijdrage
tot het koppel is moeilijk te bepalen, maar zal
zeker geen orde groter z.ijn. dan het gemeten kop
pel ten gevolge van. alleen stromen in de stator
wikke lingen.

- Herhaalde commutatie.
Bij de berekeningen is het verscmjnsel herhaalde
commutatie niet meegenQmen. Ret gevolg hiervan
is dat het minimum in Te van 27,2 Hm ongewis is.
Slechts de daling tot 28 lim is correct berekend.

- De meting van het koppel is behept met een aan.
tal fouten. Ken nauwkeurigheid van 0,1 %voor
de opnemer geeft aanleiding tot een ~out van
0,25 Nm. Ook de afleesfout ligt in deze orde
van grootte.

Bovenstaande punten in aanmerking genomen moet
geconcludeerd worden, dat meting en berekening 
goed overeenkomen.
Bij de presentatie van de rekenresultaten (§2.3)
werd er op gewezen dat de koppel-slip kromme aan
leiding zou kunnen geven tot niet stabiel te be
drijven toerentallen. Dit is door metingen bevestigd.
Als in plaats van een onafhankelijk bekrachtigde
G.M. een G.M. gebruikt wordt, waarbij alleen de veld
wikkeling bekrachtigd wordt en de ankerwikkeling
met een weerstand wordt afgesloten, dan bl.ijkt sta
biel bedrijf tussen 1255 en 1285 omw/min. (0,143 < s <
0,163) niet mogelijk te zijn.

3.2. Meting van de commutatiehoek.

De commutatiehoek kan. gemeten worden door te meten
hoelang de gekoppelde rotorspanning "nul" is en
de ze. t.1jdsduur te betrekken op de duur van ~en pe
riode van de rotorspanning. Dit l.ijkt eenvoudig te
doen met een oscilloscoop, maar er treden enkele
stoorverschijnselen op die het gebruik van een os
cilloscoop onaantrekkelijk maken.
Op de spanningen aan de rotorklemmen is een forse
rimpel aanwezig (ca. 15% van de topwaarde als de
rotorwikkelingen z~m afgesloten met weerstanden).
Dit is al door Pulle geconstateerd ([11] ,fig.3,
page 124). Deze rimpel heeft drie oorzaken:
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- Omdat de wikkelingen in de A.S.M. niet sinus-
vormig verdeeld z~n ontstaan er behalve het grond

harmonische draaiveld ook bovenharmonische draai
velden. Deze draaivelden induceren in de rotorwik
kelingen spanningen waarvan de frequentie afhan
kel~k is van het toerental van de motor.
- De luchtspleet van de A.S.M. is niet konstant.

De stator heeft 48 gleuven; de rotor 36. Dit
veroorzaakt dat de co~ffici~nten Ls,Lr en Lsr
afhankel~k z~ van de positie van de-rotor t.o.v.
de stator en dus periodiek veranderen als de motor
draait.
- Ook door de vervuiling van het openbare elektri-

citeitsnet ontstaat een rimpel op de spanningen.
In de netspann:ir1g op de T.R. Eindhoven is tegenwoar
dig een vr~ grote 5e en 7e harmonische component
van de spanning aanwezig. De 5e harmonische compo
nent van de netspanning veroorzaakt een draaiveld
dat met de hoeksnelheid -5· tJ.s/p t.o.v. de stator
draait; dus met de hoeksnelheid -5·l.Vj/p-(1-s)·e.vJ/p=
(s-6)· w.s/p t.o.v. de rotor.
Evenzo veroorzaakt de 7e harmonische component van
de netspanning een draaiveld dat met de hoeksnel
heid 7·IA)J/p- (l-s )ows/p =(6+s)' ""sip t. o. v. de rotor
draait.
Deze draaivelden veroorzaken. spanningen in de ro
torwikkelingen met de frequenties (s-6)·Wt/s en
(s+6)·"",,/s. Ook deze spanningen ui ten zich in cle
yorm van een rimpel op de rotorspanningen.

In het algemeen zal de rimpel op de rotorspanning
niet synchrovn. zijn met de spanning zelf. Ret, gevo:g
hiervan. is dat het begin van commutatie (als twee
rotorfasespanningen aan elkaar gel~k worden) t.g.v.
de rimpel niet periodiek is. Ook de vorm van de
commutatiespanning CUe) (zie §2.3) is b~ iedere com
mutatie anders t.g.v. de rimpel, zodat. de commutatie
hoek niet konstant is, maar in de t~d verandert,
hoewel het toeren.tal konstant hl~:f-t. Soms treedt
t.g.v. de rimpel herhaalde commutatie Ope Dit. kan
toegelicht. worden aan de hand van fig. 3.4.
In fig. 3.4a zi~ twe~ geinduceerde rotorfasespan
ningen. met rimpel (U~i en U~ ) geschetst in de
omgeving van hun sn~punt op t=O. k ,
In fig. 3.4b is de commutatiespanning lA, =U1i-U,.,.
geschetst. 'C

In fig. 3.4c is de stroom (,.. geschetst. Hierb~

moet be~~cht.worden dat op t=o de commutatie begint
en dus i,.. =0 1.s.
Tot t=t, is Uc positief, zodat de stroom (~c toe
zal nemen. Na t=t, word t Uc. negatief en· zal i:' afne
men om op t=t 1 nul te worden. Aangezien (:: niet
negatief kan worden, blijft ';c =0 tot t=t3 • OF t=tJ
wordt U,weer positief en zal i: weer toenemen. Dit
duurt tot t=tl( als t~C =Ig wordt.
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Ret optreden van herhaalde
commutatie blijft bij de wer
kelijke o.s.k. dus niet be
perkt tot het. slipgebied
tussen 0,16042 en 0,16250,
zoals hij de berekeningen
het geval is , maar kan
t.g.v. de rimpel op de ro
torspanningen bij alle slip
waarden optreden. Uit me
tingen is gebleken dat in
het genoemde slipgebied steeds
herhaalde commutatie optreedt,
terwijl voor andere slipwaar
den slechts betrekkelijk zel
den herhaalde commutatie 0 p
treedt.
T.g.v. de rimpel op de span
ningen en t.g.v. het verschijn
sel herhaalde commutatie :is
het niet zonder meer mogelijk
te spreken over "de commutatie
hoek ll bij een bepaalde slip
waarde, omdat enerzijds de com
mutatiehoek steeds in de tijd
verandert en omdat anderzijds

soms sprake is van meerdere commutaties achter elkaar.
Om nu toch de berekening van de commutatiehoek te
kunnen verifieren is het nodig een groot aantal me
tingen. te doen. Door over dit grote aantal metingen
te middelen kan de gemiddelde commutatiehoek bepaald
worden. Deze moet goed overeenkomen met de bereke-
ning omdat de kans dat de commutatiehoek door de rim
pel langer wordt even groot is als de kans dat hij
korter wordt.

~nische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

Om deze meting eenvoudig en nauwkeurig te kunnen
doen is een apparaat gemaakt dat de gemiddelde com
mutatiehoek bepaalt uit de gekoppelde rotorspanning.
De werking kan toegelicht worden aan de hand van
fig. 3.5.
De gekoppelde spanning wordt verg~leken met een
kleine positieve spanning. Dit levert het digitale
signaal a. De gekoppelde spanning wordt ook verge~

ken met een kleine negatieve spanning. Di t levert
het digitale signaal b. Uit de signalen a en b
kan met een~-poort het signaal c gemaakt worden.
Door signaal c over de tijd te middelen wordt een
maat voor de commutatiehoek verkregen.
Fig. 3.6 geeft het elektrische schema van dit ap
paraat.
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In. fig. 3.6 zijR. de signalen a, b, ':C en c' aangege
ven. De signalen a, b, en 0 komen overeen met de
signalen van fig. 3.5. Signaal c is een spanning
die als hij laag is ca. 1 V is i.p.v. 0 V; en als
hij hoog is ca. 14 V. is. Signaal 0' daarentegen
is 0 V als hij laag is. Het voordeel hiervan is
dat de spanning na middeling door het RC-filter
rechtevenredig is met de commutatiehoek. Hierbij
kan de evenredigheidskonstante met behulp van
potentiometer P, zo ingesteld worden dat het zeer
eenvoudig is de commutatiehoek af te lezen. De
aflezing kan met een eenvoudige spanningsmeter
gebeuren.
Fig. 3.7 toont het resultaat van de meting van
de gemiddelde commutatiehoek als functie van de
slip.
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fig. 3.7

Vergelijking van fig.3.7 met fig. 2.6 leert dat
de meting en de berekening erg goed met elkaar
overeenkomen.. Dit geldt in het bijzonder voor
het interessantste gebied, rond slip =1/6.

3.3 Meting van spanningen en stromen in de o. s .k.

In §2.3 werd aangeduid dat de oorzaak van de toe
name van de commutatiehoek bij slip 1/6 toege
schreven moet worden aan een wijziging in de vorm
van de rotorspanningen ten gevolge van een toe
name van de impedantie voor de 5e harmonische
van de rotorstroom bij slip 1/6. Dit kan ook met
metingen geverifieerd worden. De figuren 3.8 enA G .(;
3.9 tonen de spanning U~ - U" en de stroom t,.
voor slip = 1/5 resp. slip = 1/6.

'--------------------------------------_-------J
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Ken goede vergel~king met de berekende spanningen
en stromen van fig. 2.8 en fig. 2.9 is door de rim
pel op de gemeten spanningen en stromen niet moge
lijk. Wel kan gesteld worden dat de metingen de be
trouwbaarheid van de berekeningen zeker niet ont
kennen. DUidelijk blijkt. ui t de figuren 3.8 en 3.9
dat de gekoppelde spanning b~ slip = 1/5 de sinus
vorm veel beter benadert dan bij slip = 1/6. Ook
blijkt dUidelijk da t de COIllIDuta tiehoek bij slip = 1/6
veel groter is dan b:ij slip = 1/5.
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fig. 3.9

In de vorige paragraaf werd gesproken over het
verschijnsel herhaalde commutatie. Dit blijkt bij
slip = 0,162 steeds,op te treden. Fig. 3.10
toont de spanning U.. - u~ en de stroOIll t"t bij de
ze slipwaarde. De herhaalde commutatie blijkt
zeer dUidelijk. De rimpel op de stroom beeft twee
oorzaken:
- de herhaalde commutatie, zoals die uit de bere

keningen volgt.
- de rimpel op de rotorspanningen t.g.v. de niet

sinusvormig verdeelde wikkelingen, t.g.v. de
gleuven van stator en rotor en t.g.v. de net
vervuiling.



v

IS'"

-It"

r

• C

tI-

T

Teclmische Hogeschool Eindhoven

.Atdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

slip =- 0,162

fig. 3.10

biz. 'tJ van

rapport nr.



Tecmnisehe Hogeschool Eindhoven

AfdeJing der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

bIz. $'"() van

rapport nr.

3.4 Meting van de amplitude van. de 5e harmoni
sche van. de rotorstroom.

B~ de berekeningen is de amplitude van de 5e
harmonische van de rotorstroom en van de rotor
spanning berekend. De uitkomsten z~n zeer in
teressant, omdat ze overeenkomen met de theorie
(§2.3) dat de impedantie voor de 5e harmonische
van de rotorstroom bij slip = 1/6 sterk toeneem.t.
Dit vorm.t een duidelijke indicatie dat de bereke
ningen juist. zijn.
Een verdere indicatie in die richting kan ver
kregen worden door de 5e harmonische van de rotor
stroom te meten. Dit is gedaan. met behulp van een
spectrum analyser.
Fig. 3.11 toon t, de ampli tude van de 5e harmonische
van de rotorstroom voor slipwaarden tussen 0,1
en 0,2.

o

:rig. 3.1l

De overeenkoms"t met de berekening (fig. 2.10)
is wederom zeer goed. Alleen de zeer steile piek
b~ slip = 0,161 bl~jk"t niet uit de metingen.
Dit mag echter geen aanleiding geven tot tIDjfel
over de berekeningen, omdat b~ slip = 0,161
herhaalde commutatie optreedt en daarmee is
b~ de berekeningen geen rekening gehouden.

Helaas is het niet mogelijk ook de 5e harmoni.
sche van de rotorfasespanning te meten, omdat
het sterpunt van de rotorwikkelingen van de on
derzochte machine niet is uitgevoerd.
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De interessantste resultaten van de berekeningen
aan. de o.s.k. zjjn weI het trilkoppel als functie
van de slip (fig. 2.4) en als functie van de tijd
(fig. 2.8 en fig. 2.9). Het is niet eenvoudig de
ze resultaten aan goede metingen te toetsen.
Een gebruikelijke manier om koppels te meten is
het meten van. de torsie van een as. Deze methode
berust op de elasticiteitswet van Hooke. De ge
bxuikte opnemer bij de meting van het gemiddelde
koppel is.. van dit, type. Deze opnemer is ongeschikt
om trilkoppels van hoge frequentie te~meten. Dit
kan als voIgt aangetoond worden. De A.S.M. en de
G.M. met daartussen de koppelopnemer vormen een
massa-veersysteem. Dit systeem is sterk vereenvou
digd voorgesteld in fig. 3.12.

~,-----J_A.S._'N'----<~I...-J_6r.M_._I
fig. 3.12

n
«

Voor dit systeem geldt de volgende eenvoudige
differentiaalvergelijking:

J(i,H .~ of- JAJH . Ti =. k. () + J,fSI'1· Jt:jI'1. d
l

() .

JASMr J~M JASM+ 14 M 'J,tJN + JfitN rJ t l.

Hierin zijD:. Jt;M en JAJN de traagheidsmomenten van
de G-.M. resp. de A.S.M. Te is het koppel dat de
A.S.M. levert. Tb is het belastingskoppel dat de
G.M. levert. e is de relatieve hoekverdraai!ng
van de uiteinden van de koppelopnemer. Als er geen
koppel aanwezig is.is B =0. k is de veerkonstante
van de koppelopnemer. Verondersteld wordt dat Tb
een. konstant koppel is. ~e wordt_vero~dersteldhet
volgende verloop te hebben: Te = Te + Te ' sin lA,}·t.
In stationaire toe stand zal gelden:- "

e -= B of- B' Sih wt:::. Te + (T~ ~) ·5'-", wi.
k.. J

AJH
' WO - IN

Hierin is Wo de eigenhoekfrequentie;
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Als W« klo is ge Id t.:

B t B· .r,'", wt :::
- ...

Te J(4''f 7;, . t
-t .-.S"lI1W.
k "jAIM + Jt;/If Ir

Als niet aan deze voorwaarde is voldaan dan is de
evenredigheidskonstante tussen koppel en hoekver
draaing afhankel~k van de frequentie van het kop
pel en is de meetmethode dus ongeschikt.
Een andere methode om trilkoppels te meten is het
meten van de hoekversnelling: dZg

d f,'L
Riervoor geldt b~ hetzelfde massa-veersysteem, als
lJle = T.e. sin w t: Z

d 8 _ -w!.. /'I = -r; / JASH
d il. - C? w!

1- Wi

Duidel~k blijkt dat deze methode aIleen bruikbaar is
als de frequentie (GV) van het trilkoppel beduidend
groter is dan de eigeu£requentie (w.). Rovendien
is deze methode ten gevolge van het differentieren
de karakter erg storingsgevoelig. Voor fit) = We, zijn
beide genoemde methodes ongeschikt. De hoekverdraai
ing en -versnelling worden dan oneindig groote In
werke~kheid zal dit niet gebeuren, omdat de tril
ling gedempt zal worden. Overigens kan b~ te grote
amplitude van de trilling de hoekverdraai1ngsopne
mer overbelast worden of zelfs breken. Voor de op
stelling van fig. 3.1 is de eigenhoekfrequentie-
Wo = 239 rad/sec; dit is 38 Hz. Dit is bepaald
door het massa-veersysteem met een kortstondig mo
ment aan te stoten (slag met een hamer op een arm)
en de frequentie van de gedempte trilling te meten.
Dit is eenvoudig mogel~k omdat de koppelopnemer e61
elektrisch signaal afgeeft dat gel~kvormig is me~

de ze trilling.
Ret belangr~kste trilkoppel, dat in de o.s.k. op
treedt heeft de hoekfrequentie &s·w,rad/sec. Dit
is 30().s·-Uz.De frequentie van dit trilkoppel wordt
voor slip = 0,127 (dit is 1310 toeren/min.) dus
precies gel~k aan de eigenfrequentie. Fig. 3.13
toont het uitgangssignaal van de koppelopnemer b~

deze slipwaarde. De gemiddelde waarde van e komt
overeen met een gemiddeld koppel van 30 Nm. De
maximale waarde van 8:: 2'8komt zeker niet overeen
met een topwaarde van het koppel van 60 Nm , zoals
in het voorgaande is toegelicht.
Voor slipwaarden tussen O,O~ en 0,4 haalt geen van
beide beschreven koppelmeetmethoden een nauwkeurig
heid van 10%. Daarom is geen van beide methoden
bruikhaar voor de metingen van de trilkoppels die
optreden in de o.s.k.
Om de trilkoppels toch te kunnen meten is een indi
recte methode gebruikt. Deze methode berust op het
principe dat de stromen in de stator- en rotorwikke
lingen bepalend zijn voor het koppel, of de r?tor ..
nu draait of niet. Dit principe is ook gebrulkt b~
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fig. 3.13

de berekening van het koppel met formule (2.22).
De meting gaat als volgt.
De A.S.M. wordt op een hepaald toerental gebracht.
Vervolgens worden de stromen in de stator- en ro-
torwikkelingen als functie van de rotor-
positie gemeten en in een geheugen opgeslagen.
Daarna wordt de A.S.M. stilgezet en in een bepaal
de positie gehlokkeerd. Dan worden de bij die rotor
positie gemeten stromen in de stator- en rotorwik
kelingen in de vorm van gelijkstromen opgedrukt.·
Vervolgens kan. het koppel aan de stilstaande ma
chine gemeten worden. Dit kan eenvoudig en nauw
keurig gebeuren met een hoekverdraairngsopnemer
b.v. met de reeds eerder besproken opnemer van het
merk Dr. Staiger Mohilo & Co.
De belangrijkste voordelen van de indirecte koppel
meetmethode zijn:
- geen hinder van de eigenfrequentie van het systeem.
- geen hinder van niet-elektromagnetische trillings-

bronnen zoals lagers.
- geen hinder van wtijving. Alleen de stilstands-

wrijving kan invloed hebben.
De belangrijkste nadelen zijn:
a - de meting is erg bewerkelijk.
b - he~ meten en opdrukken van de stromen brengt

extra fouten met zich mee.
c - bij het opdrukken van de stromen kunnen zeer

grote transi~nte koppels optreden. Om deze reden
moet de koppelopnemer overgedimensioneerd of be
veiligd worden. Dit laatste is overigens ook no
dig omdat bij de meting van de stromen aan de
draairende machine grote trillingen kunnen voor
komen (zie fig. 3.13).

d - de invloed van wervelstromen wordt slechts voar
een deel in de meting betrokken. Voorzover de
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wervelstromen de stromen in de wikkelingen he
invloeden worden z~ in de meting verwerkt.
Maar de koppels die ontstaan ten gevolge van
de wisselwerking van de wervelstromen met de
stromen in de wikkelingen en met elkaar wor
den niet gemeten. Ook de invloed van stroom
verdringing wordt niet gemeten.

e - De aanname dat het koppel eenduidig door de
stromen bepaald wordt is niet geheel juist,
omdat de magnetische ind1Jic~ie niet eenduidig
bepaald is ten gevolge va1J..t ~~ het ijzer.

De invloed van de nadelen d en e op de nauwkeurig
heid van~e indirecte koppelmeetmethode is moeil~k

te bepalen. Waarschijnl~k is de invloed echter v~
klein, omdat b~ een goede machine juist vee1 werk
besteed is aan het onderdrukken van werve1stromen
en aan het verkleinen van de hystereseverliezen.
De nadelen b en c zijn van betrekkel~ke aard. Met
wat extra aandacht kan de nauwkeurigheid voldoen
de goed gehouden worden. Nadeel a tenslotte heeft
geen invloed op de nauwkeurigheid van de meting
en kan door automatisering goeddeels weggenomen
worden..
Dit alles rechtvaardigd de conclusie dat de voor
delen van de indirecte meting zwaarder wegen dan
de nadelen, en dat de indirecte meting bij uitstek
geschikt is om het koppelverloop van de o.s.k.
te meten. Ret principe schema van de meetopstelling
is reeds door Pulle [11] gegeven. Fig. 3.14 toont
het schema. Bij de toelichting moet onderscheid ge
maakt worden tussen
a - de dynamiscbe meting van de stromen.
b - de statische meting van het koppel.
- ad a:

R~ de dynamische meting van de stromen staan de
de schakelaars a,en a 1 in de stand "dyn.". De
statorwikkelingen zijn dus aangesloten op het
net; de rotorwikkelingen zijn verbonden met de
diodebrug. Op de as van de G.M. is een sc~f met
72 gleuven opgenomen, die dienst, doet als posi
tieopnemer. Allereerst wordt de periodet~d van
een rotorstroom bepaald. Deze kan uitgedrukt wor
den in het aantal gleuven eN) dat t~dens een pe
riode passeert. N is'afhankel~k van de slip:

N:: 36. I-.s . S _ 3 6'
s .) - 30 + tV

Vervolgens worden voor gleuf 1 tim N (dus per 5D
)

met transfoshunts twee statorstromen en twee ro
torstromen gemeten. De derde stator- en rotorstroom
behoeven niet gemeten te worden omdat zowel de
stator- als de rotorwikkelingen in ster geschakeld
zijn.
De gemeten stromen worden door het dataverwerkings
systeem na analoog-digitaal-conversie opgeslagen

'------------------_._---------------------
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in een digitaal geheugen. Daarmee is de dyna
~sche meting van de stromen en b~behorende po
-.si.tie s gereed.

- ad h.
Bdj de statische meting van het koppel staan de
schakelaars a, en a 2. in. de stand "stat.". De
rotor wordt in positie 1 gebracht en door middel
van een pal in gleuf 1 geblokkeerd. Het dataver
werkingssysteem presenteert de b~ deze positie
behorende stromen in digitale vorm. Deze digita
Ie informatie wordt toegevoerd aan 4 stuurbare
stroombronnen. Deze stroombronnen drukken de
met deze digitale informatie overeenkomende stro
men op in de A.S.M. Vervolgens wordt het koppel
gemeten en met behulp van de A.D.C. digitaal ge
maakt. Deze digitale informatie kan geponst wor
den. Vervolgens wordt de rotor in de volgende
positie ge zet en worden de b,~behorende stromen
opgedrukt, etc. Dit alles gebeurt N keer; dan is
de statische meting klaar.

De N geponste bytes kunnen met de computer verwerkt
worden.
Door Pulle is het dataverwerkingssysteem en de
bl okkeerinrichting gemaakt. Voor nadere informa
tie over deze onderdelen wordt dan ook verwezen
naar [11] .
liier zullen achtereenvolgens de stroombronnen en
de besturing van de statische koppelmeting bespro
ken worden.
Omdat de stroombronnen volledig onafhankel~k van
elkaar moeten werken is het nodig dat de stroom
bronnen galvanisch van elkaar gescheiden zijn. Om
te voorkomen dat de A.S.M. in de geblokkeerde toe
stand te warm wordt is het nodig dat de stroom
bronnen zo kort mogel~k stroom voeren. Dit wordt
bereikt door de stromen zo snel mogel~k op hun eind
waarde te brengen en daarna het koppel zo snel mo
gel~k te meten en daarna meteen de stroombronnen
uit te schakelen. Hiervoor is het nodig te consta
teren dat de stromen hun eindwaarde bereikt hebben
en dat de koppelmeting voltooid is. Als noodbevei
liging wordt bovendien een maximum aan de t~d waar
in de stroombronnen stroom kunnen voeren gesteld;
dit is 5 sec. Fig. 3.15 toont het blokschema van
de stroombronnen. De werking is als voIgt:
De gewenste stroom die in binaire code (7 bit en
1 tekenbit) door het dataverwerkingssysteem wordt
aangeboden, wordt galvanisch gescheiden aan een
digitaal-analoog-convertor (D.A.C.) aangeboden.
Deze D.A.C. levert UliVt.t'lJ. Het tekenbi t .(bi t 1)
wordt aan relais b aangeboden. Met relais b wordt
de stroomrichting ingesteld. De stroom door de
A.S.M. wordt gemeten met een transfosh~t (dezelfde
die gebruikt werd bij de dynamische met].~g van de
stromen, zodat een eVe overzetfout er Ult valt).
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De gemeten stroom wordt omgezet in een spanning
( U~e,.,), die gelijk is aan de absolute waarde van
de stroom. Ret verschil tussen meet- en wenswaarde
wordt aangeboden aan. een integrator, die een tran
sistor zodanig uitstuurt dat de gemeten stroom
gelijk is aan de gewen.ste stroom. Tenminste als re
lais a bekrachtigd is. Als relais a niet bekrachtigd
is zal de stroom op "011 geregeld worden.
Met behulp van een analoge comparator wordt gecon
~tateerd wanneer de gemeten stroom gelijk is aan de
gewenste stroomj.dan wordt signaal z hoog.
Ret in- en uitschakelen gebeurt met relais a. Ret
He-lid is opgenomen om de stromen snel maar zonder
overshoot op hun eindwaarde te brengen. Dit is be
langrijk omda~ overshoot in de stromen aanzienlijke
koppeltrillingen kan veroorzaken, die slechts lang
zaam uitdempen. Relais a wordt bekrachtigd als de
ingangen x en. y wan de &-poort. hoog zijn. De stroom
bron wordt aangezet door x hoog te maken, terwijl y
hoog is. x is maximaal 5 sec. hoog. Zodra de kop
pelmeting voltooid is, wordt y voor 5 sec. laag,
zodat de stroombron wordt uitgeschakeld. In bijla
ge II wordt het elektrische schema van de.stroom
bronn.en gegeven.
Fig. 3.16 toont het blokschema van de besturing
van de koppelmeting.

begin
meting
n:=l

t
s tart. de te c tie de te ctie ponsen van
stroombron-I-+- stromen. op I+- koppel op f-+-- het koppel I-
nen eindwaarde eindwaarde

I

instellen.
nieuwe ro
torpositie

noodbe-
'--- ve iliging 1--.----1

stroombron
nen uit

vertraging
b.v. 0,1 sec.I-.......--n-e-e........;~y

eiude
meting

fig. 3.16

n:=n+l
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Bij het begin van de meting wordt de rotor in po
sitie "1" geblokkeerd (n=l). Vervolgens worden de
stroombronnen aangezet. De stroomhronnen geven een
signaal af wanneer de stroom de juiste waarde be
reikt heeft. Aangezien de stromen kunnen inslinge
ren. is het mogelijk dat dit signaal komt 'Voordat de
stromen uitgedempt zijn. Om dit uit te sluiten wordt
0,25 sec. nadat de 4 stromen voor het eerst tege
lijk hun. eindwaarde bereiken gemeten of de stromen
nag steeds op hun eindwaarden zijn. Als dit het ge
val is wordt de koppelmeting gestart. Omdat ook
het signaal van de koppelopnemer kan inslingeren
wordt-het koppel iedere 0,1 sec. gemeten en met
een A.D.C. (8 bit) digitaal gemaakt. Zodra twee op
eenvolgende metingen gelijk zijn - dit wordt getest
met een digitale comparator - wordt de digitale
koppelwaarde geponst. Zodra de ponsing gereed is
worden de stroombronnen uitgeschakeld en wordt
getest of alle N metingen gedaan zijn. Zo ja, dan
eindig-t de meting; zo nee, dan wordt na een ver
traging van b.v. 10 sec. een volgende rotorpositie
ingesteld en een volgende meting gedaan. Ret doel
van de vertraging is tweeledig: ..
- de stromen moe ten "Oil zijn voor een nieuwe rotor

positie wordt ingesteld.
- door de vertraging groot genoeg te kiezen kan

de temperatuur van de A.S.M. tot een veilige
waarde beperkt blijven.

In het blokschema (fig. 3.16,) is ook de noodbevei
liging getekend. Deze zorgt ervoor dat de stroom
bionnen nooit langer dan 5 sec. ingeschakeld zijn.
Als de noodbeveiliging ingnjpt wordt de meting
gestopt. Doorgaans duurt een meting niet langer
dan 2 sec.
Van het besproken besturingssysteem is het blok
"instellen nieuwe rotorpositie" niet verwezenlijkt.
Iedere nieuwe rotorposi tie moet nog met de hand ..
worden ingesteld. De schakeling waarmee getoetst
wordt of het aantal metingen gelijk aan N is, is
reeds door Pulle gemaakt binnen het dataverwer
kingssysteem. Dit geldt ook voor de noodbeveiliging.
De elektrische schema's voor de detectie van de
stromen en van het koppel op hun eindwaarden zijn
in. b.ijlage III gegeven. Om een indruk te krijgen van
bet verloop van de stromen en van het koppel bij -
de statische meting is fig. 3.17 opgenomen.
Deze figuur toont een rotorstroom en het koppel
tijdens een meting.
Bij de bespreking van de dynamische meting van de
stromen werd een uitdrukking voor het aantal me
tingen in ~~n periode van de rotorstroom gegeven:
N = 36·(1-s)/s. Aangezien de geheugencapacj.teit
van het dataverwerkingssysteem beperkt is tot
2056 plaatsen werkt de meetopstelling alleen voor
slipwaarden die groter zijn dan 0,017. Voor grote
slipwaarden is de meetopstelling ntet.geschikt, o~
dat het aantal metingen dan te Rle1n lS.
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:fig. 3.11.

De nauwkeurigheid van de totale meting kan geschat
worden op ca. 5%; 2$ voar de stroommeting en regi
stratie; 2% voor de reproductie van. de stromen en
1% voor de meting van het koppel.

Met de in het voorgaande beschreven meetopstelling
is het koppel van de o.s.k. gemeten voor verschil
lende slipwaarden gedurende ~~n periode van de ro
torstromen. Steeds is Ig = 15 A genomen.
Fig. 3.18 toont de meetresultaten. _
Met de computer zUn het gemiddelde koppel Te en
4e amplituden van de ~trilkoppels van het 6- en A

l2-yoUd van de frequentie van de rotorstromen (Te~

en T_el 2. ) ui t deze meetresul taten berekend. Deze
koppels zjjn overzichtelUk bijeengebracht in tabel 1
onder het hoofd IIgemeten ll

• In deze tabel zijn ook
de in hoofdstuk 2 berekende koppels opgenomen.
Verder zijn ook de gemiddelde koppels, zoals ze in
§ 3.1 gemeten z~n opgenomen. Tenslotte wordt, voor
de ¥orm van het koppel naar fig. 3.18 verwezen.
BU slip = 0,163 treedt herhaalde commutatie Ope
Daarom z~n voor deze slipwaarde geen berekenings-
resul taten gegeven. .

2
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gem~ten berekend
- A

Te
,.. ,.. -

slip Te TeJ Tefl Te6 Tell Tas fig.4.17

0,27 31~1 2,2 0,7 30,5 3,1 0,9 30,5 a
0,20 32,0 2,6 0,6 30,6 3,1 0,8 30,7 b
1/6 30,1 3,7 1,,1 29,5 4,3 1,1 29,4 c
0,163 28,1 3,4 1,7 - - - 28,4 d
0,151 30,6 1,9 0,6 30,1 3,1 1,0 30,3 e
0,127 30,9 2,0 0,6 30,5 2,9 0,9 30,5 f

Tabel 1

De vergelijking van de gemeten waarden van Te en Tas
geeft een goede indruk over de betrouwb~arh~id van
de metmg. Voor aIle slipwaardeg. blllkt Te > Tas •
AIleen voor slip = 0,163 blijkt Te < Tas • De oorzaak
hiervan ligt, waarschijnlijk in een. wijziging van de
afregeling van de stroombronnen. De meting voor
slip = 0,163 is n.l. beduidend later gedaan dan
de andere metingen. Een nieuwe afregeling was
noodzakelijk geworden, omdat de stroombronnen kapot
~egaan_waren. Uverigens zijn de verschil1en tussen
'.l2e en Tas steeds kleiner dan 4%.
Vergelijking van de gemeten en de berekende trilkop
pels leert dat in beide gevallen de trilkoppels bij
slip = 1/6 duidelijk groter zijn dan bij andere slip
waarden. Ook blijkt dat de gemeten trilkoppels wat
kleiner zijn dan de berekende trilkoppels. Bij de 
beoordeling van dit verschil moet beseft worden
dat het verschil in de orde van de nauwk~urigheid

van de meting ligt. Ook de bepaling van Teo' en. Te/1
met de computer uit de gemeten koppelwaarden heeft
een beperkte nauwkeurigheid.
R~ fig. 3.18 moeten nog een aantal opmerkingen ge
maakt worden. De figuren b en c kunnen vergeleken
worden met het berekende koppel van. de figuren 2.8
en 2.9. De overeenkomst is beter dan tabel 1 zou
doen vermoeden. Figuur f toont het trilkoppel bij
slip = 0,127. Vergelijking van deze figuur met
fig. 3.13 toont duidelijk het grote voordeel van.
de indirecte koppelmeetmethode aan. In aIle figuren
a tim f is een rimpel van. hoge frequentie op het

AIm
40

30

w 20.-

10

0
0 45 90

5= '/b

135 180 225 270 315 360
X

fig. 3.19
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koppel aanwezig. De frequentie van. deze rimpel
is hoger naarmate het toeren.tal van de A.S.M.

- -hoger is (slip lager). De ze rimpel is geen. speci
ale eigenschap van de o.s.k. De oorzaak moet- 
gezocht worden in onvolkomenheden van. de A.S.M.,
zoals gleuven en niet-sinusvormig verdeelde wik
kelingen. Dit wordt eens te meer ingegeven door
fig. 3.19. Fig. 3.19 toont het koppel van. de
A.S.M. als deze met weerstanden in de rotorwik-
kelingen bedreven wordt bij slip = 1/6. Op het
gemiddelde koppel is een duidelijke rimpe1 van
4 Nm (t.op.::-top) aanwezig. Di t is ca. 14% van het.
gemiddelde koppel. In het. trilkoppel is duidelijk
de hoekfrequen.tie 30-w,.. aanwezig. Deze frequentie
komt overeen met de frequen.tie van de rimpel op
de rotorspanning en -stroom waarover in § 3.2
is gesproken.
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4. Conelusies en. aanbevelingen voo]';' verder onderzoek.

De re sul:taten van de berekeningen aan de in. hoofd
stuk 2 genoemde machine wekken on twee redenen ver 
trouwen.
- De numerieke berekening; is op twee geheel -mrschil

lende manieren g.edaan. Pulle heeft de stelse~s

di.:f"fe renti.aalve rge Ii jkingem die he t. ge drag van de
o.s.k. 'beschrijven direk-t num.eriek opgelost-.. In
dit:. verslag zijn de stelsels cliife.rentiaalverge
lijkingeTh via de Laplacetransforma~e opgelos~.

De resultaten. van beide methoden komen vrij goed
overeen. Hierhij moet- opgemerkt. wordelL dat bij de
berekeningen met de Laplacetransformatie de rand
voorwaarde die aan de stat.orstromen geste1d moet
worden ean fact.or 10 nauwkeuri€pris berekend.
Als de met deze nauwkeurigheid. berekende ran.d
voorwaarden in het door Pulle gebruikte rele n
programma worden inge¥oerd, dan is de overeenkomEt
in de berekeningsresultaten nog veel beter.

- Vergelijkingen van de be rekend.ngsresulta. ten.. met
de meetresultatelilJ. leidt tot de conelusie da t de
overeenkomsten zeer goed zijn. Dit geldt voor
aIle verrichte metingen.

Deze betrou-wbaarheid van de berekeningen beteke n..t
echter geenszins dat het laatste woord over de
o,.s.k. gezegd is. De berekeningen zijn slechts
op ~~n ~chine t.oegepast. De resultaten die Klein
rat.h. [121 le rekend heeft voor een andere machine
zijn sterk afwijkend; Kleinrath vindt b.v.. geen
toename 'Wan het trilkoppel voor slipwaarden:. rond
slip=1/6,. Aangezien Kl.einrath naganoeg dezelfde.
rekenmethode gehruikt heeft. als i..n dit. verslag
besproken is, is er vooralsnog geen reden om ern
st-ig aan de juistheid van zijn rekenresulta ten
te twijfelen. AIleen de gebruikie nauwkeurighei.d
geeft aanleiding tot enige tWijfel, omd.at hij niei;
bekend is. Alvorens een algemene uitspraakt~kun
nen doen over de ~ootte van de trilkoppels die
in een o .. s .k. optreden is het nodig de bereke Ding
en op een groot aantal verschiIIende machines in
een groot aantal belastingstoestanden toe ie pas
sen.. Di t, word t bemoeilijkii door he t fe i i; dat de.
vereiste nauwkeurigheid, waarmee met name de rand
voorwaarde, die aan de statorstromen. gesteld moet
worden., berekend moet worden, afhankeIijk bl ijkt
te zijn van de machineparameters. :Een maat, , waar
aan de nauwkeurigheid getoetst kan worden, zou ge
vonden kunnen worden in de bereken,ing Va..ll lE t, quo
tient, van de 5e harmonische componenten van de
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rotorspanning en de rotorstroom. Dit quotient k:a.n
immers exact berekend worden met f.ormule ( 2.62 ).

Ket is ook nodig de berE?keningsmethode aan ie pas
sen, zodat de resultaten ook als er herhaalde com
mutatie of meervoudige commut.atie (Xc> 60 ) op
treedt juist zijn.

Een ander minstens zo belangrijk aspect is lne t; vol
gende.Rij de berekeningen en metingen is aangenomm
dat, de comhinatie van de spoel Len de wisselrich
ter in de. o.s.k. C. zie fig. 1.1 ) vervangen mag
worden door een stroombron die een constan-re ge
lijkstroom 19 voert. Onderzocht moet worden in
hoeverre deze vereenvoudiging toelaatbaar is.

llit; de berekening en meting van het gemiddelde
koppel is ge"t11eken dat "bij bepaalde belasting
voor s::::: 0,16 instahiel gedrag van de o.s .k. ver
wacht kan worden. ( zie fig. 2.4 plus toelichting ).
Het is interessan"t te onderzoeken hoe de o.s.k. met.
de aijbehorende regeling zich dan gedraagt., omdat.
de mogelijkheid dat grote trillingen in het koppel
optreden niet uitgesloten mag worden.

In § ~, is een bijzondere methode om koppels aan
bepaalde typen elektromotoren te meten bespro~~.
De resultaten van de metingen tonen duidelijk de
waarde van deze methode aan. Teneinde een beter
inzicht te krijgen in de nauwkeurigheid van de meet
methode is het nodig verder onderzoek naar de mo
gelijke f.outenbronnen te doen.

Het is ook nodig de meetcpstelling uit te breiden
met een apparaat, dat het instellen van een vol
gende rotorposi tie au"tomatiseer"t., zoda t he t doen
van een meting minder tijdrovend en geestdo dend
wordt·.
He·t. is zinvol het dataverwerkingssysteem zodanig
te wijzigen dat de werking losgekoppeld wor~.

van de toe passing op een asynchrone motor met
sleepringen in stationair bedrijf. Daartoe moet
het aantal metingen losgekoppeld worden van de
periode van de rotorstroom.
Ook een vergroting van de geheugencapacitei t en em
vergroting van het oplossend vermogen van de posi
tieopnemer zouden zinvolle uitbreidingen van de
meetopstelling zijn. De toe passing van een micro-
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processor kan hierbJi.j grote voordelen opleveren.
Deze wijzigingen openen de m.ogelijkheicd am de metho
de ook toe te passen op andere elektrische machi
nes in stationair bedrijf of ~ijdens overgangs
verschijnselen.

Kort samen gevat:

~,onclusies:

- berekeningen betrouwbaar,
- metingen komen zeer g,Oed overeen met, berekenin-

gen. ~

- de methode, van koppelmeting blijkt, waardevol
te zijn.

- vereiste nauwkeurigheid van de herekeningen is
afhankelijk van de machineparameters.

- grootte v~ trilkoppels is afhankelijk van ma
c,hine parame te r s •

Aanbevelingen. voor verde,r onderzoek.:

- berekeningen universeler maken:
- zelfzoekende nauwkeurigheid
- herhaalde commutatie
- meerwoudige commutatie

- onderzoek naar de invloed van de machine para-
meters.

- Onderzoek naar de inv:loed van de wisselrichier.
- onderzoek naar de stabili tei t. van de o. B,k.

voor slip~O,16.

- verder onderzoek naar foutenbronnen in koppel
meting ..

- universeler maken en verder automatiseren I

van de meetopstelling.
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Bij1age Ia. Terugtransformatie van
-;"" ~·I/·or e4 'p Ii'l' O:'j) 04 'fa ~',P l to 4·1' r~

tq!;» - r·
- f'(,P~/)'{fJr,Po}/tfi',#Ir t- Wi'" I

-:--
Voor fart) kan ook geschreven worden:

"""' r .~ dJ· J)K• (; ~ _ I~o ,.; I

~q' ~ -, ·fti'fo}·ifi'flt1··w,)(Pi'ft t-iw,)(j'+/J 1·r,.J,j){~1j1.J '"J'. fN.I)

Hierin is fJ,j =0 en CAl., =1 ingevoerd, omdat di t het
schrijfwerk voor de terugtransformatie aanzienlijk
verminderd. De terugtransformatie kan verder ver-
eenvoudigd ~(or~en dJoor te~ ste11en:

iq (.J:) :;0 £.. (tiff)::)'" A!i de . ~~~(~)
~t A

"A (Jc) "''£''Yi>.(f',.s. -jw()(;U,.s. $.<»,J-trfi,)·('pt/J -j"b)(I '/-t/~j}
:: .C·'[ ';k (,pJ1.

Ste1 nu:
Dan is

- Air:: Ii"" D' ';k (p). el'"):;.=. ok. I - 0
. p'" 0 I I • flo .{II ~ "f will(;J.t'" W.l~) -

Vdor k.=.O is A ::_-;--~_/"",:""",,:,~_~_
o ,80 '(f3/"'~1{,RJl fo w.ja.;

D //", { ~ /).;(;
-IJA ::P"'j4 p1,P.j. (r.lIt{jJ)·e

~ .."a•.;c
(-,80) . e



TooJimische Hogeschool Eindhoven

Afdeltng der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

biz. 6, van

rapport nr.

~o· c.os ~ ;Ie ]

~ _ J,
1.0 - w"(R, &.,. J,') .

-A.~{ .
=: e . Ii,,' Sin w,~ .,.

t L:" ~,
In c: 06 ~ / l Co) e.,..,

- ~'<'~ .,. J,
Voor !VO geldt:

C/r f- f)/c ::: e-p,;IG. {If.f ·Sih ~~ r ~,f. COJ W,;1e}.
Voor de konst~ten ~ en~k kaa als voIgt een
recurrente betrekking gev;onden worden.
Als If.~-I en ~ Jr..., bekend zijn dan. moe t zjjn.:

(Ii J-I -Iej' ~k"ll(I"W'-p,);: /J~ t-;:/;,I(

en ( Ii:~.., - j .~~ 1<-1 ). f j fA{ - f1, ): Ii~ - j··1i4

Dus

en

;:;«~-~.;::/ -w·l:/• I -, I. £<'-1 '.1.. 1<-/
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Op dezelfde manier kan voor Ek + Fk gevonden
worden.: -,A.~

- CIr i-~ ::. e .{14 ' S/11 W.f.IC to ~Jf ' Co.!' W.J',1ICJ
met

~i ~ -;8.J ·1~.1 - w,' ~,,~I ;

!;,f =: ~ '1:i~ -A' r;.,J.1 :,
~

/i.o =~ l~:" Jl.J :
n. - J& ,
to-wJ'(,f~~1-Jl.a} ,

I<~ = t{.~ - z· wJ1..(jIo-}.~)'(fS'-p;,) ;

J~ :3 W,f' ~. {2.jP.J -jlD} - 2' w~' ~. (~jP.J);

~ ::f~ .(p~ ..j1o)- wJ'" J'

("f1. :: (~jP.3)1...,. ~ l, - woJ'- ,;

Aldus is t;(t}teruggetransformeerd in:

--A ."A:. ('d,f Ct:) ::AA- + e "I • ~ ,sil7 ~·x to &. COJ ~ ,..c J "I-

-A .x,{ -}t, x
e ~ • IJJ'Sih tA1.~ +~. Co.! ~~} rfN' eo
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Voor de konstanten geldt:

Ce!o ::Ao•do
en

Ca, fjo If, r;~ r;~ ~'t 1Jf"
Eclz. lio Ii, Ii~ J;J IJ.v {r

Cel. ... 110 1;, Ij~ ~J ':'1 0r •...

Eel., ~o,;, ~z ';J ~'i I;r
'-

do
d,

4t

G/J
tl.,

E,J&* ~o 1;., fi.1. fi.J fi." ~r ~~
".

Op dezelfde manier worden de be~rekkingen (2.35)
en (2.36) teruggetransformeerci in:

t; (Je) :z,"rC,o r e-,s,~(4,.Sih "J,)C r~1. •COJ ~x) of

C,J· s/,., >c f-.t; ~ .Cos.<:: 1'~... e -,a..<:: }

en

Hierin is

E1'0 =Ao • 'Yo
en

E", ~o Ii, P'z P'J r;" 0r 'to
c;& Fz.o If., 'i~ 'i,J ltv ~.r If·
E,.J - ~ If, lil ~J If"! ~ •

cy~-
c;.v {D ~, lil. 13 {t' {~.

ty.
cy-,

~r ~ fi., ~~ If.J fi.., ~ err
en

(2.38)
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C'il 1;" r" ~l. IfJ 0'f IJr 0
."

Cq1 ~o ~ ~a iiI {'~ {r
~,

CQ3 J10 1,
~l- J11. lis Iff( lis- .-
~:J

~tt {<, 1;, 'il. {~ !;¥ {r ~'t

4,- 40 ~ 'h ~.f 4" ~ ~~

-
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dan is:

_ lim
-f>~ -iW,-~i

_ S, - j' r,- 5, t.,. T/~
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Op dezelfde marrier als in b~lage la is beschreven
kan gevonden. worden:

, I ... fl. ·)c'f JL/r + Oft == e " . 6,~. sin t4 ..)(:' t- G.l~ .cos ~ . .>c:'

met r - _ B . r _ fA) • 6 .
~,~ - r $ (AI. It., 4 4 ~., ,

G~~ .:: w.I . "#~I - f?4 . ~~/r.' ;

C; ... S, . /" 7;
'11 - (. l ZJ 4. - .

~J J, of ~ I J :J.o- w.(s/".,. r,~ ,
Evenzo wordt gevonden:

:met GJk = - j4~ . ~.~I - W.I· '\~., ;

't' ~ ~. C;4.« -. ~~ . "t.. .N ;

4:: SI . C == r; .
~o wz"(s~l.,. 7;,2) I t<' WI" ( S~" t- T/) J _

S~:: - ~~" ~ - W,l. L. l ;

r;.:: ~ .Z~ - w~ r; j

1/ ( ~ c ...
flo:: I~"'!.J)-' ~ r w.l I

~ ::. 2.. w~ " (1.1 "'/~ ) ;
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en

Hql G/O ~II ~/~ c/3 e,f{
Hell Gu '~I 'u t;.21 ,.&¥--
H,JJ '30 tZ., ~Il. 'JJ 'J't'
HJ't '''to ''tl G;'tl ''II 6~~

In deze 1aatste betrekking is ingevu1df.J =0 en
eva =1. Voor de konstanten. ge1<it: .

Helo =: AO
' • J;

J:
cf,

. ~

dJ

0:,
Op deze1fde manier wordt betrekking (2.49)
teruggetransformeerd in:

met
I

H"" =: It·~
en

~ (i/o '" '/Z Gil "'t' y;

H,~ ~~O 4J.1 ~Zl 'lJ ~l.'t ":: • Y&
H,~ GJO <::£/ 'Jl '.II C"'f

(j
H1'''' ~'to '''II 4'fJ (V'f'",z r..
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He~ elektrische schema van de stuurbare stroom
bronnen.

De figuren. I I.l tjm 11.4- -tonen he -t schema van de
stroombronnen. De stroombronnen z:ijn gebouwd op
twee printen, a en. b, en op een koelblok. D.e rela
tie tussen de printen en de schema's wordt, gelegd
door de nummering van de klemmen en de belangrijk
ste eom.ponenten in de schema's. Aan het einde van
deze bijlage zijn de b;ovenaanzichten van de pr ini:en.
gegeven. Hierop zijn. de belangrijkste componenten
met dezelfde nummering aangegeven.
De schakeling van fig. 11,4- is op een koelblok
gebouwd. Voor een beter begrip van de schema's
word t, verwe zen naar het h;lokschema van f.'.ig• .3. 15".
en de ~ijhehorende tekst. P~eronder voIgt een uit
leg van de verschillende blokken.
De galvanische sche iding tussen stroombron en. s"tuur
elektronica wordt verzorgd door de relais a tim k.
De relais a tim j zijn getekend in fig. 11,1.
Relais k is getekend in fig. 11,3. De bijbehorende
schakelcontacten zijn te vinden in de figuren 11,1
(k)" 11,2 ( d tim j ), en 11,3 ( a tim c ).
Met relais a wordt de stroombron in- en uitgescha
keld. Als relais a bekrachtigd is brandt LED l
( fig. 11,1 ). Dit is het geval als zowel x als'y
in fig. 11,1 hoog zijn. ~ij inschakelen wordt sig
naal x ( klem b22; start/stop ) gedurende 5 sec.
hoog. Relais a is dus nooit langer dan 5 sec. be
krachtigd. Signaal y is normaliter hoog. Als het
ko,ppel bij de statische meting gemeten en geponst
is wordt klem b23 C ponsing klaar ) hoog. Op deze
opgaande flank geeft de ~imer ( ic:b2 ) een puls
van ca. 5 sec. Gedurende deze puls zal y laag zijl.
en zal relais a dus niet bekrachtigd zijn.
De schake lcontac ten d tim j maken de ingangen van.
een digitaal-analoog-converter ( DAC; ic: a6. ) ho<g
of.'. laag. Die ui tgang van di tic. geeft na verster
king door ic: a5 een analoge spanning (Uweh .5) die
een maat is voor de gewenste stroom. am te zorgen
dat de versterker in zijn lineaire gebied bedre
ven word t is met ieo: a2 een spanning van 5 Vi ge
maak"t, die dienst doet als referentiespanning voor
de hele schakeling. Ic a~·!l. ..geef-t een spanning van.
10 V. aan zijn ui t,gang. Deze spanning is nodig om
ic a6 te voeden. Me t potentiome ter PI kan Uwel1.S

ingesteld worden op 5 Y als bit, 2 tim 8 ( klemmen
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as, a5, a7, a6, a31, a29, a27 } laag is.
fig. 11,3 "toont, hoe U"".hS via schakelaar a, poten
"tiometer P~ en een RC- lid ( tijdconstante: 0,1
sec.) als referentiesparrning aan een integrator
( met tijdc,onstante: 0,05 sec.) wordt. aangeboden.
Aan deze integrator wordt ook de spanning ClUJ-,.,/)
aangeboden. De integrator stuurt de t.ransistoren
van fig. 11,4 zodanig dat de gemeten en gewenste
stroom aan elkaar gelijk worden. Met potentiometEr
P~ kan de gewenste stroom afgeregeld worden.'Als
bJi t 2 tim 8 hoog is moei; de stroom 25 A zL jn. Af
hankelijk van het teken van de stroom door de A.S.M.
moet aan '-de integrator U,.,.. of -fA:J81f1 toegevoerd
worden~ De stroomrichting wordt bepaald met het ~
kenhi t, ( bit!, klem b4 ). Met di t tekenbi t kan dus
ook de keuze tussen u,..., en - UU."" gemaakt worden.
Dit wordt bewerkste111gd door re1ais c. Uit. U,.~
word t - U~ gemaakt met een invertor. Me t de po
tent.iome-e"ers Ps- en PI kan de versterking op II -1 II

ingesteld worden.
Met de comparator ( fig. 11,3 ) wordt geconstatee~

of de geme ten stroomwaarde gelijk is aan de gewen
ste stroomwaarde.Dit wordt gedaan door de gemeten
waarde (I U,.... l) te vergelijken met een spannin~
die iets lager is dan de wenswaarde en met een
spanning die iets hoger is dan de wenswaarde. Deze
sparmingen zijn aanwezig o.p de lopers van. PI resp.
P, • Als de gemeten waarde tussen de beide span
ningen in ligt wordt relais k bekrachtigd. He~ ge
volg hiervan is dat LED 2 zal branden en da"t sig
naal z ( klem a21 ) hoog za1 zijn. ( zie fig. 11,1).
Fig. 11,4 toont hoe de sturing van de stroom I ver
wezenlijkt is. Contact b van relais b schakelt; rel
ais 1 in of uii; • Met relais 1 wordt de richting
van I bepaald. De stroom ( maximaal 30 A } word.t
gestuurd door 4 parallel geschakelde transistoren
( type 2N 3055 ). Deze 4 transistoren 'worden. ge
stuurd door een darlington ( TIP 111 ). Ter bevei
liging van de transistoren zijn de volgende maat
regelen genomen.
- Om een goede stroomverdeling over de 4 transist~

re~ te bewerkstelligen zijn de 8 weerstanden van
O,18A opgenomen.

- Om te voorkomen dat de spanning op de col1ect.o
ren "te veel negatief wordt is diode D, opgenomen.

- Om te voorkomen dat bij het afschakelen van een
inductieve belastingsstroom de spanning op de
collee toren te hoog wordt zijn de di ode DJ" , de.
zenerdiode Z~ en de transistor ( type MJE 3055 )
opgenomen. Deze drie componenten vormen samen
een vrijloopdiode van groot vermogen met een door
laatsp~nning van ea. 10 ~. Er kan niet met een
eenvoudige vrijloop diode ( b.v. alleen diode
D~ ) v:olstaan-worden, omdat, deze onder bepaa1de
omstandigheden maakt, dat. de stroombrOllilen niet
onafhenkelijk varr e1kaar werken. Dit. kon toege-
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+

fig. 11,5

1icht worden aan de hand van fig. 11,5.
ste1 dat. i. = 25 A en
i~ ~-1 A moe~ zijn. Dan
moet i" =- 24 A zijn.
Als de weerstand van Eren

T
wikkeling 0,24.r4 is dan
za1 bij de gegeven stro
men de spanning over de
diode 5,52 V zijn. Aan-
gezien di t onmogelijk :iffi
zal de gestelde stroom
confi-guratie niet kun
nen ~loeien. Als de diode
een doorlaa-tspanning van
b.-v. 10 "V heef.t- kunnen de

gestelde stromen weI vloeien •
•.Om de transistoren tegen zeer hoge en stei~ span
,".ningspieken te beveiligen is zenerdiode Z, op-

genomen.

Tenslot.te moet nag vermeld worden dat de stroom
1llJronnen die op de statorwikkelingen zijn aange
sloten gevoed worden uit een accu van 18 V i.p.w.
12 V.
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Ret elektrische schema van de besturing van de
statische koppelme~ing.

De figuren 111,1 , 111,3 en 111,4 tonen he~ elek
trische schema van de bes turing van de koppe lme til¥,
zoals dat tot, nu toe gerealiseerd is. De schakel~

gen zijn gebouwd op de printen c en d waarvan.
achter in deze bijlage de hovenaanzichten gegeven
zijn. De ie's §Th klemmen zijn genummerd zoal~ d~t ook
in bijlage II is gedaan. . .

Biij de bespreking van de genoemde figuren kan met.
vruchi;, gebruik gemaakt worden van een " timing
diagram. ". Daartoe zijn in de figuren 111,2 en
111,5 de verschillende signalen, die ook in de
elektrische schema's zijn aangeduid, in hun chro
nologische volgordegegeven.
Fig. 111,1 ~oont de schakeling waarmee geconsta
teerd wordt dat de stromen in de 4 stroombronnen
aIle hun eindwaarde bereikt hebben en dat de me
ting voltooid is.
De werking zal toegelicht worden. aan de hand van
fig. 111,2. Op t=to V'lordt signaal x hoog en wor
den de 4 stroombronnen aangezet,. Tegelijk word t
signaal e laag, zodat LED 3 gaat branden. De sig
nalen Z/ Z2,' Z3' en Z'Y worden hoog als de ge-_
wenste stromen bereikt. zijn. Als de signalen
Z~, Z1, Z3' en Z¥alle tegelijk hoog zijn wordt
signaal a laag. Di~ is b.v. op ~tl het geval.
Op de neergaande flank van signaal a word t sig
naal b ge durende 0,25 sec. laag ( tot t.= 1; ~ ).Daarna
wordt. opnieuw gekeken of de stromen op hWl eind
waarde zijn. Zo ja, dan wordt signaal c hoog en
kan het koppel gemeten worden. Zo nee, dan wordt
gewacht tot signaal a weer laag wordt en begint
de procedure opnieuw. In fig. 111,2 is gemakshal
ve verondersteld dat signaal a laag is op t:.t J •
Di~ is in werkelijkheid ook bijna altijd het @vaL.
Als signaal c hoog is wordt het koppel gemeten en
geponst.. Hoe dit gebeurt wordt later besproken.
Tijdens het ponsen is signaal d laag. Als het pon
sen klaar is wordt ( op t=t'6) signaal d hoog, en
daarmee wordt ook signaal e hoog. Tegelijk worden
ook de stroombronnen afgeschakeld. Als e hoog wor~

gaat, LED 3 ui t. Di~ is de. 'Voorlopige indicatie dat
de mening klaar is.
De figuren 111,3 en 111,4 tonen de schakeling waa~

mee het analoge koppelsignaal digitaal.gemaakt woIdlt
Ook wordt met deze schakeling getest of het kop-
pel de ui teinde lijke waarde bereikt heeft. Tenslo-&
te tonen de figuren ook nog hoe de ponser bestuurd
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wordt. Fig. 111,5 wont. het bijbehorende t~

ming-diagram. N.B. de t-ijdstippen t a en t so zijn
dezelfde als in fig. 111,2.
De werking is als voIgt:
Op iL::t 3 word..t signaal c·hoog. Aangezien signaal
m hoog is, zal op de opgaande flank van signaal
c door ic. c4 een puIs van l~sec. gegenereerd
worden ( signaal f ). Met deze puIs wordt aan
ic. c6, een analoog-digitaal-convertor ( ADC ),
het commando gegeven om het analoge koppelmeet
signaal op klem c 20 digi taal te -maken. Met de
potentiometers PjI' en PcP kan de A.D.C .. z,odanig a~

geregeld worden dat 10 V overeenkomt met de bi
naire code 1111 1111 en 0 V me t 0000 0000. De docu
mentatie van ic. c6 is aan deze b~lage toegevoegd.
Gedurende de conversie is signaal g hoog. Als de
eonversie gereed is wordt signaal g laag (op t=t~ ).
Op deze neergaande flank van signaal g wordt door
ic. c2 een puIs van 0,1 sec. gegenereerd (signaal
h ). In de getekende stand van schakelaar S is sig
naal i gel~k aan signaal h. Op de neergaande flank
van signaal i wekt ic. c7 een puIs van 1 msee. op
(signaal j). Dit gebeurt op t=t~. Afhankel~k van
het niveau van signaal k wordt de puIs doorgegeven
aan signaal m of 1. Als signaal k laag is wordt de
puIs doorgegeven aan signaal m en wordt de hele ge
schetste procedure herhaald. Dit. is in fig. 111,5
bee keer geschetst. Als signaal k hoog is wordt de
puls doorgegeven aan signaal 1. Signaal m blijft dan
hoog tot een volgende meting. Signaal 1 is de pons
instructie.
Ret niveau van signaal k wordt bepaald door een
d..igitale comparator (ic's dB en d9), die toetst
of de informatie in buffer 1 (ie's d4en d5) gel~k

is aan de informatie in buffer 2 (ie's d6 en d7).
Als dit het geval is wordt signaal k hoog.
Voor t < to is signaal x laag. Ret gevolg hiervan
is dat k hoog is, omdat beide buffers gereset zijn.
Op t=t~ wordt signaal g laag. Op deze neergaande
flank wordt ic. d3 (eeu JK-flip-flop) getriggerd,
en wordt b.v. signaal r laag en s hoog. Op de neer
gaande flank van signaal r wordt aIleen buffer 2
gevuld met de informatie die de A.D.C. levert.
Dus signaal k zal laag worden. B~ de volgende puIs
van signaal g wordt buffer 1 gevuld, daarna buffer
2, etc. Dit gaat door tot twee opeenvolgende con
versies van het koppelmeetsignaal dezelfde binaire
informatie geven. Dan wordt signaal k hoog. Dit is
iII!. fig. 111,5 aangegeven voor t=t,.,..
Tenslotte moet nog toegelicht worden waarom scha
kelaar S opgenomen is in de schake ling.
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Sehakelaar-S'maakt het mogelijk om niet alleen de
uit de A.D.C. aaa de ponser toe te voeren, maar
ook digitale iJrui'ormatie uit een ander apparaat.
Dit kan met name het dataverwerkingssysteem z~n.

Daartoe moet uiteraard de sturing van de ponser
gewijzigd worden. In het geval dat de in het. data
verwerkingssysteem opgeslagen stromen op ponsband
gezet moe ten worden kan voor de sturing gebruik
gemaakt worden van het signaal T,. TJ is een sig
naal in. het dataverwerkingssysteem dat b~ iedere
nieuwe stroomwaarde (rotorpositie) een pUls heeft.
Door van signaal 'Jl J een sign.aal af te leiden da t
enigzins_yertraagd is ( l msec.) wordt een signaal
verkregen dat geschikt is om de panser te sturen.
Dit is gedaan met ic. c4 • Als schakelaar S in de
stand +5 V staat en. signaal k hoog is (dit is als
x laag is) dan wordt het vertraagde signaal aan..
de ponser toegevoerd.
Als schakelaar S in de stand +5V staat, dan is
klem c 18 hoag en daarmee z~n de met 1 aangeduide
i.D.gangen van de ie's dl en. d2 hoog. Het gevolg
hiervan is dat de digitale uitgang word-t doorver
bonden met. de externe digitale ingang in. plaats van
met. de. interne digitale ingang( zie fig. 111,4 ).
D~ interne digitale ing~ is verbonden met de
Ultgang van de A.D.C. (le. c6 ).
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MECHAN'ICAl DIMENSIONS (INCHES)

CERAMIC PLASTIC
ACD·EK10B, 12B, 12DR ADC·EK8B

ADC·EK12DC

BCD
24 OVER RANGE

!ADCEKI2D ONlYI

-,
555
545

'TrTitrTrrTTTTTTTTTTTTrTTT""_l
1 12

PIN 1 045

IDENT i1;;
~Ib;::J I 'Hf~

.021
- 015

DATA COUNTER
AND

OUTPUT LATCHES

STAAT
CONVERT

AMPLIFIER
ou'!: 15;.1-+--------,

ANI~~~~ 14

I
p, N 1 L.,)fT-rTT"TT'lr-nn-r"'T"T",,-h-.,.-,-.,.-,-rr
IDENT

.600
MAX

::ATIJRES

Monolithic CMOS
Binary or BCD Models
20mW Power Consumption
To 12 Bit Accuracy
No Missing Codes
low Cost

ENERAL DESCRIPTION

Ie ADC-EK series are low power, inte
ating AID converters fabricated on a
I'Igle monolithic chip using CMOS
chnology. The circuit employs a
large balancing integrator, current
~itch. comparator, clock counter,
Ita counter, al")d control logic cir·
litry to implement conversion. The
large balancing integration tech
que gives high linearity and noise im
unity along with inherent mono
nicity resulting in no missing codes.
Jtput data appears in parallel form on
tched outputs which are CMOS, low
)wer TTL, or low power Schottky TTL
Impatible. The ADC-EK series con·
sts of 5 different models with 8, 10,
,d 12 bit binary coding and 3112 digit
:;0 coding.
mversion time is 1.8 to 24 millisec
Ids maximum depending on model.
mlinearity is ±1/2 LBS max. while dif·
rential nonlinearity is ±1/4 LSB
:>ical. Other specifications include
.in tempco of ±40ppm/oC max. and
ro drift of ±50jJ.1/loC max. An external
ference, integrating capacitor, and
veral other components are required
roperation. The analog input voltage
1ge is programmable by means of an
ternal resistor which sets the
rrent into the integrator at 10jJ.A full
ale. Standard operating mode is uni
lar but bipolar operation is accomp
hed using an external op amp to pro·
Ie an offset current from the refer
ee.
wer requirement is ±5VDC at 2mA,
'ing a power consumption of only 20
lIiwatts. The units are packaged in
pin ceramic or plastic DIP's. Oper·

ng temperature range is O°C to
°C for all models except ADC
~12DR which is - 25°C to + 85°C.

IUTION: The ADC-EK Series are
lias devices and should be handled
refully to prevent static charge pick-

which might damage the devices.
e devices should be kept in the ship·
)g containers until re<ldy for installa·
rI.

7



8/10/12 parallel lines 12 parallel lines
and over range

3.5V min. positive pulse with duration of 500
nsec. min. The LO to HI transition initiates
the conversion cycle.

V OUT ("0") {+0.4V for lOUT = -360j..LA
V OUT ("1") ~ "2.4V for I OUT = "360j..LA
Output HI during conversion and LO when
conversion is complete and output data
latched.
Output HI indicates output data is latched
from previous conversion. LO indicates new
data is being transferred to outputs

FSR is full scale
range or total
input voltage
span for the

• converter.
ROFF (nom.) = VREF

51lA
RREF (nom.) = VREp

20llA

1. The ADC-EK series are CMOS devices
and must be properly handled to pre
vent damage from static pick-up.
Proper anti-static handling procedures
should be observed includi~g storage
in conductive form or shorting all pins
together with aluminum foil. Do not
connect in circuits under ."power on"
conditions. The input voltage should
be applied after power is on. Do not
open circuit the zero adjust, reference,
or start convert pins while power is on.
It should also be noted that the top and
bottom of the ceramic package are
connected to the positive supply.

2. Nominal values of input, reference,
and offset resistors are given in the
resistor table. Due to the possible ±5%
tolerance of the external reference and
+5% -3% tolerance on the converter
scale factor, the actual resistor value
can vary by almost ± 10%. RG and RT
in the daigrams are for trimming gain
and bipolar offset d~ring calibration. It
is recommended that RG be 1% of R1N
(nominal) and RT be 1%of ROFF (nom
inal). They should both be 100ppm/oC
cermet trimming pots. The recom
mended procedure for selecting R1N
and ROFF is to set the RG and RT to
center of range and then choose 1%
metal film resistor which gives the
nearest fit at the full scale point 1111 ...
111 for R1N and one that gives the
nearest fit to zero scale point 1000...
000 for RT.

3. To choose any intermediate scale val
ues for R1N and RT or values of RREF
for other reference voltages, use the
following formulas:
R1N (nom.) = FSR'

10IlA

ADC·EK12DCIDR
BCD

±V4 LSB max.

± '/4 LSB max.

±2.5 ppm1°C

3 '/2 digits
BCD

12 msec. (3'/2 digits)

ADC·EK8B/10B/128
BINARY

o to +10j..LA
-20j..LA
Single ended

8. 10. 12 bits
Straight Binary
+5, -3% max.
±50mV max
±'/2 LSB max.
± '/4 LSB typo
±'h LSB max.
±20ppm/o C typo
±40ppm/o C max.
±50j..LV/oC max.
±1.7ppm/oC
O°C to 70°C
1.8 msec. (8 bits)
6.0 msec. (10 bits)
24 msec. (12 bits)
±.05%/% supplyer Supply Rejecllon

C. (Status)1

perature Coefficient of Galn 2 ......•

I Valld1

)Iution .
Ing .
I Error, Initial, adj. to zero .
I Error, Initial, adj. to zero .
linearity .
!rential Nonlinearity .

)RMANCE

I Drift .
!renllal Nonlinearity Tempco .
~Issing Codes .
version Time, max. . .

UTS

Illel Output Data

: Conversion .

·S

og Input Range .
renee Input .
i Analog Input .

R REQUIREMENT

Ige, rated performance .
Ige Range, operating .
!scent Current .

±5VDC ±0.25V
±3.5VDC to ±7VDC

2mA

ORDERING INFORMATION

CAL-ENVIRONMENTAL
PRICE

MODEL NO. RESOL. PACKAGE (1-24)

24 pin Ceramic DIP (10B, 12B, 12DR)
24 pin Plastic DIP (8B, 12DC)

rallng Temperature Range

~ge Temperature Range .

(age .

O°C to 70°C

-65°C to +150°C

O°C to 70°C (DC)
-25°C to +85°C (DR). ADC·EK8B 8 Bin.

ADC·EK10B 10 Bin.
ADC·EK12B 12 Bin.
ADC·EK12DC 31/2 BCD
ADC·EK12DR 31/2 BCD

Plastic
Ceramic
Ceramic
Plastic
Ceramic

'Specification same as first column

THESE CONVERTERS ARE COVERED
UNDER GSA CONTRACT

-. 1. Logic Specifications are same as for Parallel Output Data
2. Over O°C to 70°C.



HI ----------------------------

Free Running Operation

START
CONVERT

LO --- -- - - -- -------------- - --~-------

::::2.5~5ec

RECYCLE
TIME

DATA LATCHED

....---CDNVERSION TIME---~

-=u= ~5"sec
DATA I

CHANGING~:il
DATA LATCHE D

______________ '1-------
~r-- 500nsec.'yP

--=LF ~5"soc
DATA I

CHANGING~:

________D_A_TA_LA_T_C_H_E_D [ DATA LATCHE 0

----..j:..-- 500nsoc. 'yp.,

HI
DATA
VALID

LO

HI
DATA
OUT

LO

Clocked Operation
HI ~START 500 nsec. m,n.

CONVER~ _
LO I ------------------

. -...J f.-- 300nsec 'yp

HI E.O.C. :, I.. CONVERSION TIME ~ I
(STATUS)

LO I '------
I

HI
EOC.
(STATUS)

LD

HI
DATA
VALID

LO

HI
DATA
OUT

LO

STRAIGHT BINARY .
BBIT 10 BIT 12 BIT

SCALE o TO +10V CODE o TO +10V CODE o TO +10V CODE

F&-l LSB +9.96V 1111 1111 +9.990V 11 1111 1111 +9.9976V 1111 1111 1111
'/2 FS +5.00 1000 0000 +5.000 100000 0000 +5.0000 1000 0000 0000
lLSB +0.04 ooסס 0001 +0.010 0000000001 +0.0024 000000000001

0 0.00 0000 0000 0.000 000000 0000 0.0000 0000 0000 0000

. is recommended that large full
cale voltage ranges be chosen such
sO to +10V. 0 to +5V etc. in order
) keep the error due to input offset
oltage drift to a minimum.
he temperature stability of the ADC
K converters depends directly on the
onverter itself. RIN • RREF. ROFF • and
·REF. Since the converter is typically
:20ppm/oC it is recommended that a
Oppm/oC reference be used along
lith 10ppm/oC metal film resistors for
liN. RREF. and ROFF for best perform
nce over temperature. On a statistical
asis this would give about 28ppm/oC
tability for the complete converter.
lther passive components used with
le converter may have tolerances as
ldicated here: Rc is a ± 10% carbon
omp. resistor; Cc is a ±20% ceramic
apacitor; CINT is a ± 10% glass or ce
lmic capacitor; RB1AS is a ± 10% car
on compo resistor; and the two zero
djust resistors are ± 10% carbon com
osition type. It is recommended that
'10 0.1 J.1F bypass capacitors be used
Ight at the power supply pins. CINT

hould be connected as close as pos
ible to pins 14 and 15 away from any
oisy lines.
he start convert pulse initiates con
ersion on the LO to HI transition after
'hich the conversion cycle cannot be
lterrupted and must run to completion.
ogic signals should not be routed
nder these devices or near the input
~ference. or zero adjust pins.
he unused data output pins on the 8
nd 10 bit models should not be used
)r external connection points since
ley have internal connections to the
onverter.
,II digital outputs will drive 210w power
TL loads or 1 low power Schottky TIL
lad. They should not be overloaded
s this will affect the performance of
1e converter.

FULL SCALE RANGE

SCALE o TO +2V o TO +10V oTO +20V CODE

FS-l LSB +1.999V +9.995V +19.990V 1 1001 1001 1001
'/2 FS +1.000 +5.000 +10.000 1 0000 0000 0000
1 LSB +0.001 +0.005 + 0.010 o0000 0000 0001

0 0.000 0.000 0000 o 0000 0000 0000

BCD

B BIT 10 BIT 12 BIT

SCALE ±5V CODE ±5V CODE ±5V CODE

FS-l LSB +4.96V 1111 1111 +4.990V 11 1111 1111 +4.9976V 1111 1111 1111
0 0.00 1000 0000 0.000 1000000000 0.0000 1000 0000 0000
FS + lLSB -4.96 0000 0001 -4.990 000000 0001 -4.9976 000000000001
FS -5.00 0000 0000 -5.000 000000 0000 -5.0000 0000 0000 0000

OFFSET BINARY
INPUTIOUTPUT CONNECTlO~

I

'NO CONNECTION FOR OTHER MODELS
rE:
~ 8 AND '0 BIT MODELS DO NOT CONNECT TO
JSED DATA OUTPUT TERMINALS SINCE THEY
IE INTERNAL CONNECTIONS

L

..- _-_ _-_ - _- --_ _----)

~ FUNCTION PIN FUNCTION

BIT lOUT IMSB·12 BITS) 13 REFERENCE

BIT 2 OUT 14 ANALOG INPUT

BIT 3 OUT IMSB·lO BITS) 15 AMPLIFIER OUT

BIT 4 OUT 16 ZERO ADJUST

BIT 5 OUT IMSB·8 BITS) 17 BIAS

BIT 6 OUT '8 -5V POWER

BIT 7 OUT 19 '5V POWER

BIT 8 OUT 20 GROUND

BIT 9 OUT 21 START CONVERT

BIT 10 OUT 22 EO C (STATUSI

BIT 11 OUT 23 DATA VALID

BIT '2 OUT ILSB·ALLJ 24 BCD OVERRANGE'



JJ
..~

I

j

RREF ROFF
VREF (NOM.) (NOM.)

-1.22V 61K 244K

-2.5V 125K 500K

- f? -6.4V 320K 1.28 MEG.

RESISTOR TABLES

CONNECTION FOR UNIPOLAR OPERATION

tSVOC .o:5VOC

RAH. RIN ere ,% Met,l Film mistor,.
AliAS Rc are 10% C.rbon Camp rnlstors
Cc is 20% Cer.mlc capacitor.
Zero AdJuSlme"nt resistors Ire 10% Carbon Compo
All trimming POlS are 1OOpprnJ "c Cermet type.
Supply bypass capacifOrs Ire Cel'Bmic or Tantalum.
C.NT is 10% Glass or CeramIC Clpacitor.

....
-VAl' o--------'WW\,---{

Cc
21l1pF

ANALOG
INPUT o--+-'IM'I.-IM"IIr...........-{

-5V

START
CONVERT

~

UNIPOLAR
RANGE

o TO +2V

o TO +5V

o TO +10V

o TO +20V

BIPOLAR
RANGE

±1V

±2.5V

±5V

±10V

R 'N
(NOM.)

200K

500K

1 MEG

2 MEG.

+5V

CALIBRATION PROCEDURE

1. Connect the converter as shown in the con
nection diagrams for either unipolar or
bipolar operation. Determine the input volt
age range and select the required input
resistors. Apply a logic HI to the start con
vert input (pin '21) to give free-running
operation.

2. Zero and Offset AdJustments. Apply a pre
cision voltage reference source from the
analog input resistor to ground. Adjust the
reference source to zero + 'h LSB for uni
polar operation or -FS + 112 LSB for bipolar
operation. Adjust the zero or offset poten
tiometer so that the output code flickers
between 000 .... 000 ana 000 .... 001.

3. Gain Adjustment. Set the output of the ref
erence source to +FS -11/2 LSB and adjust
the gain trimming potentiometer so that
the output code just flickers between 111
.... 110 and 111 .... 111.
For BCD coding the output code should
flicker between 1001 1001 1000 and 1001
10011001.

Cc

21°1pF

=
-SV

RAfF. RI,., ROFF and the twO 20K resistors
Ire 1% Metal Film types.

All other reintors are 10% Carbon Comp. type.
Cc is 20% Ceramic Capacitor.
CINT is 10% Glass or Ceramic capacitor
All trimming pOt's are 1OOppm! °C Cermet type.
SupplV bypass capacitors are Ceramic or Tantalum.

.... J----r----,-VA f ..o-..-----+---"IV'N'v------{13}

- t
CONNECTION FOR BIPOLAR OPERATION

(BINARY MODELS ONLY)

Vo. C>-4WW\r----+-+---'\M""'-+--.......---j

+5 voe 5VOC

REFERENCE CIRCUITS

1.22V BAND GAP REFERENCE 6.4V ZENER REFERENCE
USES EXISTING -5V SUPPLY REQUIRES -15V SUPPLY

This reduces power consumption to
about 200/JA during Standby

REDUCTION OF STAND-BY POWER

/ -'5V-5V

Pronled ,n USA Copyroght C 1977 Datel Systems Inc All rights reserved~L
YSTEMS, INC.
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la, CA (714) 835-2751, (L A ) (213) 933-7256 0 Sunnyvale. CA (408) 733-2424 • Gaithersburg. MD (301) 840-9490. Houston. TX (713) 932-1130
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AND SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE 9/77 8ULLETIN SH1CJ15709
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.Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

biz. 9' van

rapport nr.

A.S.M.
G.M.
Ig

n

Pem
Pdr
Per

P
R
s
~e

iel ,Te/~
'Jlbel
lA
Ug
UsIJ,.
UC
X.
x
t
Xc
o
w,
w.,
W~/p
Xlr

~ asynchrone machine
:: gelijkstroom machine
= gel~kstroom in verbinding tussen diode-

b,rug en wisselrichter/stroombron..
=- stroom
:: coefficient van zefinductie
~ coeffic,ient van wederzijdse inductie

tussen. een stator- en rotorspoel
:: coefficient van wederz~dse inductie

tussen twee stator- resp. rotorspoelen.
:: aantal posities b~ indirecte koppel

meting
~toerental/nummervan positie b~ koppel

meting
~ elektromechanische vermogen
~ in de rotor gedissipeerd vermogen
=- aan de rotor onttxokken elektrisch

we,rmogen
:: poolpaartal/Laplace-variabele
=- weerstand
=- slip
=- elektromechanisch koppel
=- trilkoppel
=- belastingskoppel
=- spanning
=- geUjkspanning achter diodebrug
~ netspanning
~ ge!nduceerde spanning -
_ commutatiespanning
= reactantie
=- s~t
_ t~d

~ cOIDlllutatiehoek
~ spreidingscoefficient

~ nethoekfrequentie
:: hoekfrequentie van de rotorstroom
=- mechanische hoeksnelheid
=- X-Xc
~ magnetische flux
=- getransformeerde coefficient van. zelf

induetie

indexering:
a,b,c ~ m.b.t. fase a, b of c
d,q =- m..h.t. getransformeerde stator-fasen
D,Q =- m.h.t. getransformeerde rot,orfasen.
s, r =- m..b.t. stat,or resp. rotor
(J, I =- m. b. t. randvoorwaarde op x=O resp. x=xc
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