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According to Jufer the characteristics in the current

wave-form may be used to generate a trigger-signal for the

commutation, in a variable-reluctance-stepping-motor.

A mathematical model is introdu$ed, leading to current and

torque expressions in closed form, taking stator-resistance

into account.

Comparison of the current expressions with measurements

show reasonable accuracy.

Remarkable similarity is observed with a constant air-gap

synchronous machine. The well-known circle diagrams appear

to be applicable.

Samenvatting

Volgens Jufer is de karakteristieke vorm van het stroom

verloop in de rase van een reluktantie-stappenmotor te

gebruiken om er een triggersignaal voor commutatie uit af

te leiden. Zodoende ontstaat een commutatorloze gel~kstroom

machine.

Het bl~kt mogel~k zonder verwaarlozing van de statorweerstand

een uitdrQkking voor de stroom en het koppel te vinden.

Deze oplo8sing is gestaafd met metingen en voldoet met redelljke

nauwkeurigheid.

Merkwaardigerwljs blljkt theore tisch een dUidel~ke overeenkomst

tussen dit systeem en de synchrone machine met constante

luchtspleet. De bekende cirkeldiagrammen z~n Qok hier van

toepsssing.
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topwaarde van de benaderde grondgolf van de

spanning over een motorfase verminderd met Uo
spanning over de dempweerstand

uitgangsspanning van de d1fferentiator

stapsnelheid van de stappenmotor

aantal tanden lange de rotor-( stator-) omtrek

( z=16 )
222z= R + (J) Lo
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v.
v.
v.

stappen/s.

f3
p

w

•
x

x, Xo
'"x
A,B,C,K
x

a=Q/Uo..
f3=L/Lo

hoekverdraaiing tussen stator en rotor op

het tijdstip t=o

faseverschuiving tussen spanning en stroom

ontsteekhoek, hoek tussen de rotorpositie op moment

van inschakelen van de motorfase en de

bijbehorende evenwichtspositie

rotorhoekpositie t.o.v. stator

evenwichtspositie

p=R/w Lo
tandsteek

1) fasehoek = arctg w Lo/R

2)gekoppelde flux in de transformator

circuitflux in de transformator
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dx/dt
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topwaarde van de w1sselcomponent(en)
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Een stappenmotor is een electromechanische omzetter, die

elektrische pulsen aan de ingang vertaa1t in kleine

discrete hoekverdraai1ngen (stappen) van de uitgaande as.

Het geheel van pulsgever- stuureenheid-versterker

stappenmotor kan men zien als een open regelsysteem.

p,,18g.V.' It"",·
••"held

fig. 0.1.

Zo ia het oorapronkelijk de opzet geweest van het stappen

motorbedrijf: het stabiel functioneren in een open rege1

systeem. Door de pulsgever wordt een aantal pulsen gegeven,

die door de motor worden vertaald in een evengroot aantal

stappen. Worden daze pulaen echter te snel na elkaar afgegeven,

dan kan het voorkomen, dat de motor dit niet kan volgen en,

of, een aantal atappen minder maakt of geheel tot stilstand

komt. Dit effekt kan ook optreden bij een ta anal varierende

belasting.

Om daze nadelen op te heffen wordt vaak aen soort "terug

koppeling" voor de aturing toegepaat. Deze "terugkoppeling"

werkt atabiliserend en verruimt daarmee het werkgebied en dus

ook het toepaasingsgebied. Het specifieke stappenmotorbedrijf

gaat daarmee echter verloren.
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Een dergelijke "terugkoppeling" houdt in, dat het uitgangs

signaa1 via een opnemer wordt toegevoerd aan de sturing.

Hoewe1 de term "terugkoppeling" voor dit systeem in de

literatuur wordt gebezigd, heeft men feite1ijk te maken

met een speciaal stuursysteem en niet met een "terugkoppe1ing".

In het verdere verhaa1 is gekozen voor uniformiteit met de

literatuur.

Het stapgedrag van de uitgaande as zal dan weer omgezet

moe ten worden in een elektrisch signaal met behulp van een

opnemer.

etuu r
••nh.id

fig. 0.2.

Aan deze opnemers is reeds veel geexperimenteerd. Ze zijn

dan ook zeer uiteenlopend van aard en bezitten alle slechta

een groot nadeel: de kostprijs, vergeleken met de prijs van

motor en de sturing.

Volgens Jufer (LI) nUt 1s het ook mogelijk de motor zelf

als opnemer te gebruiken door de karakteristieke vorman in

de stuurstromen te detecteren en te gebruiken voor de sturing.
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Deze karakteristieke vormen in de stuurstroom zijn een gevolg

van de snelle induct1everander1ng ten gevolge van de rotor

beweging.

Door de construct1e van het onderzochte type stappenmotor

1s er slechts sprake van zelf1ndukt1e. Er 1s geen magnetische

koppeling tussen de fasen. Overeenkomst1g de opdracht 1s

onderzoek geplaegd naar de mogelijkheden tot detectie van de

rotorbeweg1ng u1t de stroman en/of spann1ngen optredende

in de statorfasen van deze stappenmotor. Met het oogmerk om,

zonder pos1t1e-opnemer, te komen tot bepaling van het stapgedrag

bij pUlssturing resp. terugkoppeling voor commutatorloo8 bedrijf.
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De detectiesystemen, zoals die worden toegepast in de

"terugkoppellus" van gesloten regelsyatemen, waarin

stappenmotoren worden gebruikt, dienen ter bepa1ing van:

1) het aanta1 door1open atappen: d.w.z. er moet gedetecteerd

worden of a1 dan niet een stap gemaakt is en of het juiste

aantal vooraf opgegeven stappen gemaakt is en we1 voor-

of achteruitj er za1 dus een telwerk in de stuureenheid

verwerkt moeten zijn; of

2) de bereikte positie: d.w.z. er moet gedetecteerd worden

of een opgegeven positie bereikt is; dit kan met behulp

van een coderingssysteem; of

3) het tijdstip of de rotorhoek waarbij de bekrachtiging

van de vo1gende motorfase ingeschakeld moet worden.

Dit laatste criterium ste1t hogere eisen aan het detectie

aysteem, daar hiervoor een fijnere discriminatie van de

rotorhoekverdraaiing, dan de grootte van de staphoek, nodig

is.

In het navolgende worden enkele voorbeelden van detectie

systemen gegeven.

1.1 Detectiesystemen met aangebouwde opnemers.

1.1.1 De eenvoudigste vorm is het systeem met de gaatjesschijf

gemonteerd op de as en een optisch element tegenover de

gaatjes geplaatst. Zie figuur 1.1

Is het aantal Atappen dat de motor per omwentelinr, ma~kt

niet te groot, dan is het aanta1 gaatjes daaraan gelijk.

Is het aanta1 stappen per omwenteling te groot, dan neemt

men 1iever minder gaatjes en we1 1/2 of 1/3 maa1 het aantal

stappen en p1aatst dan 2 of 3 optische e1ementen tegenover

de gaatjes, maar dan re1atief 1/2 of 1/3 gatsteek t.o.v.

elkaar verschoven. Zie figuur 1.1
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motor
as

fig. 1.1.

Via de elektriache pulsen die het optisch element afgeeft

kan men constateren of een stap gemaakt is of niet en

door het tellen van de pulsen, hoeveel stappen gemaakt zijn.

Dit beantwoordt dUB aan de eerate Btuur-e~s.

Bij een fijnere gatenverdeling, dan het aantal stappen per

omwente1ing is het mogelijk meerdere tussenpoBities te

detecteren, waaruit een stuurpu1s is af te leiden voor het

overschake1en van de bekrachtiging naar de volgende motor

fase. Hiermee voldoet het systeem aan de onder punt 3

aangeduide rege1mogelijkheid.

1.1.2 Een variant op dit systeem is een gatenschijf waarin de gaten

volgens aen codepatroon zijn aangebracht en gebruik wordt

gemaakt van een rij optische elementen, zie figuur 1.2

Dit systeem heert het voordee1 dat elke rotorpositie is

vastgelegd via de code in de schijf, zodat niet mear elke

puIs hoert te worden geteld. WeI moat men het aantal omwen

telingen tellen. De kostprijs is weI het grootste nadee1

van dit systeem. Dit systeem voldoet dus aan de tweede

sturingseis.
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1.1.3 Veel gebruikt als opnemer is weI de elektromagnetische opnemer.

Dit is een spoel met kern geplaatst tegenover een tandkrans,

welke op de as gemonteerd is. Uit de verandering van de zelf

indue tie is op te maken of sen stap al dan niet is gemaakt.

Door tellen is het aantal stappen te bepalen. De verandering van

de zelfinductie is te detecteren uit de verandering van de

faseverschuiving tussen spanning en stroom bij een hoogfrequent

stuursignaal. Dit systeem voldoet weer aan de eerste eia.
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1.1.4 ~en opnemer die minder vaak is toegepast, is de capacitieve.

Hierbij is een geleider geisoleerd tussen twee tanden aange

bracht. Daar de capaciteit van deze geleider t.o.v. massa,

de rotor, verandert tijdens het verdraaien van de rotor,

zal men daaruit kunnen detecteren of de rotor een tand verschoven

is of niet, dus of er een stap gemaakt is. Dit Ievert dan weer

een systeem zoals in punt 1 is bedoeld.

st
rotor I

. --- -+-

gelJider
voor
capac1tieve
Opn8IDer

1.1.5 Een potentiometer waarvan de loper aan de motoras gekoppeld is,

kan eveneens als positie-opnemer dienen. Hier worden wel

enige eisen aan de potentiometer gesteld , zoals:

lineariteit en continuiteit. Zo komt een bepaalde spanning

overeen met een vaste rotorpositie. Tellen 1s niet meer nodig,

weI dienen volledige omwentelingen geregistreerd te worden.

Noodzakelijk is een vooraf ingestelde en constante referentie

spanning. Dit is een voorbeeld van het onder 2 bedoelde

oogmerk.

1.1.6 Een tachogenerator is een snelheidsopnemer, maar wordt met

een integrator ook weI gebruikt als positie-opnemer en is

dan te vergelijken met de potentiometer.
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1.2 Stroom- en/of Spanningsdetectie.

Bij deze detectie-methoden wordt geen afzonderlijke opnemer

op de as van de motor gemonteerd. Men leidt informatie af van

de door de machine zelf gegenereerde stroom- of spannings

golfvormen.Deze methode is verwant aan de elektro-magnetische

opnemer van punt 3 uit de vorige paragraaf, met dit verschil,

dat de tandkrans vervangen is door de rotor zelf en de spoel

met kern door een of meerdere van de bekrachtigingsspoelen

in de stator. Figuur 1.5 Deze bekrachtigingsspoelen worden

de rasen van de stappenmotor genoemd.

u J"L

... fD------""

fig. ].5.
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Tijdens het verdraaien van de rotor zal het magnetische

circuit veranderen.Dit impliceert, dat de ze1finductie van

de fasen varieert, dat zich uit in stroom -of spanningsvariaties.

Deze stroom- of spanningsvariaties kunnen worden gekarakteriseerd

met extrema, buigpunten, pieken, en/of nuldoorgangen.

Volgens Jufer, Cassat, en Kuo ( L1.L2) zijn bij reluktantie

motoren de extrema in de fasestromen zeer typerend en voorspel

baar.

Daar meestal spanningsvoeding wordt toegepast, kan men volstaan

met het bespreken van de detectiemogelijkheden van de golfvorm

van de stroom. In figuur 1.6 is het vervangingsschema gegeven

van een drie-fasige reluktantiemotor met sturing en voeding.

motortase

roe
ding

vrljloop- ..
diode

stuur...
ee1.1h.eid

U.,. 1.6.

Enkele praktische detectiemogelijkheden zijn weergegeven in de

volgende figuren:
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Volgens figuur 1.7 a en b is aIleen de II inperiode II te

detecteren. De " inperiode " is de tijd, dat een fase bekrachtigd

is. Bij een driefasige stappenmotor is de bekrachtigingscyclus

per fase in drie perioden te verdelen. Namelijk een " inperiode "

en twee II uitperioden ". Figuur 1.7 a geeft een schakeling om

de " inperiode " van elke fase afzonderlijk te registreren,

terwijl in figuur 1.7 b de meetspanning de stroom vertegen

woordigt tijdens de " inperiode II van de fasen in volgorde van

bekrachtiging. Figuur 1.7 c laat een mogelijkheid zien om

de volledi~e stroom per fase te detecteren.

fig. 1.7.e.
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Wil men de stroom all~~n tijdens de " uitperioden " detecteren,

dan zijn de schake1ingen vo1gens figuur 1.7 d en e geschikt,

waarbij figuur 1.7 d weer per fase registreert en figuur 1.7 e

een signaa1 laat zien, dat de sam is van de vrij1oopstromen

van de onbekrachtigde fasen.

1.2.2 Ben tweeds mogelijkheid in daze is om op een of moerdere rasen

een continu hoogfrequent signaal te p1aatsen en de veranderingen

in faseverschuiving tussen spanning en stroom te detecteren.

Deze veranderingen in fasehoek worden veroorzaakt door de

inductievariaties t.g.v. het verdraaien van de rotor. Dit is

verder niet onderzocht.
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Hoofdstuk 2.

De theorie van de stroomdetectie.

2.1 Theorie naar Jufer, Cassat en Monnier.

demp
weerstand

I
I
I
I
I
I
I
I
I
Il. __

u

Volgens Jufer (Ll), Cassat (Ll, L2) en Monnier (L3) treden

er in de fasestromen bij stappenmotoren voorspe1bare extremen

Ope Bekijken we daartoe van een driefase-reluktantiestappen

motor het vervangingsschema. Figuur 2,1

motor vr~loopcircuit

~---------------

sturing

fig. 2.1.

Men kan nag onderschad maken tussen de verschi11ende situaties

waarin een fase van de motor zich bevindt:

name1ijk de "inperiode" (dit is de tijd gedurende welke de

transistor behorende bij een fase in ge1eiding is,) en de

"uitperiode" de tijd, gedurende welke de transistor van een

fase b1okkeert. Voor daze situaties is het vervangingsschema

nog te vereenvoudigen tot de vo1gende figuren 2,2 resp. 2,3 ,

met de veronderstel1ing dat de transistoren en dioden ideaa1

zijn.
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fig. 2.2. fig. 2.3.

steeds geldt de algemene spanningsvergelijking:

dIP.
u = R.i + dtlC

Tijdens de "inperiode" is R= Ro + RK en u= ub

Tijdens de "uitperiode" is R=Rd + 11< en u= 0

De eventueel optredende verzadigingseffekten worden verwaarloosd

In de toegepaste stappenmotor treedt geen magnetische koppeling

tussen de motorfasen op; m.a.w. er treedt geen wederzijdse

inductie Ope Dan kan men slechts spreken van de zelfinductie

van de motorfasen, welke afhankelijk is van de rotorpositie O.

Formula (2,1) i8 dan te schrijven a18l

di
u = R.i +1x.dt +

d~ de
i.d'1Je dt (2,2)

daar: 'P=Li dO
en at' =12

Vergelijking (2,2) is een niet lineaire differentiaalvergelij

king, daar!l en dUB dO niet constant is, met als gevolg

dat LK(t) onbekend i8.

Jufer gaf een kwalitatieve benadering voor het stroomverloop.

Deze is in het volgende betoog verwerkt.
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2.1.1. T1Jdens de I/inperiode ll •

-t
fig. 2.2.a.

Er geldt:
•

u =R.i + 'PK

met R = Ro + ~ en 'PK = LK·i

R.i +
di dLu = L· dt + i.(fO.n

(2.1)

Men gebruikt hier de benadering voor de zelfinductie

per motorfase:
...

L = Lo + L.coszO

met z het aantal tanden langs de omtrek.

dLVoor dO is dan te schr~ven:

dL
dO

..= - Lz.sinzO

evenwichtsposities

fig. 2.4.
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stapbedrijf wordt nu steeds het dik getrokken dee I

doorlopen tijdens de "inper1ode".

Bij enkel

van d~
de

Het enkel-stap-bedrijf is die bedrijfssituatie waarbij de

motor met een zo lage stuurpulsfrequentie wordt aangestuurd

dat de rotor na elke stap in de evenwichtspositie vol1edig

tot rust 1s gekomen, voordat de volgende stuurpu1s optreedt.

Uit vergelijk1ng (2,2) Yolgt:

Wordt de fase nu ingeschakeld dan zal,omdat Q nog nul 1s,

de stroom snel toenemen, totdat er voldoende veld is opgebouwd

om de rotor in beweging te zetten. Dan zal door het toenemen
divan Q de helling van de stroom dt snel afnemen en kan zelfs

even negatief worden totdat dL
K =0 is geworden,

dO

waardoor de stroom weer toeneemt tot zijn eindwaarda 1=u/R.

Zo gez1en zal de stroom na inschakelen t1jdens het aangroeien

een buigpunt dan wal een locaal extreem vertonen.

Dit buigpunt zal vroeger optreden, dan wel verder van het

evenwichtspunt, naarmate !1 sneller toeneemt of indien er

reeds een beg1nsnelheid aanwez1g was. Dit buigpunt of extreem

treedt ook vroeger op, als de stroom niet van 0 af hoeft

aan te groe1en, maar door een reeds aanwezige stroom het veld

a1 voor een deel is opgebouwd. Indien het extreem eerder

optreedt, za1 het ook duide11jker worden, de deuk wordt
dLKdiaper, daar !1. • i dan een grotere waarde kan bereiken
de

dien dt meer negatief za1 worden.

Een zelfde redenering kan gehouden worden over het afnemen van

de stroom na het afschakelen van de bekrachtigde fase.

2.1.2. Een kwalitatieve benadering voor het stroomverloop tijdens

de "uitperiode".
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fig. 2.3.a.
Er geIdt: u =

_t

(2.1)
fig. 2.3.b..

o = R.i + 'PK

met:

of:

met:

en:

R = ~ + Rd en 'PK = ~.i

0
di ~LK

(2.6)= R.i + ~.dt + 1l.i.'d(f""

A.·

LK =LKo + L.coszO (2.3)

dLK ..
'd(f"" = - L.z.sinzO (2.4)

Uit vergel~king (2.6)

di
dt a -

. di
voIgt voor dt:

dLK
(R + n.d7J) .i

LK

- I
fig. 2.5.

dLKHet dik getekende stuk van de ~ -kromme wordt b~ enke1-

stap-bedr~f telkens doorlopen t~dens de "uitperiode".

Wordt nu, terw~1 de motor in rust in een evenwichtspositie

staat, de stroom van de bekrachtigde fase uitgeschakeld en
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de volgende rase ingeschakeld, dan zal aanvankel~k de stroom

snel dalen omdat d~_O en n =0.
dO -

dLZodra K ~O wordt, door het verplaatsen van de rotor, zal

de helifng waarmee de stroom afneemt Minder steil worden en
dL

zelrs van teken kunnen wisselen als IQ'doKI > R ( dus b~

grotere snelheid ). Vermindert de snelheid omdat de volgende

evenwichtspositie bereikt is, dan zal de helling weer negatief

worden en de stroom afnemen tot de waarde nul. Zo gezien zal

de stroom, na uitschakelen van de bekrachtigde fase, tijdens het

arnemen van de stroom, een buigpunt of zelfs een locaal extreem

vertonen. Dit verschijnsel treedt vroeger, dichter na de

evenwichtspositie op, naarmate de snelheid groter is, want dan

geldt sneller dat: I d~I)R due dat di van teken wisselt.
Q.---- dt

dO
Wil men de motor nu ook met grotere snelheden bedrijven, dan

zal men de stuurpulsfrequentie langzaam moeten verhogen.

Met de eerder genoemde detectiesystemen kan dit aanloopproces

worden versneld. Men zal dan telkens de volgende motorfase

op een juist (liefst optimaal) moment moeten ontsteken.

Jufer (L1) Cassat (Ll L2) en Monnier (L3) stellen voor te

triggeren op een locaal extreem in de uitstervende stroom.

Gekozen is, voor het meest voor de hand liggende tweede

extreem, het locaal maximum, dat komt overeen met het tweede
dinulpunt van dt.

Volgens Jufer (L1), Cassat (Ll, L2) en Monnier (L3) zou het

ideale ontsteekmoment voor de volgende fase, de ideale

ontsteekhoek, nu net samenvallen met een nulpunt ( tekenwis- . 1

diseling) van dt •
Ideaal om de motor zo snel mogelijk te laten aanlopen en op

een zo hoog mogelijke snelheid te houden.

Volgens voorafgaande redeneringen treedt dit tweede nUlpunt
divan dt vlak voor een evenwichtspositie op, by. de evenwichts-

positie van fase A.Ontsteekt men nu de volgende fase, by. B,

dan start de motor bij bekrachtiging B reeds met een begin

snelheid die ongeveer gelijk is aan de maximale snelheid, die

bij de vorige stap werd opgebouwd. Zo wordt de toegevoerde

energie optimaal gebruikt ter versnelling van de rotor, totdat
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een evenwicht bere1kt is en de toegevoerde energie evengroot is

als de wrijvingsenergie. In deze evenwichtssituatie mag men

redelijkerwijs de snelheid constant veronderstellen en dan is de

differentiaalvergelijking (2,2)

d1 dL
u = R.i + L. dt + !J.i.d'71

weI op te lossen.

2.2 Theorie voor de stationaire toestand.

(2.2)

We gaan nu de machine be schouwen t~dens stationair bedr~f.

Mag men de snelheid constant veronderstellen, dan is aen

oplossing voor de differentiaalvergel~king (2.2)

di dL
u = R.i + L.dT + Q.i. dO

I

af te leiden.

De opgedrukte spanning over motorfase A heeft de vorm van

een blokgolf, zie fig. 2.6.

:J I Iu It I I I

_wt

_wt

fig. 2.6.

De fourierreeks van deze blokgolf heeft de vorm:
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Voor deze analyse z~n de eerate twee termen voldoende:

Terwille van een eenvoudige berekening is de weerstand t~dens

"in-" en "uitperiode" evengroot verondersteld.

am een gealoten oploasing van de differentiaalvergelUking

mogel~k te maken 1a gekozen voor de volgende benadering voor

de zelfinduktie:

L o
L= 1 - {j.cosz() (2.l0)

met: ~= t/Lo

B~ normaal bedr~f zal in een periodet~d T, van het elektrisch

signaal, de rotor 66n tandsteek verdraaid z~n. B~ z tanden

draai t de rotor over 2rr/z rad. De rotoranelheid is n = 2rr/zT=

=w/z. De rotorpos1t1e () kan dan aangeduid worden met:

() = .at - y = wt/z - p of z () = «Jt - ZP • Er 1s h1er gekozen

voor -zp 1.p.v. de gebru1kel~ke +Z()o omdat d1t voor peen

pos1t1eve waarde zal opleveren. Dan voIgt voor de zelfinduktie

u1t (2.10):

L = 1 - ~.cos(wt-zv) (2.ll)

De algemene spann1ngsvergel~kingia nu te schr~ven als:

u +n.cosu~ = i.eRo

In appendix A 1s de bereken1ng opgenomen met als resultaat

voor de stroom b~ stat1ona1r bedr~f i p

U {jwL aUo
1p =UolR + °RZ 0 .s1n(wt-zY-qJ} + Z.cos(wt-rp) (2.13)

waarin
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2.2.1. Het po1air diagram.

Ver~e1~kin~ (2.13) is te echr~ven ale:

i = 1
0

+ 1 .sin(wt-zp-,) + 1 .cos(wt-,)P w m

met ",= U jjwL 1HZ en 1 I: a'Uo/Z""I.. 0 0 m
Neem nu de wisselspanningaterm n.cosu~ al~ referntie, dan

z~n de wisselstroom- en -spanningstermen ala Tektoren af te

beelden in een polair diagram met ~ lange de relle as. B~

variatie van de ontsteekhoek zy zal het eindpunt van de

vektor i w een cirkel beschr~ven, zie fig. 2.7, met ala

middelpunt M en straal r:

M = aUo/Z. ( coe, ,-sin,),

1m.·••

r =

fig. 2.7.

R•••••

De coordinaten van de wisselstroom-vektor langs de reele en

imaginaire as z~n resp.:

i x
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(2.16)

Dit cirkeldiagram vertoont een opvallende gel~kenis met het

Blodeldiagram van de synchrone machine met constante 1ucht

spleet. Deze gel~kenis is nog treffender daar de lljnen voor

een constant gemiddeld koppel Te ofwel constant gemiddeld

mechanisch vermogen P h eveneens cirkels zljn en op een-mec •

zelfde manier kunnen worden gekonstrueerd. Deze berekeningen

z~n eveneens in appendix A uitgevoerd. Voor P h volgt:mec •

2 dL
P - (,l/z .Te = w/z .-ii .dnmech. - u

(2.18)

Voor de l~nen voor constant gemiddeld mechanisch vermogen

geldt:

U IX

i 2 U a 2(ix
_ ...2-)2 + = ( 0 )2

- R·Pmech. (2.19)2R Y 2R

Dit zljn cirkels met middelpunt M' en straa1 r' :

(rUo aU
~ PM' = (2R J 0), r' = (--2)2 (2.20)2R R· mech.

----
M' Re.-..--

fig. 2.8.
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Voor P h =0 gaat de cirkel door de oorsprong en door hetmec •

eindpunt van de vektor i m: M. Het middelpunt M' van de constant-

koppel-cirkels is te vinden door op de vektor i de middel-
m

loodl~n te tekenen en deze te sn~den met de reele as, fig.2.8.

Dit middelpunt vertegenwoordigt het maximale vermogen (koppel).

Het gebied binnen de P h gO c1rkel geeft het motorischmec •

bedr~fsgebied aan en het gebied links van de imaginaire as

het generatorische.

Gaat men nu uit van een driefasig stroomstelsel, zoals dat in

de betreffende machine optreedt, dan za1 dit op een bepaald

t~dstip als voIgt kunnen worden afgebee1d in het comp1exe

vlak, fig. 2.9.

Re.

H1erstelt iin de stroom voor van de fase die op dat moment

bekrachtigd iSi ilouit resp. i 20 uit de stroom in de fase

waarvan de transistor b~ de vorige schakelpuls is gedoofd

resp. gedoofd was. B~ de vo1gende schake1puls wordt

overgeschakeld naar de volgende fase. Dit uit zich in het

stromenbeeld zoals fig. 2.10 laat zien: ( ii~i10uit '

i l °Uir-- i 2oui t ' i 20u1f:-iin)·
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fig. 2.10.

Schake1t men nu over, zoals aanvankel~k de bedoe1ing was, op

het moment dat de vr~1oopstroom ( de som van i 10 uit en i 2ouit )

maximaal is, dan ontstaat een patroon zoals fig. 2.11 aangeeft,

met de b~behorende spanningsvektor u. Wezien dat de op dit

moment in dezelfde fase opererende spannings- en stroomvektoren

onder een hoek van 1200 ten opzichte van elkaar staan, zodat

het gemiddeld opgenomen elektrisch vermogen negatief za1 zUn.

Reo

fig. 2.11.
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Past men nu een zogenaamde voorontsteking toe, m.a.w. Bchakelt

men vroeger over dan op het maximum van i v dan zal de hoek

tUBaen spanninga- en stroomvektor kleiner worden. B~ voldoende

vervroeging kan er weI gemiddeld elektriech vermogen worden

opgenomen, fig. ~.12.

Reo

De figuren 2.11 en 2.12 kan men overbrengen naar de meer

vertrouwde afbee1ding met de Bpanningsvektor ala referentie

lange de reele as en zien er dan als voIgt uit: fig. 2.13

resp. fig. 2.14,;

Re.

fig. 2.13 •
. - -- ------------._--------------------------
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Re.

fig. 2.14.

In fig. 2.13 bevindt de betreffende stroomvektor zich in het

eerder genoemde generatorische gabied van het diagram,

terw~l in fig. 2.14 ii binnen de P h =0 cirkel kan 1iggen,n mec •

dus binnen het motorische gebied. Wi1 men echter het maximale

machanische vermogen uit de machine halen, dan zal i langs
"I

de verbindingslUn der middelpunten M en MI moeten 1iggen.

De afstand tussen het eindpunt van i (en dus ook van i_ )
~) ---

en MI is dan het kortst, dit houdt in dat P h maximaa1 is,mec •

zie fig. 2.15.

M' Re.

fig. 2.15.
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--2
Pdi = H.i

SSe

In de appendix A z~n de uitdrukkingen afgeleid voor:

1) het gemidde1d e1ektrisch vermogen of netvermogen:

U2
"'U U

2
L_ __ 0 L< ° 2 It ul

Pn. = u.i = ~ + <-z-) .H/2 - ~~. ~z o.Bin<zp+~)

2) het gemidde1d gedissipeerd vermogen:

U
2

aU 2 aU
2

u..lL
= RO + ( ZO) .R/2 -~. °2 o.sinzp

Z

3) het gemiddeld mechanisch vermogen:

(2.21)

(2.22)

2
aU 2 aU olliLa

< Z
O).n/2 n in - fJ. 2 • B nz y +

Z

De eommatie van Pdiss • en Pmech •

U
2

P + P =~ +dies. mech. H

1evert:

2
ItU 2 ttUowL

(
Z
o). R/2 ~/' 0 1 ( ) -1--~J. RZ .snZF+~:::)n.

(2.25)

We zien dus inderdaad:

p = P + Pn. diss. mech. ( 2.26)
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-

Voor het detecteren van het ontsteekcriterium is gekozen

voor de uitperiode van elke fase, daar in daze situatie

minder kana op storing verwacht wordt dan t~dens de inperiode

(netstoring).

In fig. 3.1 is het b10kschema gegeven van de schake1ing zoals
didie is toegepast, om het tweede nulpunt van dt in de uit-

stervende stroom ( een 10kaal maximum ) te detecteren,

en te transformeren in een stuurpu1s om de vo1gende fase

in te 6chake1en. Fig. 3.2 1aat zien hoe de detectieschake1ing

is ingepast in het motorcircuit.

o
~~~:;--

- differen- laag- detector ver- poorten
tiator .. doorla8~-'" _ trllging I----f

filter

fig. 3.1.

'blokkeer
... inr1cht1ng

synchr.
.. schak •
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vr1J- -.
I I Detect1e-

1oop- I
I I Bchake11ng
I cir... -..

u I cuit
I, ,

Iy
L __

.j

sturing

fig. 3.2.

Het ligt voor de hand indien men extrema w11 detecteren het

signaal te d1fferentieren en gebruik te maken van de

gemakel1Jk verkr1Jgbare nuldetector.

3.1 Differentiator I.

In eertste instantie is een differentiator gemaakt met

behulp van een traneformator.

Dan geldt:

:JC • •
U1

U2 u1 = L1·i1 + M.i2
• •

u2 = L2·i2 + M.i1 <3.1)

fig. 3.3. voar de ideale transformator.

Wordt de secundaire z1Jde hoogohmig afgealoten dan mag i
2

en i
2

verwaar100sd worden en wordt de secundaire spanning evenredig

met de afgeleide van de primaire stroom:

•
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Als kern voor deze transformator is aanvankelljk een ringkern

van ferriet genomen, in navolging van Jufer (Ll), fig. 3.4.

d:a14mm.

mm.

fig. 3.4.a.

0,4

0,3

0,2

B 0,1
(TJ

t
o 0.4 0,8

-H (kA/m.)

zig. 3.4.b.

De materiaaldoorsnede A= 31,5 mm~ en de gemiddelde weglengte
2door het ferriet is 1 = 57 mm•• Het kernmateriaal si een

ferriet: ferroxcube 3E2 met een Pr van 7000 (L?).

Voor een onderzoek naar verzadigings- en hysteresis-effekten

werd een proefmodel gemaakt met v~f windingen primair (N1 )

en secundair (Nz) 400 windingen en getest met de volgende

schakeling, fig. 3.5.

+

fig. 3.5.
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(3.5) in (3.4) invullen en combineren met (3.3) geeft:

<3.6)

Na integreren wordt dit, met de veronderstelling dat voor

t'o, U c =0 en rp =0:

t,,= RC.uc + I uc·dt

Uc is een periodieke funktie die het maximum bereikt na een

kwart periode. De integraal is maximaal na een halve priode.

B~ een stuurfrequentie van ~l kHz. komt een halve periode

overeen met een t~dsduur van een 0,5 ms. De faktor HC 1evert
3 -669.10 • 6,6.10 = 0,46s•• Zodoende mag de tweede term uit

(3.7) verwaar100sd worden. Dus:

Voor de gekoppe1de flux geldt verder:

<3.8)

indien men de induktie Baver het oppervlak A constant

veronderste1t. Voor de induktie B kan men schr~ven:

<3.10)
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Aan de primaire z~de van de transformator geldt:

(3.11 )

Indien de veldsterkte langs de gehele omtrek van de kern

constant verondersteld wordt, mag (3.11) vervangen worden door:

(3.12)

Verder is:

dus voor de veldsterkte geldt:

Uit (3.10) en (3.14) is te zien dat de spanningen die op de

oscilloscoop worden aangesloten evenredig z~n met B resp. H.

Het resultaat van een dergel~ke meting is gegeven in fig. 3.6.

die van de orginele

fig. 3.6.

Men ziet dat er weI degel~k

hysteresisversch~nselen

optreden.

Wordt er nu op een gel~k

stroombekrachtiging een

hoogfrequent signaaltje

gesuperponeerd, dan zal dit

signaaltje een lusje

(minor-loop) doorlopen welke

geheel binnen de hysteresis

lus gelegen is, fig. 3.7.

De gemiddelde helling (2) van

dit lusje is minder steil dan

hysteresislus, fig. 3.7.

8
-H(A/m)

-0,38

0,36

B
(T)

t

-8
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Er treedt een relatieve

verzwakking op van het hoog

frequente signaaltje t.o.v.

het grote gel~kstroom- of

laagfrequente signaal.

fig. 3.7.

Brengt men echter een luchtspleet san in de kern dan zal de

hysteresiekromme "scharen"~

fig. 3.8.

Uit II ~.dA = 0

Verondersteld is dat het

magnetische veld recht

oversteekt en constant is

lange de omtrek van het

II materiaal.

In lucht geldt:

en in het materiaal:

B =IL I,.H =m 0 r m

voIgt voor het gerdealiseerde geval:

Ook geldt Yolgens Maxwell:

f !!.. dl = N.i

(3.18)
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0.20)

0.21 )

0.22)

Uit (3.15), (3.16).en (3.18) is te conetateren dat:

met "r» 1

due N.i
1tot.

of N.ir-tot.

1
= ~ • (1/,/ +...l )

I/o r Itot.

De oorsponkel~ke kromme wordt verechoven over een afstand

B 11
evenredig met - • r ,dit noemt men "scharen", zie fig.3.9.

"0 tot.

• 0,3
(T)

t

0,5 1 1,5

_ NI (tlA/m)
'tot.
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In fig. 3.9 is te zien dat de hellingen van de geschaarde

hysteresi61us en van de daarin voorkomende minorloop meer

overeenkomen met elkaar. Het nadeel van de Minder steile

helling is op te vangen door het aantal windingen evenredig

te verhogen.

Geme~nis aan eenzelfde ringkern van ferriet waarin een lucht

spleet van 11 = 0,56 mm. is gezaagd.

"/ -P.;.
ro,36

fig. 3.10.

/'-.

~.i = 4,5 kA/m.
tot •

....
B = 0,36 T.

De relatieve verzwakking van het hoogfrequente signaaltje

is nu verwaarloosbaar klein.

De ringkern bezit enige nadelen:

1) h~ is lastig te bewikke1en en

2) h~ is door z~n open structuur gevoe1ig voor storing.

3.1.2. De potkern.

De nade1en kunnen ondervangen worden door in p1aats van een

ringkern een potkern te nemen, type 30/19- 3H1- ~1990 met
2A = 135,7 Mm. en 1tot • = 45,2 mm.

Zonder luchtspleet meten we de vo1gende fig. 3.11.

B~ een kern met een luchtsp1eet van 11 = 0,16 mm. is fig. 3.12.

gemeten.
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0,33
B

(T)

t

-350 350
_H(A/m)

H = 350 A/m.

B = 0,33 T.

I' = 1990r

fig. 3.11.

-1,77 1,77

-~(kA/m)
tot.

0,33

-'"
N.1 1,77 kA/m.1 =
tot •

..
B = 0,33 T.

fig. 3.12.

Wi1 men nu verzadiging voorkomen dan za1 (zie fig. 3.12):

~ ~ 1,2 kA/m.
tot.

De tweede term is te schr~ven:

•

moeten b1~ven. Dit houdt in dat b~ een stuuretroom van 6 A

N1 = 9 windingen moet z~n.

Een tweede beperking voor N1 wordt opge1egd door de

impedantie van epoe1 1, zie fig. 3.13. Voor de spanning u
1

ge1dt:

fig. 3.13.
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Voor een sinusvormige stroom i l wordt dit:

blz3.l0 van

rapport nr. EM 78-12

R~ een maximale stroom van 1

ul :

= 6 A volgt er voor de spanning

ul = 0,4 + jO,5 V. <3,28)

In de spanning is een component aanwezig voor~lend op de

stroom. Deze zal het moment van triggeren beinvloeden wat

zeker niet de bedoeling is. Deze voor~lend component is te

verkleinen door Nl te verminderen tot 3 windingen, waardoor

de tweede term met ongeveer een faktor 10 wordt verkleind:

U1 = 0,15 + jO,05 V.

Zodoende staat de spanningsvektor nagenoeg parallel aan de

stroomvektor. (draaddiameter = 0,8 mm.).

Aan de secundaire z~de van de transformator willen we een zo

groot mogel~k signaal verkr~gen. Daartoe is het spoelkokertje

geheel vol gewikkeld met 600 windingen met een diameter

van 0,15 mm. zodat Rs =40!2 •

_11 J2
• p •

"1
,.

Uz R 1 Rlltlk!1.,.
. .

fig. 3.14.

De secundaire spanning wordt dan:

<3.30)
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~
NZ·/1o/lr·A . -met: dt = I tot •+"re11

.(N2·iz - N1 _il )

•
en Ii I = Iw i I

blz,3 .11 van

rapport nr. EM 78-1Z

Hieruit is i
2

op te lossen

11wNINZ/JollrA/(ltot. +/11'11)
2

R+R - NZ" " A/(l t t +~ 11)s 0 r o. r
0.33 )

3 3 4 -7 -610 +40-4.10 .36.10 .4.~.10 .135,7.10 .ZZO

en 0z = - R 12 = 1,64 V.

Dit signaal is voldoende groot voor detectie.

3.z Differentiator II

Een andere manier om het signaal te differentieren is

gebruik maken van een RC- netwerk en een operationele

versterker, zie fig. 3.15•

0,35)

•
u

fig. 3.15.

u·•

Uitgaande van de algemene situat1A van een operationele

versterker met terugkoppeling, fig. 3.16.
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•

fig. 3.16.

ge1den de vo1gende verge1~kingen:

i 1 + i 2 = i 3 =0

u4
Z4

u2= Z.3+Z4 •

u2 = A.(U4 - u3 )

blz3.12 van

rapport nr. EM 78-12

0.36 )

0.40)

Combinatie van (3.36), (3 •.37) en (3.38) 1evert:

= 0.41)

U3 op1ossen:

Z2· u1 + Z1· u2
Zl + Z2

(3.39) en (3.42) invu11en in (3.40):

0.42 )

of 0.43)
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Veron4erstel nu:

Z2 = R2 , Z3 = H3 ,

dan voIgt er voor u2 :

-AR2!(R2+1!jwC)
u2 = u1 • l-AK+ A/jwC

R2+1/jwC

en K

-jwR2C
u2 = u1• l+(l-AK). 1+jwR

2
C ~- jwH2C.u1

A

<3.46 )

De fabrieksgegevena van de toegepaste operationele versterker

z~n weergegeven in onderstaande figuren 3.17.a en b:

1~

1cr1

A

t 1

1 1(1 1(1

-f(Hz.)

fig. 3.17.a.

cJ.- - - - - - -

80~ - - - --

~ . ~t180 - - • ~ -

fig. 3..17.b.

B~ een maximale frequentie van 1 kHz. is de versterking

A= 103• Stel verder K = 0 dan moet gelden:

De uitgangsspanning kan niet groter worden dan 12 V.,

en de ingangsspanning stellen we op maximaal 1 V••

Nu geldt b~ benadering:
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Kies voor C = l/IF. en R2 = 1,8 k

Voor hogere frequenties moet de veraterking van hat totaa1

liefst klein z~n, dit kan door een integrator toe te

voegen. Hiervoor ge1dt b~ benadering:

met de voorwaarde u2 <:: 12 V. en ul <:. 1V. :

en is verwezenl~kt met R' =56!1 en C' = 470 pF.

0.50)

0.51 )

+

fig. 3.18.

3.3. Laagdoorlaatfilter

Er is een laagdoorlaatfilter opgenomen om hoogfrequente

storingen (schakelpieken) weg te filteren.

1 wC
u f = R+l jwC .us 0.52)

fig. 3.19.

Dit 1evert een arsn~frequentie op van f s = 1/2 RC

( R = 1 k , C = 10 nF., f s = 16 kHZ)
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3.4. Detector

Als detector wordt een comparator gebruikt. Hier wordt uf
vergeleken met een referentiespanning u f welke rondre •
o gevarieerd kan worden. Het uitgangssignaal is dan blok-

vormig. ( II A 741 ).

~ut

V u·c
ur• f•

fig. 3.20.

3.5. Vertrager

Omhet 8chakelt~dstip nog te kunnen varieren is een vertrager

ingebouwd. Dit element reageert alleen op de neergaande

flank van het blokvormig signaal uit de comparator en

genereert aan nieuwe blok met een in te stallen breedte,

( Timer RX 556)

3.6 Poorten

De poorten maken het mogel~k om op een nette manier over te

schakelen van de externe pUlsgenerator naar het systeem met

"terugkoppeling" via deze detectieschakeling,

(NAND SN 7400).

3.7 Synchronisatie-schakeling

Deze synchronisatie-schakeling regelt het overschakelen van

de externe pulsgenerator naar sturing met behulp van de

detectieachakeling. Na een met de hand gageven overschakel

commando (achakelaar) wordt pas overgeschakeld nadat aan

de uitgang van de poorten nog een stuurpuls is veschenen,
( D flip-flop SN 7474).
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3.8. Blokkeerinrichtlng.

De blokkeerlnrlchtlng blokkeert het vertragercicuit ongeveer

50 ps. (lnstelbaar) nadat een stuurpuls aan de uitgang van de

poorten is verschenen. Dlt is een bescherming tegen de pieken

die optreden b~ het overschakelen van de ene naar de andere

fase, ( RX 556 ).

Figuur 3.21 geeft de gehele schakeling zoals die is toegepast

en beproefd, fig. 3.22 de relevante signalen.



differentiator iiI ter detector vertraging poorten

U..
naar
sturing

open- teruggekoppeld
systeem

gesloten- ext. gen.1
synchroni

satie

ext. gen.

Uy

Tr.t--....-4

+
r...t

blokkeer
schakeling

3
nF .;I;

-

• v+15V

fig. 3.21.

.1 V

+
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Iv~
1 1

U. I.-!

If:.~I I
I 1
• I

Uc H
Uv n

II,"at

"bl ~
_t

fig. 3.22.
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Hoofdstuk 4.

Metingen.

blz4.1 van

rapport nr. EM 78-12

De gebruikte stappenmotor is er een van het eenvoudigste

type, namelijk de reluktantie-stappenmotor, 3 fasen:

Warner SM-048-0170-AB. Daze stappenmotor maakt 48 stappen

per omwenteling en heeft 16 tanden op de rotor en de stator.

In figuur 4.1 is 66n fase van deze motor weergegeven.

De drie fasan zijn aldus naast elkaar op dezelfde as gemon

teerd en weI zodanig dat het statordeel van de tweede rase

over 1/3 tandsteek tangentiaal is versehoven en het stator

deel van de derde fase over 2/3 tandsteek.

A

dooranede B-B

B~

13-........

doorsnede A-A

!lU:!."- .1: .:1'- i:; in te zien, dat de motorfasen elkaar niet

zul1en beInvloeden» er treedt geen wederzijdse induetie ope

Fabrieksgegevens van de Warner SM -048-170-AE:
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aanta1 fasen 3
aanta1 stappen per omwenteling 48
staphoek 7,5

0

max. snelheid 3000 stappen/ s.

weerstand per rase 0,4 !i

zelfinductie 8,6 mH.

voeding: max. gelijkstroom 6A./fase(2,4 v.)
houdkoPllel 1,20 Nm.

rotortraagheid -5 22,62.10 kgm.

totaa1gewicht 2,72 kg.

Om de rotorpositie te detecteren is gebruik gemaakt van de

Ferranti-hoekpositie-opnemer,( type 23, specificatienr.

PYD 623, serie 101 ), welke 720 pulsen per omwenteling

produceert en tevens een indicatie voor de draairichting.

De rotor heeft 16 tanden zodat per tandsteek 45 pu1sen

optreden. Zodoende is een stap te kwantiseren in 720/48 =
15 pu1sen/ stap. In combinatie met deze opnemer is er een

door de vakgroep zelf ontwikkelde teller met terugzetmogelijk

heid gebruikt. Dit toestel telt het aanta1 pulsen, afgegeven

door de opnemer en vertaalt deze in discrete spanningsniveaus.

Zodoende zal een rotorpositie overeenkomen met een bepaa1d

spanningsniveau. Verder is het mogelijk om op commando van een

toegevoerde triggerpu1s de te11erstand met een in te ste11en

aantal pu1sen te verminderen. Kiest men nu een stabiele

evenwichtspositie van de motor als ·referentle ( 0 niveau),

en voert men de schake1pulsen voor de motor eveneens toe aan

het terugzetmeehaniek, en stelt men het aantal te_verminderen

pulsen in op 15 9 dan ontstaat de volgende spanning aan de

uitgang ( figuur 4,2. ).

LJ U--
teChakelPul••n

8

uLJ
_t

fig. 4.2.
Na drie "spanningstrapjes" is de oorspronke1ijke evenwichts-

(J

t
....---------- T t
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positie weer ingesteld met dien verstande dat de rotor over

een tandsteek is verdraaid. Een tandsteek kamt dus weer overeen

met 45 pulsen.

De stroom is gemeten met een stroomopnemer Tektronix (EM 1152)

in combinatie met een oscilloscoop Tektronix (EM 912).

4.1. Metingen van het verloop van de zelfinductie van de motorfase

als funktie van de rotorpos~tie •

De fabriek geeft een zelfinductie op van 8 mH. Voor de

berekening is het noodzakel~k de zelfinductievariatie als

funktie van de rotorpositie te kennen. Deze meting is verricht

aan de hand van onderstaande schake1ing, fig. 4.3 •

•
_ u

stroom
[)~~ opR•••r

fig. 4.3.

Gekozen is voor een meetfrequentie van 200 Hz., wat in

normaal bedr~f overeen zou komen met een sne1heid van 3x200=

600 stappen/s. Dit is ongeveer de sne1heid die de motor

loopt na zelfstandig aanlopen.

Uit de fabrieksgegevens voIgt voar de impedantie:

z = 2 6 -3)20,4 + (2 .200.8, .10 =10,1

B~ aen voedingsspanning van 8 V. za1 de stroom 8/10,1 = 0,8 A.

bedragen, gezien de bekrachtiging maximaa1 6 A. mag bedragen

za1 men bier de verzadiging redel~kerw~s nihil mogen veronder

stellen. Daar bl~kt dat men de weerstand b~ deze frequentie

kan verwaarlozen, voIgt voor de zelfinductie van de motorfase:
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u
L = i

De meting van i en de berekening van L(O) z~n in de volgende

tabel 4.1 weergegeven, en uitgezet in f1guur 4.4.

In de theor1e worden twee benaderingen voor de zelf1nductie

ala funktie van 8 gebruikt nml.:

..
Ll = Lol + L.eos z8 = Lol.(l + ~.cos zO)

~

en L 2 = L 02 I (1 "':" {j. cos z (J)

Daarvoor zijn berekend de gemiddelde waarde Lol alsmede

(4.3 )

.. ..
L =(L - L 1 )/2 en {j = L/Lol ' met deze waarden is demax. m n.

eerste benader1ng L1 (4.3) berekend ( tabel 4.1) en grafisch

uitgezet in figuur 4.4.

Ook is L o2 berekend uit het gemiddelde van:

L max. .(1 - ~f)COS 0) en

L02 = Lmin... (1 - {j.COS7l' )

waarmee de tweede benadering L2 volgens (4.4) is berekend,

zie tabel 4.1 en fig. 4~4.

De rotorpos1tie is opgenomen met de positie-opnemer en

weergegeven als t5 oTt met de evenw1chtspositie

(tandenoppositie) a1s refarentie (nulpunt).
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Tabel 4.1

u = !i. sin wt, Q = 8 V"' w = 271.200 rad./s.

blz4.5 van
rapport nr. EM 78-12

Positie

(aantal

pulsen)

Stroom 1

( A )

Ze1finductie (mH.)

Lgemeten Ll

-14
-12
-10
-8

-6
-4
-2

°
2

4
6

8

10
12

14
16
18
20
22

24
26
28
30
32

34

0,46
0,4
0,35
0,32
0,29
0,26
0,25
0,24
0,25
0,26
0,28
0,31
0,35
0,39
0,46
0,54
0,62
0,76
0,82
0,78
0,72
0,62
0,52
0,44

13
15
17,1
18,7
20,6
23
23,9
24,9
23,9
23,0
21,4
19,3
17,1

15
13
11

9,7
7,9
7,3

7~7

8,3
9,7
11,5

13,6

12,4
14,7
17,1
19,4
21,4
22,9
23,9
24,2
23,9
22,9

21,4
19,4
17,1
14 p 7
12,4
10,3
8,6

7,5
7,0
7,2
8,0

9,4
11,3
13~5

15,9

9,5
10,8
12,6
14,9
17,8
21,0

23,7
24,8
23,7
21,0
17,8
14,9
12,6
10,8

9,5
8,6
7,9
7,6
7,0
7,5
7,7
8,2
8,9
10,1
11,6

...
Lol = 15,6mH, L = 8,6mH, f3 = 0,54 en L02 = 11,4mH.
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Uit figuur 4.4 is op te merken dat de eerate benadering

formule (4.3) voor de zelfinductie als funktie van de

rotorpositie 0 p beter overeenkomt mat de gemeten waardo

dan de tweede benadering (4.4). De tweede vorm levert b~ de

berekeningen wel een acceptabele oploBsing, terw~l de eerste

vorm geen gesloten oplossing in de hand werkt.

402. De metingen van het stroomverloop in de motorfase.

Hiertoe eerst de volledige schakeling: fig. 4.5.:

detect1e

schake11ng

pUls
]l--""'ir--~----i:-------iverlllt e rke.r---1 puls

sturing

De fabriek schr~ft ean voading voor met sen maximale stroom

van 6 A., d1t 1s gerealiseard met een spanningsbron van 18 v.
en een serieweerstand Ho = 2,5Qwelke samen met de fase

weerstand RK = O~4Q van de motor sen stroom veroorzaakt

van 6 A. ( Delta-voading EM 821 ).

Verder zUn gebruikt:

- de detectieechakeling,beechreven in hoofdetuk 3,

- een pulsgenerator - funktiegenarator - Exact Elektronics

model 502 ( EM 949 ),
- de pulssturing: SMOLOG, ontworpen in de vakgroep,
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- de pulsversterkers, eveneens een antwerp van de vakgraep,

- de schakeltransiatoren type 2N 3055, uitgezocht zodat de

eindwaarde van de stroom voor alle drie even groot is en

weI 5,5 Ao •

4.2.1. De meting van het stroomver1oop in de motorfase bU

enke1~stap-bedrUfo

Het enke1-stap-bedrijf is die bedrijfssituatie waarbij de motor

met een zo lage stuurpulafrequentie wordt aangestuurd, dat de

rotor na elke stap in de even~ichtspositie vol1edig tot rust

is gekomen voordat de volgende stuurpuls optreedt.

In de volgende figuur 406 1S het stroomverloop en het verloop

van de rotorpoaitie te zien als funktie van de tijd, vlak na

in- resp. uitschakelen van de motorfase. HierbU is I de

waarde van de stroom nadat het inschakelverschUnsel is

uitgestorven ( 5~5 1 0 );

In de figuren is duidelijk te zian dat de stroomvormen afwijken

van een normaal exponentiael verloopo Dit wordt veroorzaakt

door de door de rotorb~weg~ng varanderende zelfinductie,

de zogenaamde bewegings-amko Verder valt op dat het extreem

( maximum ) in de uitschakelstroom nagenoeg gelUk optreedt

met het eerste maximum in de positie o Dit wil zeggen dat de

rotor van bewegingsrichting omkeert en dat de evenwichts

positie 9A van de betreffende fase 1 gepasserd is. Zou men

nu een sehakelcommando P2 geven op het moment dat dit extreem

optreedt p dan zal de volgende fase B pas voldoende bekrachtigd

zijn op een moment dat de rotorpositie 9 alweer teruggelopen

is tot het minimum o Dit minimum komt overeen met een positie
~ 12 12van ongeveer 45 OTt? 45 oTt = 45 oTt verw~dard van de

betreffende eVGnwichtapositie 0B • Dit wil zeggen dat de

tanden zo goed als gah~e1 ten opzichte van elkaar verschoven

staan zodat er nauwelijks enige kracht ( koppel ) optreedt,

en de motor dus niet zal aanlopen o

Past men echter een veTvroeging toe P2 door het referentie

niveau vnn de det&ctor te verhogen en weI zover dat nog net

een uitgangssignaal ( echakelpuls ) optreedt,

--.---------------------------------------_--l
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I

i

t
o
I

I

lnschakel
stroom.

(lA/sch.d.)

_t(2ms/schd. )

(?~','>/6chd. )

fig. 4.6.

dan is het weI mogelijk de motor zelfstandig te laten aan10pen
2 15 17De rotorpositie is dan ( 45 + 4; ).T t = 45 .Tt van de nleuwe

evenwichtspositie verwijderd (ontateekhoek ~ = 17 .Tt )
45 '

------- - - --- - --- --------- . --------------------- --l
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en bezit nog genoeg sne1heid in de goede rlchtlng om ruim

blnnen het lnv10edsgebled van de-bekrachtlgdefase te komen.

Het za1 duide1'Jk zijn dat men .~~_ ~!! __~~~~elEl~i-=.Ji.! •• '· __ ~

ontsteekhoek ~ , op de rand van stable1 bedr'Jf opereert.

De varbetering in daze ls een punt van nader onderzoek.'

4.2.2. De meting van het stroomver1oop in de motorfasen en ~e

ontsteekhoek na ze1fstandlg aan1open.

De motor loopt na een enke1e startpu1s aan met beh~lp van het

terugkoppelnetwerk (detectleschakellng) tot een constante

snelheid en behoudt deze sne1held (v = 570 stappen/s.).

De vrijloopstroom 1 ls nu samengeste1d ult twae stromen
vee

namelijk de stroam van de 1 en van de 2 ultperlode, zle

flg. 4.7.

a"2-ui t-str. '..!...-
a"l-ult-str.l~

"in-stroom" /

-- t (0,5ms./schd.)

fig. 4.7.

In de volgende figuren 4.8 1s het stroomverloop if in·de

motorfase en het van de rotorpoaltle met ontst~ekhoek

weergegeven ala funk tie van de t}jd. Om "in-" en "uitper1ode"

in hat stroamverloop van de betreffende motorfaae te kunnen

onderscheiden is bulten de schake1pu1sen P het stuurcommando

~ voar de betreffende schake1translator gegeven.

----- ----- ... - ---------- -.-----------_---J



Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

bl~4.11 van

rapport nr. EM 78-12

B~ de presentatie van de rotorpositie 6 treedt een kleine

onregelmatigheid op, dit vindt ~n oorzaak in de teller,

maar betekent geen informatieverlies. Op dit punt wordt

het geheel &~n eenheidsniveau verhoogd.

°

-t

iV(lA/SChd.>

us (2V/schd. )-

di 2crrv (600A/s Iv.)

(15niveaus/stap)
(45niveaua! t)

6+15 21
~ ~5· T t - 45· T t

(O,5ms./schd.)

fig. 4.8.

Daar uit de vr~loop8troom, de som van de twee lIuit8trome~",

het schakelcriterium wordt afgeleid, zal de schakelpula

verschuiven t.o.v. de situatie b~ enk.l-stap-bedr~fwaar

alechts de eerste "uitstrooill" in bet vr~loop circuit optrad.
6+15 21

De ontsteekhoek ~ is nu ~ = """"4"5"" • Tt = 45 • Tt .at overeen- .

komt met zp = ~ - 7l/3 = 21/45 • 271 - 7l/3 = 371/5 '> 7l/2

. .... -

. . __ ---.------ .__ ------------------- ---.J
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zodat zy net binnen de theoretische stabi1iteitsgrenzen

va1t.

Verder bl~kt het stroomverloop in de motorfase een nagenoeg

sinusvormig signaal te z~n gesupparponeerd op een gel~kstroom.

if = I + 1 0 cos(wt+ 8)
gem.

if + 1
met I = max .. -fm1n • = 3A.gem.

2

1 =gem.

8 =gem.

Volgens de theorie van hoofdstuk 2 wordt deze stroom:

met: I

1m
1w

If'

Z

= U /R = 6/1 p 9 = 3,2 A.
0

= (tUo/Z :: Oj77 Ao

= aU oCA.L o/RZ = 1~7 A.

= arctg wLo/R = 0 9 45 17 rad .. = 820

2 2
R

2
131J= (AJ Lo + '"

en ub= 18 V., Uo
w =7C.v .. 2/3 =

zy = 3.7C/5 =

= 6 vo p fi = 10 V. p a = 1,7, V = 540 stapp./s.

1130 rad/s., Lo2 = 11,4 mH., ~ =0,54,
o108 D ~ = Op4!J, Ro = 2,5!J, Rd = 1.0.

Daar voor een derde deel van de t~d Ro is ingeschakeld en

voor twsGderde deel Rd, kan men een gemidde1de waarde voor

R definieren:

R = (Ro + HK)/3 + (Rd + RK).2/3 =
= (2,5 + 0,4)/3 + (1 + 0,4).2/3 = 1,9!J

In f1g. 4.. 9 z~n de gamstGn en de berekende stroomcomponenten

vektorieel uitgezet. Men z1et dat de beida stroomvektoren

nagenoeg over elkaar liggen, en zeker binnen de meet- en

rekennauwkeurigheid.
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M'

Gaat men de motor in dez,e s1.. tuatie bllllaatan dan neemt de

snelheid af van 550' ~~&Ppen/ao tot 450 atappen/a. en de

ontsteekhoek toe (figo 4~lO)Q

us
t

(J

to
o

-t (0,5 ms/schd o )

onbe1ast.
fig. 4.10.

belast.

diu_-
$ dt

,( IV./schd.) , di

dt
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In de figuren zljn de belaste en de onbelaste s1tuatie weer

gegeven, de positie evan da rotor met de ontsteekhoek ~

en de afgeleide Us van de vrljloopstroom i v •

Men ziet buiten hot toenemen van de ontsteekhoek ~ van
6+ 15 21 7t + 15 22t

~l = ( 45 )oTt = 45 oTt tot ~2 = (-45 ).Tt = 45 .Tt

dat de amplitudo van de afga1eide k1einer is geworden. Dit

houdt in datpb~ galljk blljvand referentieniveau van de· detector,

dit niveau gesneden uordt door de afge1eide van de stroom,op

een p1aats die verder van hat nUlpunt 1igt verwljderd dan in

de onbe1aste situatie o

T/~

onbe1ast o

YI2

belast ..

Met andere woordan de fee~varschuiving tussan spanning en

stroom wordt groter: zia fig o 4011.

terwlj1

~2 ~ 1= (T:72 = T:72) on =
2 1

(~:t -~:~ ).. n = 0,036 n rad.
= 6,5

0

= ~ 2 = ~1
221 - 21= 45 02n= 7(/15 = 0,07.n rad.

= 12,60

en

Berekant men nu ds stroom &an de hand van de theoretische

vorm:
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met:! = U /Ha
1 = aU /HZm 0

i. (AJ = (l' UdAJLo/HZ

ep = aretg w2L
o
/H

= 3,2 A.

O 44 d -_ 800= \I • n ra ..

en Ua = 6 Veil Q = 10 Vo~ a = 1~7, L02 = 11,4 mH., ~ = 0,54,

H = 1,9fJl/"if = 454 stappen/6<>~ w= 953 rad/s.,
ozy = 0»67 0 7T rao o = 120 \I Z = 11!1 ..

De gemeten en barekende waarden z~n weergegeven in het

vektordiagram fig .. 4 0 12 0

4.2.3. De metingen van het atraomver1oop in de motorfase en de

ontateekhoek bU maxima1e anelheid.

Deze sne1heid wo?dt bexeikt door het verhogen van het

referentienj.veau bU de d~teetoi'. De grootte van deze sne1he1d

1s af te leiden uit figuur 4.13 en bedraagt v = 1,7.103stapp./s.

(w = 3,5.103 rad./s. )
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Onderstaande figuren 4.13 gaven de fasestroom if' de vr~1oop

stroom i , de rotorposi tie () waarui t de ontsteekhoek ~ is af
v

te 1eiden, en de schake1pu1sen P.

i (1A/schd.)v

us (5V/SChd.)

di 2
dtv(600A/S /V.)

(15niveaus/stap)
(45niveaus/ t)

~~. t

P schake1pu1sen
-- t (0,2 rns/schd.)

fig. 4.13.

De ontsteekhoek ~3 bedraagt:

9+15 ~
~3 =~ .T t = 45 .T t

dit komt overeen met een hoek zp van:

zodat z)-' rede11jkerw1js binnen de theoretische stabi1iteita

grenzen va1t.

- ..._-_._--._--------~
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In figuur 4.13 is duide1~k te ~~~~ cat de drie motorfaaen

niet gehee1 identiek z~no Ult het feit dat de schakelpulsen

1 en 2 niet zuivar gedefinlaerd z~n terw~l de derde dat weI

ia p is op te maken clat de atatorfase-ringen niet erg
1nauwkeurig (~OTt) tooov o alkaar z~n verschoven. Na drie

stappen is de eerate f~aa ueer bekrachtigd en moet preciea

een tandsteek T
t

z~n afge1agd 1n een constante periodet~d.

De gemeten stroom is:

i = I + 1ocoa(wt+8)gem o

De berekende stroom is:

met:! = Uo/R = 3 9 2 Ao

1 = aUo/Z = Op25'Aom

j "' = ItUdILo/RZ = 1 9 67 Ao

IfJ = s!"ctg w3Lo/R = 094801T rado = 870

(4.8)

a = 1~7~ L 2 = 11~4 mH o9 ~ = 0,54
o 3

stappen/B o p w = 3,5.. 10 rad/s .. p

4-0!20

De gemetGn en ber0kande otroomcomponenten z~n uitgezet in

het vektordiagram figuur 40 140 De afw~klng tUBsen de gemeten

en de beEekenda waarmen van de TIisselstroomcomponenten is

weIiawaar groter dan b~ hat eerate voorbeald p maar is

gezlen de naugk0uri~heid reclel~k ta noemen o
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5.1 De schakeling o
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-Het blijkt inderdaad mogelijk te zijn een terugkoppeling voor

een stappenmotor tG realisaren v zoals aangegeven door Jufar,

ondanks de rechtvaardige schroom om de stroom-of spanningsvorm

ta geb~uiken vOor de rGgeling o Men verwachtte in de stroom-

en spanningsvormsn te veel storing uit het net p en van andere

oorsprong am er een bruikbaar signaal uit af te kunnen leiden.

Door gebruik te maken van de vrijloopstromen, is het nadeel

grotendeels opgehaven p terwijl de stroomvorm duidelijk

significant blijkt te zijn voor de rotorpositie.

-In tegenstelling tot da oorspronkelijke aanname is niet het

lokaal extreem het ideala schakelpunt, doch aen punt dat

vroeger ligt o ( te bereiken door het referentieniveau te verhogen)

=Hoewel dG motoT vi£ cle~G terugkoppeling met een zeer grate

veranelling manloopt g is zijn einclenelhsicl niet maximaal o Deze

eindsnelheid is nog amnzienlijk te verhogen p door het referen

tienive&u van de d0tector ta verhogen p waardoor de ontsteking

wordt vervroegcl o Een verbetaring kan gevonden worden door he~

referentieniveau van_de drets~toT.afhankelijkte maken van de

amplituclo v&n hat tG clstects~en signaal o

-Het is evaneens mogolijk gebleken ~ de voor het systeem op

te stellen differentiaalvergelijking bij benadering op te

lossen met a18 randvoor~aarde dat de snelheid constant wordt

veronderateld o OndcT d0~0 voorw&a~de is hat zelfs mogelijk

het in- resp. uitsehakelVa~schijnselte beachrijven, namelijk

de oploasing van het homogene deel van de differentiaalvergelij_

king. Zodoende is het de moeite waard een onderzoek te doen
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naar het stroomverloop bij ger.i~ga snelheid, met de veronder

ste111ng p dat deze constant is o Bij enkel-stap-bedrijf is

deze veronderstelling niet reeel meer o Wi1 men hier nauwkeuriger

te werk gaan~ dan zal men er een tweede differentiaalverge1ijkin r

aan toe moeten voegen: naMel~jk de koppelverge1ijking&

(5"l}

en samen met de ooxaponkel~ke verge1~king:

als een stelsel differentia&lvergel~kingenmoeten oplossen o

Een dergelijk stelsel cliiferentiaalvergelijkingen is naar mijn

mening numeriek redelijk op te lossen met behulp van de com

puter~ gebruik makand van kleine positie-intervallen.

-Uit de fase diagram~en is een optimaal 8chakelpunt af te leiden

name1ijk zodanit v dat de spannings- en stroomvektoren langs

elkaar liggen o Het is zawt ean detector te ontwarpen die in een

groot frequentiegebiecl dit optima1e ~chakelpunt ~eet te regis

trereno

503 De eventue1e toe passing bij andere typen stappenmotoren o

Bij al1e overige typen stappenmotoren traden bij enkel-stap~

bedrijf eveneens ds karakteristieke vorman op in de aangroeiende

raspo uitstervanda stroom o Hat ligt dan ook in de lijn der

veruachtingen~ dat de bsachreven echakeling in principe ook

bij daze motoren kan uorden toegspast o De berekaning van hat

stroomvarloop zml nog groters problemen opleveren~ daar bij

&1 d~zo &nd~rG type~ Gt8ppen~otoran sen magnetische koppeling

tussen de fasen of tuasen rotor~ en statorfasen optreedt o

Men mag dan d0 B0d0~zijdss indue tie niet verwaarlozen g

Dan is het oorspronkelijke stelsel differentiaalvergelijkingen

niet meer te vereenvoudigen tot ~~nenkele d1fferentiaalverge1~

k1ng~ Dit mag eeh~er gS0n balsmm0r1ng zijn tot verder onderzoek.
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//,"114el, wtle. (/t/Vi cis ~-.tf~C""A..£I"1..e s?t:lnyJlnl.sf,/e,.,e~ii~/nl

ZOe/'i je,14vev; ~n (fi,S)

IJ -= If i

.i2 (#.; t'. h ~ e1 M oe P6!; !! el; (I~~ o,,? e n<J, dBaL 4/fi, 'ill eI(J e!jf.le.JI'e 11/1 i (/JaJ?

~eV'! {jtl'f:!1P'V/lj:

(itI.s)

'?t8.£ 1fJt1 de mettfe>de 'tI(1.&-'J te./;-e/~inj t/4H l/'arl4zIJ'0r4..1'-e tp~ (t.11

~ (j .,. sc Iw,; d ~JtJ r .t (',)~ (/1,15) (8 Is v l"f} t :

'-------------------------------------- ---l
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J n /; eo ~ Y' e e Y't WI e III J?,.e. t'd 'C ..It~' ci ~)'\ ..

t

/0<1/ il ~ fJ{ w& J/n(wt-J.7.t) - ~ [/-/3 ~O$(4Jt - &1')]]- cit (N.,)
I / l, -IJ 'O$(c..JI:-zr) i"

".h,I 'I" ./t';/ ,-/U4Js(w t--.z.tYJ/-..!tJ., jl-/S u; "3}' /.,.

- ::, [t - ~ si",(<.;t- %or) - 4; SI'i-f %or]"" ~ (14.J1)
"

dq n 1/4)'/-} "-"or de ()~./'DU,i1j 1I'an d~ tff'''1''h "1~Ht' cI,,#,~,.cne/d¢/

vel"! e ~,·..IiM;' :

's/;-eL N/4 de -<!Jj9J-ou/n; ofIdVl 411 i1'l1~1iVIfJfePlc cI"II~I"&llItl'¢a~

verj4./j·J"~1 1I(J Yl d~ "y~I/'MI1:

/A. II)

c
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(IMJ)

"eos HU el!1rs~ ~,(eJ ~f' Imeu -I'<8£I.(./'p V~YI .,flr,(<lq./~ 1'&1,-c/ee-J'

iHee,rere" • .Pt:l41"'t;CtJ 'W-rt'l"dl: (I?.I// /#7 de V07eoJ14-e flU""'"
·1tJ.lf1&e~:

C/~) '" $1 a~f;, W),C> t ~tflJ{<v&--atJ'). c/o

", _ dO it) ~ 1;[t- - 4;- $ iw(r.v& - -ar)] "'" ~ £...ll. t.~ ",)7 4.Jt-~to~ivt-zIJJ
"I - U fl ., - ~ !fJe J.o!Jtflsrv,,-zhe''' •tit

~,KJj

LDJ MU do ll'luepl"oCJ,-<!7
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{U/J$ mew of de J(j t1?ln)lr~ul./'.II(J1/I (1?J2JJ I'/o!..ee,.., i~te1,.qt"".es./q.1

&O~:

-/:Jj~j.t4·lIJ/l~(:-7\I)-/f J4~-;(IoJt!-i6f)-~ sin(ivt---zrj}·
t[l- ~ J'-',(i.J t -7.I)]

oS 0~6
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-+-[ /'fIJi
e
,' .~; A {wit - 2.r)-/~""/· J -lOS 3(-t.JC -z.,j-/6.,.,'",.'''f,Q!.(I<Jt--zrJf

• e 1:1t - 10- J""(W /; - -/)7 ~ ~J';( ~ • It _I_ ..... tip _ IIP.:JoJ
16w ",/0

met

IIJ ordt k ( /I . .2.t) :

==[~~f) ~()J(lNfJ-llr- '/) ? tf'Jj" -t ~(;~ tot ~~tt-"'I1.)-

+ .f~~: ~/w J1. ~ f; -iftr) -}-~ tp,$ 1lf.;&- -"&0) ~ orde.f/J/J.
tP~~t1 /fI'V'I19

![t:-- ~ .siV1{'vt-"6I'J.J
0e -r'" (~33)

°1:
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()~ .pe"'J...e"'l'4~ H"l-4J"JJ~r I.S ~~(~) J {;t;.IP} PI" ~-e '/,t.se",.:

. / !;[e - 4; .fIn {<v~ -~)J
tfz ="i.ay cpoS ev6 • tP " ·d4

J-vlc.fr? ,Ie H CDt:

j .if. Jt. ~ .>iH{:.ve -zr)} .
~Il '= «.!!-. eo ~oL.(; - ·01.111 GVt.

5f/Li/;1 M98V1 deze .t,·/lYt-etrt.Z.tZ.I -~-eeJl'''~ "".;eefe...Ie.H dan

.Let.ret'c e~w /l'WtBa./ p4rc/ee..f,PJre/rereH:
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~J. fr 1;Jj-~;tn{~/;-z.,)]
-.a tV~DJ. J'[£~.s "Vt- 4: £().s(~ Nt-4i.;:)-/j- UJ;z.;-J.e ·tle+

:r E 1'~~~Lj?~.;~ i<)t; -zr) - 4- UlJp ev&~2./) - 4- tt--o.s ev~J•

.l!L Fe - 6 $L.' J;1 (eve -k/)J
~p t~

• e . c:l6 t';',¥fJ)

.:Pe e6r.sec en ~e;eto.;, t~rW1 .ziif II-lYl doe- ""~rn? 04L; ~A (1'9.11'/

e,~ de rJlord-e tcrlM &aV7 &Ie ()(f)rWl C, {I?'l); ~e-rh1

t""ee .£.11 frler l?c.eJ'i'2~ Y/iCV/ S;zm~n en ""Yere,'

- l'} ;:~~js/~(e 4Je-<!!.I)- 4f l/v;P 'V~-2"21)- 4- SI-~ 'VI:J.
1;B~As sin fv;;-z:.r)J

<l> e 0 d{; (19.~"J

:Pe- .fi!erJ{;e €1'i flfeY'de C'C>"WA .IlDWi-e-n IJI/(j1r~<3 n l'Yieb de .

~-t,Jee.ri-e Y'eSpi. <2~"'SI:i? ceY'li'MtNJl'I (J9•.'iJS.J •

.¥t8 C..p ~ f/IIJ 6Y'flw r/(J../1~ d~P'i ·f/Ddt" ~t1~J:
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q~ f/t1./,-e~.d-e t.e".".".e-'Vl &e..,e~ .e./""'~cr /4Te1: ;J -6111 G.J
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