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Samenvatting

In dit verslag worden de onderzoekingen beschreven aan het ont

werp van een hybride stappenmotor. Karakteristiek voor het ont

werp zijn de plaatsing van de permanente magneet in de stator en

de ringvormige bekrachtigingsspoelen.

Eerst wordt een rekenmodel beschreven, waarmee we het koppel kun

nen berekenen dat de machine gemiddeld per stap levert. Het model

is gebaseerd op een eenvoudig vervangingsschema voor het magne

tische circuit, waarin de magnetische weerstand van de stator

rotor-overgangen de belangrijkste rol speelt. Een aanmerkelijke

complicatie vormt het verzadigen van delen van het magnetisch

circuit.

Daarna worden de berekeningen en de metingen beschreven. Hieruit

concluderen we dat we met het eenvoudige rekenmodel het gemiddel

de koppel redelijk betrouwbaar kunnen voorspellen. De geconsta

teerde afwijkingen tussen de berekeningen en de metingen kunnen
J

door een kleine verbetering van het model waarschijnlijk voor een

groot deel worden verholpen.

Tot slot wordt met behulp van het rekenrnodel een eerste aanzet

gegeven voor de optimalisering van het ontwerp. Uit een verge

lijking met de Slo Syn-machine SS400 blijkt dat onze machine bij

een zelfde koppel een gunstigere verhouding koppel/traagheids

moment zal hebben dan de SS400.

,--_._--------------'----------_._-------_._--------'
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Summary

In this work the properties of a new design of a hybrid stepping

motor are investigated. For this design the place of the permanent

magnet in the stator and the shape of the windings are characte

ristic.

First is described a method of calculating the average torque

through one step. The method of calculating is based on a simple

analogue of the magnetic circuit. The reluctance of the teeth and

the airgap are the most important. A complication owing to the

saturation of some parts of the magnetic circuit is discussed.

After this the calculations and measurements are described. From

them we conclude that the calculation of the average torque with

this simple method of calculating is reasonable reliable. Probably

it is possible to redress the differences we found by some small

adjustments of the analogue of the magnetic circuit.

Finally the first start to optimize the machine is described. From

a comparison with a commercial motor we conclude that the ratio

torque to inertia-moment is better in our machine for equal torque~

for both machines.
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Lijst van gebruikte symbolen.

Nm

A

m

m
-1Am

m

A

A
-1Am

2kgm

Vsm-2

berekening van het koppel

oppervlakte

groefdiepte

dikte van de permanente magneet

constanten

idem linkerhelft

magnetische bronspanning van de permanente magneet A

luchtspleetwijdte

magnetische veldsterkte

bekrachtigingsstroom

procedure in het computerprogramma voor de

koppelberekening

bekrachtigingsstroom van de rechterhelft van

de machine

oppervlaktestroom

traagheidsmoment van de rotor

magnetische polarisatie van de permanente magneet

in kortgesloten toe stand

computerprogramma voor de

van de korte machine

c 1
c 2
d

d
m.

d 2 ,d
4

Epm
g

H

I

ITER

A

Am. }kritieke oppervlakte van de permanente magneet

As\-. ,A1\;.~
A 1'A oppervlakten in de stator-rotor-overgang

11.''\' J\..~
A (gedefinieerd in appendix A)

g
B magnetische induktie Vsm-2

-2B magnetische induktie t.g.v. de permanente magneet Vsm
pm 2

Bbekr magnetische induktie t.g.v. de bekrachtigingsstroom Vsm-

B3Q,~' ,B,..I:2. verzadigingswaarde van de magnetische induktie Vsm-2

constante NmA-1

constante NmA-2

KORT

m

m

m

axiale lengte van de tanden

lengte van het monster St37

gemiddelde lengte van de veldlijnen in de

permanente magneet

computerprogramma voor de berekening van het koppel

van de lange machine

aantal windingen van de bekrachtigingswikkeling

LANG

N
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VsA-1

VsA-1

J

Nm

Nm

Nm

Nm

Nrn

VsA-1

VsA-1

m

m
..c

min

m

magnetisch potentiaalverschil A

A

koppel

koppel van de rechterhelft

inwendige permeantie van de permanente magneet

procedure in het computerprogramma voor de

koppelberekening

elektrische weerstand

inwendige weerstand van de permanente magneet

straal van een cirkel

groefbreedte

tandbreedte

temperatuur

tijd.

elektromagnetisch

hybride koppel

reluktantiekoppel

elektromagnetisch

van de machine

s

PA,PB,Pg,PB, permeantie van de stator-rotor-overgang

Plek lekpermeantie tussen de twee statorhelften

Pp permeantie van een halve tandenring als we een

homogeen veld veronderstellen tussen de tegenover

elkaar staande tanden

Ppm
PERM

TL idem linkerhelft

U magnetische spanning=
m

U....", U.. ., U... t. schatting voor Um in het i teratieproces

UKERNH procedure in het programma LANG

W' magnetische co-energie
m

R

Rpm
r

cl faktor van Carter

Vs

rad

m
-1 -1

VsA m

E waarde voor het afbreken van het iteratieproces

61,19'16'.2. ruimtelijke hoekverdraaiing van de rotor

>. tandsteek

~o magnetische permeabiliteit van vacuUm

)J.or.f'r0 ,/AN"11j4"2. relatieve magnetische permeabili tei t

recoil-permeabiliteit van het permanente magneet

materiaal

faktor van Carter

flux

flux die de permanente magneet levert in kort

gesloten toe stand

Vs

Vs
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Enke1e vee1 voorkomende indices:

A,B,~,B' aanduiding stator-rotor-overgangen

g,gap 1uchtsp1eet

gr groef

k kort

kern betreft rotorkern

m magnetische grootheden

pm perma~ente magneet

pmv vervangende bron voor de permanente magneet en de 1ek

door de messing scheiding

r rotor

st stator
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Inleiding

Stappenmotoren ZlJn te verdelen in drie typen:

Reluktantiemotoren of V.R.-motoren (variable reluctance):

Dit zijn motoren met een passieve rotor. Ret koppel ontstaat

doordat de reluktantie van het magnetische circuit afhanke

lijk is van de rotorpositie.

Permanente magneet-motoren of P.M.-motoren.

Deze motoren zijn voorzien van een door een of meer permanen

te magneten geactiveerderotor. Ret koppel ontstaat doordat

het magnetische veld t.g.v. de permanente magneet zich tracht

te richten naar het veld dat door de bekrachtigingswikkeling

wordt opgewekt.

Rybride-motoren.

Ook deze motoren zijn voorzien van een of meer permanente

magnet en. Bovendien is de reluktantie van het magnetisch cir

cuit afhankelijk van de rotorpositie. De koppelwerking is het

gevolg van een combinatie van de voor de beide andere machines
i

genoemde effecten.

Omdat in dit verslag het onderzoek aan een hybride stappenmotor

wordt beschreven zullen we aan dit type enige extra aandacht be

steden. In commerciele hybride stappenmotoren is de permanente

magneet steeds in de rotor geplaatst. Dit heeft tot gevolg dat

de keuze van de afmetingen van de rotor mede worden beperkt door

de eisen die aan de permanente magneet zijn gesteld.

Een van de faktoren die de maximale stapfrekwentie van een stap

penmotor bepalen is de verhouding Tt.l1 ' het elektromagnetische

koppel gedeeld door het traagheidsmoment van de rotor. Een grote

reT~/1 zal een hogere stapfrekwentie mogelijk maken~ De aanwezig

heid van een permanente magneet in de rotor is een beperkende

faktor voor de keuze van het traagheidsmoment en dus ook voor de

maximale stapfrekwentie.

Gezien het bovenstaande wordt in de vakgroep Elektromechanica

sinds enkele jaren gewerkt aan het ontwerpen van een hybride

stappenmot~met een permanente magneet in de stator. Behalve de

grotere vrijheid in de keuze van de rotor-afmetingen heeft het

plaatsen van de permanente magneet in de stator het voordeel dat

aan de vorm en de afmetingen van deze magneet minder beperkingen

zijn opgelegd.
'- - --..J
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We zullen nu de ontwerpen bespreken van enige hybride stappen

motoren die in de vakgroep Elektromechanica onderzocht zijn.

Dat zijn achtereenvolgens:

- De commercieel erg succesvolle motor van het fabrikaat Slo

Syn, Type SS400-1021 , waarvan de permanente magneet zich in

de rotor bevindt. Deze machine is beschreven in het afstudeer

verslag van Gommers [3J. Zie fig 0.1.

- Een eerste ontwerp van een hybride stappen met een permanente

magneet in de stator. Onderzoekingen aan deze machine, genaamd

dB76, worden beschreven in een stageverslag van Logister [4J.
Zie fig 0.2.

- Ret ontwerp van de Z77, waarover dit verslag handelt. Ook in

deze machine is de magneet in de stator geplaatst. Zie fig 0.3.

In de figuren 0.1 tot en met 0.3 zijn slechts de delen van de

machine getekend, die voor het inzicht in de werking van de ma

chine noodzakelijk zijn. In deze figuren is steeds de tweede

helft van de machine, die nodig is om de draairichting van de ro

tor te kunnen kiezen, weggelaten.

Sl£ ~yn ~S10Q-20g1_:_e~n_hZbEi~e_sta~~~nmotor~e~ ~e~ Eerm~n~n~e

magn~et in_d~ ~010E.

In de figuren 0.1 a, b en c zijn een axiale en twee radiale door

sneden van deze machine getekend.

Als we de spoelen 1en 4 bekrachtigen zal de rotor de stand kie

zen zoals in de figurenOJb enoJc is getekend. De flux van de per

manente magneet zal voornamelijk door de polen 1 en 4 gaan, omdat

op dieplaatsen de magnetische weerstand kleiner is dan bij de

pO,len 2 en 3. Zowel de bekrachtiging als de permanente magneet

zullen dus bijdragen tot het.koppel dat de rotor in de getekende

stand houdt.

Als we nu in plaats van de spoelen 1 en 4 de spoelen 2 en 3 be

krachtigen zal de rotor een halve tandsteek draaien en de flux

van de permanente magneet gaat voornamelijk door de polen 2 en 3

lopeno Er is nu een stap gemaakt.

dB76 : een hybride stappenmotor met een permanente magneet in-------------------------------
de stator.

Deze machine is. getekend in de figuren 0.2a, b en c. De tanden
van de beide statorringen zijn een halve tandsteek ten opzicl1te

_~======-=_=.====== . ~__. _____l
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van elkaar verdraaid.

Bij onbekrachtigde toe stand zal de flux van de permanente magneet

zich min of meer gelijkelijk over de be ide statorringen verdelen.
IWL

Als de bekrachtiging aanbrengen zoals in figuur 0.2a is aangege-

ven zullen de flux ten gevolge van de permanente magneet (streep

lijnen) en die ten gevolge van de bekrachtiging elkaar in de

luchtspleet van ring A tegenwerken en in de luchtspleet van ring

B zullen ze elkaar versterken. De rotor zal nu de stand aannemen ~

zoals in de figuren 0.2b en c is getekend, omdat in dat geval de

magnetische weerstand op de plaats waar het grootste deel van de

flux de luchtspleet oversteekt minimaal is.

Als we de spoel tegengesteld bekrachtigen aan de orientatie die

in figuur 0.2a is getekend, zal het tegenovergestelde gebeuren.

De flux zal in de luchtspleet van ring A maximaal zijn en in ring

B minimaal. De rotor zal een halve tandsteek draaien en de stap

is gemaakt. Uit de eerste metingen die aan dit model zijn gedaan

is gebleken, dat het koppel dat wordt ontwikkeld bij de stap naar

de in de figuren 0.2getekende stand kleiner is dan bij de stap

die de rotor uit de getekende stand brengt. De oorzaak van dit

verschijnsel moet worden gezocht in het feit dat de weerstand van

het magnetisch circuit in de twee mogelijke stabiele rotorstanden

verschillend is vanwege de verschillende lengte van de fluxweg

door het ijzer en de st90tvoeg tussen de tandenringen A en B.

~71 ~ ~e~ ~y~r~d~ ~t~p~enm~t~r_m~t_e~n_p~r~a~e~t~magn~e! in_de

stator.- - --
In de figuren 0.3a, b en c is deze machine getekend. Typerend

voor deze machine zijn de magnetisatierichting van de permanente

magneet en de vertanding. De tanden van de bovenste helft van de

de stator zijn een halve tandsteek verschoven ten opzichte van de

tanden van de onderste helft. Bovendien zijn de tanden van de

beide statorringen een halve tandsteek ten opzichte van elkaar

verdraaid (fig 0.3 b en c). Ten gevolge van deze vertanding zal

een maximale magnetische weerstand van de ene helft van een tan

denring gecombineerd zijn met een minimale weerstand van de ande

re helft van de ring.

Omdat de permanente magneet met een noordpool en een zuidpool

tegen de stator ligt moeten de bovenste en de onderste helft van

de stator magnetisch gescheiden zij~.
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In het huidige laboratoriummodel is dit gebeurd door tussen de

___~ twee statorhelften een strip messing aan te brengen. De werking

van de motor is gemakkelijk uit de figuren 0.3 af te leiden. In

deze figuren is de flux van de permanente magneet aangegeven met

een streeplijn, de flux t.g.v. de bekrachtiging met getrokken

lijnen. Een gevolg van de keuze van de beschreven permanente mag

neet en vertanding is de gelijke lengte van de ijzerweg van de

fluxen in de beide stabiele rotorstanden.

~erg~lij~iEg_v~n_d~~l£ ~YE ~o!o£ ~e! ~e_Z17~

De Z77 heeft het reeds eerder genoemde voordeel dat de permanente

magneet zich in de stator bevindt. We hebben daardoor een grotere

vrijheid in de keuze van de afmetingen van de rotor en die van de

permanente magneet.

De bekrachtigingsspoelen van de Slo Syn-machine zijn erg moeilijk

te wikkelen en hebben een slechte vulfaktor. De bekrachtigings

wikkeling van de Z77 daarentegen is cilindervormig en daarom ge

makkelijk te wikkelen. Bovendien heeft deze spoel een grote vul

faktor. Een nadeel van de Z77 is de messing scheiding tussen de

beide statorhelften. Voor een commerciele machine zal een andere

oplossing voor dit probleem moeten worden gevonden.

De_afstu~e~r£P~r~cht~

"Ret ontwikkelen van een berekenmethode voor het gedrag van een

hybride stappenmotor Z77 een verificatie ervan door meting; onder

zoek naar optimalisering en onderdrukking van wervelstromen."

Ret eerste deel van de opdracht zal worden uitgevoerd aan het in

hoofdstuk 1 beschreven meetmodel. In dit model zijn de stator en

rotor gemaakt van massief staal St37.

Tijdens het bedrijf van dernotor zal in zowel stator als rotor

een wisselend magnetisch veld optreden. Dit heeft in massief

i jzer wervelstromen tot gevolg, die ge.paard gaan met warmteont

wikkeling. Onderzocb~ zal moeten worden in hoeverre deze wervel

stromen door de een of andere manier van lamelleren kunnen worden

onderdrukt. Een eenvoudige lamellering is niet mogelijk vanwege

de grillige vorm van de veldlijnen. De mate waarin het mogelijk

zal zijn de wervelstromen te onderdrukken zal mede bepalend zijn

voor de maximale bekrachtigingsstroom die kan worden toegelaten.

----====._====------"------------_._------------------------'
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Ret zoeken naar een bet ere oplossing voor de magnetische schei

ding tussen de statorhelften is buiten het bestek van het afstu

deerwerk gehouden. Toen halverwege de afstudeerperiode bleek dat

het ontwikkelen van de berekenmethode meer tijd kostte dan in

eerste instantie was verondersteld is het onderdrukken van wervel

stromen uit de opdracht geschrapt.



Technische Hogeschool Eindhoven

.Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

biz, 1 • 1 van

rapport nr,EM 78-06

1. Beschrijving van het meetmodel.

1.1. Een overzicht van het gehele model.

In fig 1.1 is de half-opengewerkte machine getekend.

Het magnetisch aktieve deel van de rotor, van massief St37, is

bevestigd op een niet-magnetische as. De stator, oak van massief

St37, is opgebouwd uit twee delen, zodat gemakkelijk de bekrach

tigingsspoel kan worden aangebracht. Beide delen bevatten een

tandenring, die we A- en B-ring noemen.

Tegen de stator-A-ring is de permanente magneet bevestigd, die

zonodig met een ring (St37) kan worden afgesloten (zie par. 1.3).

Het geheel is aangebracht in een aluminium huis met alv~inium

schilden.

Tussen de bovenste en de onderste helft van de stator is een mes

sing scheidingsstrip gesoldeerd, zodat de permanente magneet niet

door de stator wordt kortgesloten. Wat deze messLlg scheiding

betreft zullen we ons moeten afvragen in hoeverre deze als ideaal

mag worden beschouwd. We moeten daartoe de luchtspleetpermeantie

vergelijken met' de permeantie van de scheiding. Hierbij moeten

we ons realiseren dat we in het geval dat de tanden verzadigd

zi~n moeten rekenen met een fictieve luchtspleet die enkele ma

len grater is dan de werlielijke luchtspleet.

1.2. De vertanding.

De vertanding is reeds beschreven in het vorige hoofdstuk en gete

kend in fig 0.3. Ten gevolge van de messing scheiding tussen de

statorhelften zullen slechts 8 van de 10 tanden van een halve

ring tot de koppelvorming bijdragen.

De werkelijke tandvorm is gegeven in fig 1.2. Zoals we in deze

\ I
l-- f_.l--'"~uur_~? De werkelijke vorm van de--,t"-"a"",n=d~e",,n,,-- --,
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figuur 1.1 Doorsnede van de korte machine
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1~stator-A-ring

2 stator-B-ring

3 rotor (St37)

4 spoe1

5 permanente magneet

6 sluitring (St37)

7 schi1den (11.1)

8 huis (Al)

9 as (ni~t magnetisch)
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figuur kunnen zien zijn de tanden taps en de groeven rechthoekig.

1.3 De permanente magneet.

De permanente magneet die we voor onze machine nodig hebben moet

aan de zijde waarmee deze tegen de stator ligt, een noordpool en

een zuidpool hebben. Deze magneet kan op twee manieren gemagne

tiseerd zijn.

De eerste mogelijkheid is getekend in fig 1.3. Deze magneet heeft

c:l ,""

JJ
---
-
-- -

.... f--f-
..,z
"

figuur 1.3 De tangentiale magneet

aan de ene zijde een noord- en een zuidpoo]). Aan de andere zijde

heeft de magneet geen polen. De veldlijnen gaan bij de zuidpool

de magneet in, gaan min of meer tangentiaal door het materiaal

naar de noordpool en sluiten zich via de rest van de machine. We

noemen dit de tangentiale magneet.

Het magnetisch kritieke oppervlak van deze magneet is de radiale

doorsnede van de magneet: Am 1= 1. et.hl/ C"-w - n). De lengte van de veld

lijnen door het materiaal zal gemiddeld ongeveer zijn:
o o::'.!. It (t"1.l1 ~ nr) + cl

"'l""'f '2. ""I-
"2-

De tweede mogelijkheid is getekend in fig 1.4. Deze magneet heeft

d1..- "'1-

Z N

.. -......
. -

-- .. ---

N z.
,

figuur 1.4 De laterale magneet
---------------
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aan beide zijden een noord- en een zuidpool. De veldlijnen lopen

axiaal do~r de magneet, van een zuidpool naar de tegenoverliggen

de noordpool. Om het magnetisch circuit van deze met de ene zijde

tegen de stator liggende magneet te sluiten, zal de andere zijde

van de magneet worden kortgesloten door middel van een magnetisch

geleidende ring (fig 1.5). We noemen deze magneet de laterale

magneet.

sluitring

magneet

figuur 1.5 De laterale magneet met sluitring

Bij deze magneet is het magnetisch kritieke oppervlak ongeveer
. 'ii:"( 2. 2.)gelijk aan de halve aXlale doorsnede : t:L.,'1,;:: 'i r\4'1 - \Ill

en de lengte van de veldlijnen door de magneet is tweemaal de

dikte van de magneet : ~~1 ~ 2 ~1

'Twee verschillen tussen de beide magneten zlJn van belang voor de

toepassing in onze machine. Bij de gegeven afmetingen van de mag

neet (zie par 1.4) is het magnetisch kritieke oppervlak voor de

tangentiale magneet Kleiner dan in de laterale magneet. Bij de

aanname dat de magnetische polarisatie ~ op dit kritieke opper

vlak in beide gevallen hetzelfde is, zal de tangentiale magneet

een kleinere maxtmale .flux leveren:

Ret tweede verschil betreft de inwendige magnetische weerstand

van de magneet. Riervoor mogen we stellen

I? - ~-
I\, l''" -

J-Lo #y~ A WI

De tangentiale magneet zal een grotere weerstand hebben dan de

laterale magneet.

Welke magneet, met welke afmetingen, voor onze toepassing de

beste is hangt af van het magnetisch circuit buiten de magneet

en zal later worden vastgesteld.
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1.4 De afm~tingen van de machine.

72.5 mm 71.6 mm

30.7 mm 31.8 mm

15.2 mm 15.0 mm

9.63
. -2- 10 -t10 m 3.0 m

6.35
-4 m2. 6.46 10 -3 m~10

..
90 mm

100 mm

78 mm

30 mm.

5 mm

10 mm

27 mm

10 mm

1. 01 10-3m2

10 mm

30 mm

24 mm

20

2.355 mm

2.355 mm

4.71 mm

2.5 mm

5.0 mm

0.06 mm

0.06 mm

30 mm

lateraaltangentiaal

Stator

buitendiameter

binnendiameter (nominaal)

axiale lengte tandenringen

axiale lengte spoelruimte

totale lengte statorijzer

dikte messing scheiding

oppervlakte messing scheiding

Rotorijzer :

binnendiameter

buitendiameter (nominaal)

kerndiameter

Tanden: (zie figuur 1.2)

aantal tanden rotor

tandbreedte (ter hoogte van de luchtspleet)

groefbreedte

tandsteek

groefdiepte

axiale lengte tanden

Luchts·pleet :

luchtspleetwijdte

luchtspleetdiameter (nominaal)

Permanente magneet

buitendiameter

binnendiameter

dikte

lengte veldlijnen in de magneet l~

kritieke oppervlakte

Uitwendige afmetingen van de machine

buitendiameter van het huis

axiale lengte van de machine
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1.5 Ret tweede meetmodel.
--

Toen bleek dat bij toepassing van de ons ter beschikking staande
permanente magneten het ijzer van de tanden erg ver verzadigd

raakte is besloten een tweede meetmodel te bouwen. Ret enige ver

schil met het eerste model is de axiale lengte van de tanden.

Riervoor is nu 30 rom gekozen. In dit model zullen de tanden min

der erg verzadigd zijn.

Bet eerste model zullen we de korte machine noemen, het tweede

model de lange machine.
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2 Ret r~kenmodel voor de koppelberekening.

2.1 Ret vervangingsschema van de permanente magneet.

Een homogeen gemagnetiseerde permanente magneet kunnen we vervan

gen denken door een lichaam met dezelfde afmetingen, dat bestaat

uit materiaal met een permeabiliteitpo~~~ • Dit lichaam moeten

we omsloten denken door een oppervlaktestroom j (fig 2.1). j en

t}> I

, -f..-

figuur 2.1 Een permanente magneet vervangen door

een lichaam met stroombeleg.

}i}..IL worden bepaald door de z.g. "recoillijn" in het werkpunt van

het materiaal van de permanente magneet (fig 2.2). In de litera-

figuur 2.2 De recoillijn van een magnetisch materiaal.

tuur [1] word t het verband tussen j en;-<rc.e en de magnetische eigen

schappen gegeven:

til]
;tILe <= -

;-<"AH
':.~,
~ - ,#0 ~rec
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(2. 1 )

lId

" : t

is weliswaar niet homogeen, maar we

een homogene magneet te benaderen,

vervangingsschema kunnen toepassen.

waarin Jo, AH en oB worden gegeven door de recoillijn.

Voor het magnetische vervangingsschema, dat we straks voor de

machine zullen afleiden kunnen we het lichaam van figuur 2.1

vervangen door een bron met een magnetomotorische kracht Ep~

een inwendige permeantie ~pm , waarvoor geldt :

E ~ ~ p - ,AAo~Ye<.I1""
..lVV\ f'~-

~ m )J-o )Nre.c "f 1M

Bierin zijn--r ..... en r:I~ resp. de lengte en de oppervlakte van de

permanente magneet.

Onze tangentiale magneet

zullen proberen deze door

zodat we het bovenstaande

2.2 Bet vervangingsschema van de machine.

Bet magnetische circuit van de machine kunnen we in Z1 n meest

eenvoudige vorm weergeven als in figuur 2.3.

1001
A =..:.::J c:.= B

F=I 1----

~---I 1----
I'll a'

---1 ~
I (0) I

N <t=:" z

figuur 2.3 Een eenvoudige weergave van het

magnetisch circuit.

en

c:lIn figuur 0.3 is een doorsnee van de tandenring B gegeven, waar-

in we de hoekverdraaiing 9 en het elektromagnetische koppel T a

definieren. Als we het ijzer buiten de tanden ideaal veronder

stellen (~~~oo) en de magnetische weerstand van aIle stootvoegen

verwaarlozen komen we tot het magnetische vervangingsschema van
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de machine, zoals gegeven in figuur 2.4. In dit schema is ook

verondersteld dat de messing strip

~,,--1
il' j ! «P~ lt~8

PllWi
~A ~8

~\<&....I'\

- \A."", + I-~

+
~~141

I
~+B'

-.

~.. NJ:

PA- P.s

, 1 T

figuur 2.4 Ret magnetische vervangingsschema

van de machine.

een ideale magnetische scheiding vormt tussen de statorhelften.

Omdat de configuratie van de stator~rotor-overgangA (A in fig2.3)

en die van de overgang B'(B'in fig 2.3) identiek zijn mogen we

stellent P~·=PA. Evenzo geldt: Pa=P,,'. Ui t deze gegevens over de

permeanties van de overgangen en uit figuur 2.4 kunnen we afleider

dat epA .. (h: en 4>~ ~ ~",' •
We noemen het magnetische potentiaalverschil tussen de bovenste

en de onderste helft van de stator Um' zodat we het vervangings

schema kunnen omzetten in de uitdrukkingen (2.2) t.e.m. (2.6).

u.~ :: EpW\ -
G>p...

(2.2)PPM

U-I\lT: :1,. ~'" (2.3)-... - p!=)

u-..,t Nr = .2.. <%'13
(2.4)-P Q

c\>~ +- q;, l!. = ~p~ (2.5)

~ 13 - <1>1'1 = Q>lw'''' (2.6)

Opgemerkt kan worden dat U-XI in de uitdrukking (2.3) de magne

tische potentiaalval is over de overgangen A en B' samen. Omdat

de beide overgangen identiek zijn is ~~! dus de potentiaal over

ieder van deze overgangen. Evenzo is~ de potentiaal over elk
, 2-

van de overgangen A en B,.

===::- ' ~ ' I
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De waarde van de grootheden P A en PB zal naast de afhankelijkheid

van de rotorstand ook een functie zijn van de magnetische inductie

in het ijzer van de tanden. Bij een lage inductie in de tanden

mpgen we het tandijzer in eerste instantie ideaal veronderstellen.

Bij hogere inducties zal met de niet ideale eigenschappen van het

ijzer rekening moeten worden gehouden. In de paragrafen 2.4 en

2.5 zal voor beide situaties het door de machine ontwikkelde koppe

worden berekend.

De uitdrukkingen (2.2) tot en met (2.7) kunnen we weergeven in een

z.g. magnetische spanning-flux-diagram. Voor het geval P A en P a
onafhankelijk zijn van de door de overgangen vloeiende flux is dit

diagram weergegeven in figuur 2.5.

o
figuur 2.5 Ret magnetische spanning-flux-diagram

voor de machine met ideaal ijzer.

De li jnen (j),@ en (] worden bepaald do or re sp. de ui tdrukkingen

(2.2), (2.3) en (2.4). Voor de hoeken d..,~ en t geldt:

~ d. '= Pt"nl, 41 ~ ='" t P A -~ 4~ ~ <:t'i P,8' .

De verticale lijn die behoort bij de actuele Um moet zodanlg zlJn

gelegen dat het stuk van deze lijn tussen lijn ~ en de ~=O-as

(<p~",,) geli jk is aan de som van het stuk tussen li jn @ en de ~=O-as

~_~~~::nv:::w:::~et~i~~~.l:~:~::nd:s!:~:~:. (~~ ~.~)D::t i:eV:~:::_J
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af te leiden.

T1

~~~:
I
f

I
"lJ< I,

I
I
I

I
I
I
I

______ ..1

(

I
IE I>lM

I
I
(

I
L _

Als het i j'zer van de tanden niet ideaal iszullen de li jnen e.g) en a:
niet meer recht zijn. De consequentie daarvan voor de bepaling van

U zullen we in par. 2.5 bespreken.m
Alvorens tot de berekening van het koppel over te gaan zullen we

een manier aangeven om de lek door de magnetische scheiding tus

sen de statorhelften mee te nemen. Deze lek kunnen we zien als een

permeantie parallel aan die voor de stator-rotor-overgangen (fig

2 • 6 ) • r - - - r--------,-r----...;~~~...:>-"!>---..------____,

: ~PM\t1 : l~t\>~ 1i 4>8
t

I p~""
I

I

figuur 2.6 Bet vervangingsschema met de permeantie

voor de lek door de messing scheiding.

Plek in de berekeningen is

een streeplijn omgeven deel

en een nieuwe inwendige

Uit het vervangingsschema zien we dat

te verwerken door het in fig 2.6 door

te vervangen door een nieuwe bron Epmv
permeantie P ,waarvoor geldt:pmv

t:" _ ..... Pf~
t:. f ..... tI - t:.t"_'

P",,,,,4o P.e...l..

Pp.... v = PPM 4- PAk (2.8)

De lek heeft natuurlijk ook invloed op het spanning-flux-diagram.

In fig 2.7 is dit diagram nog eens gegeven.

De li jn CD is nu vervangen door @. Dientengevolge zi jn ook Urn en

de fluxen kleiner geworden. We kunnen de lek dus beschouwen als

een fictieve verzwakking van de permanente magneet.

Als in het vervolg van dit verslag wordt gesproken over Epm of

Ppm zullen daarmee steeds de grootheden Epmv en Ppmv van de ver

vangende bron worden bedoeld, tenzij uitdrukkelijk anders wordt

vermeld.

L-.
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Epp. u...... E"' ...."
figuur 2.7 Spanning-flux-diagram voor de machine met lek.

2.3 Het elektromagnetische koppel van een machine met een

elektrisch circuit en een permanente magneet.

Voor het berekenen van het door een elektrische machine ontwik

kelde koppel staan ons meerdere methoden tel' beschikking, waarvan

we hier noemen:

(2.9)

a. Het verband tussen de complementaire magnetische veldenergie,
W~ , het koppel van elektromagnetische oorsprong T~ en de

rotor ...positie e . Di t verband luidt [6J

~ W••:
~ e

b. Het koppel is ook te berekenen uit de "Maxwellse spanningen"

die werken op een gesloten oppervlak A om de rotor heen. Dit

verband wordt gegeven in [1-] :

~ : f !: )( { ( !!. '1 ) lj - i (~. ~ )~ }d ~ (2.10)
A

Voor deze laatste methode is het nodig een vrij nauwkeurig beeld

te hebben van de veldopbouw op het gekozen oppervlak A. Bij onze

machine is deze veldopbouw slechts nauwkeurig genoeg te krijgen

uit uitgebreide veldberekeningen, zoals die in [1] en [3] worden

beschreven. Daar reeds in het begin van het afstudeerwerk besloten

is te zoeken naar een eenvoudigere benadering voor het flux .....ver·- I
loop in de machine, zullen we van de methode van de Maxwellse J

--_.~--- _._--...._---
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spanninge~ moeten afzien.

De eerstgenoemde methode, m.b~v. de magnetische co-energie, kan
,

op twee manieren worden toegepast. ~olang we voor W~ een analy-

tische uitdrukking kunnen geven in 9 en de circuitstromen, kan
. . .

m.b.v. de uitdrukking (2.9) een analytisch verband worden afge-

leid tussen het koppel Te en de rotorpositie 8 • Dit zal voor het

geval dat het ijzer van de tanden als ideaal mag worden beschouwd

worden uitgevoerd in par 2.4.

Ook is de methode met de magnetische co-energie erg geschikt om

het gemiddelde koppel te berekenen dat optreedt bij draaiing van

de rotor van de stand &, naar ~1 • Voor dit geval kunnen we uit

(2.9) afleiden:

T~ -
w~ (&,.) - w": (e,)

6:l - 8.

We ITloeten nu weI de magnetische co-energie berekenen voor de

rotorstanden e, en e1 , maar dit is mogelijk met een eenvoudiger

benadering van het veldverloop dan wanneer de "Maxwellse span

ningen" zouden worden toegepast.

De magnetische co-energie is een toestandsgrootheid met voor onze

machine de variabelen 9 ~ Ef ... en I. Ui t [l:.] kunnen we voor W.:. af

leiden:
e:I:,,_,i.~o i~r,It.:E"...

\,';(~ .. e\,C=E'fl,",l~t:J:): 1. d>p~a~ (~':€'l).+ J q,\c"lO.d.t-J~ (e:-6.). (2.12)
e~o. ~.:::o ~"OJe.'"£"...

Deze formule zal voor het geval dat het ijzer van de tanden als

ideaal wordt beschouwd analytisch worden uitgewerkt. Als het

ijzer niet ideaal is wordt dit moeilijker en zullen we een nume

rieke benadering toepassen.

2.4 Een uitdrukking voor het koppel, uitgaande van ideaal ijzer.

Als we er in eerste benadering van uitgaan dat de magnetische in

ductie in de tanden zo laag is dat we het ijzer van deze tanden

als ideaal kunnen beschouwen, dan kunnen we de permeanties van

de stator-rotor-overgangen, PA en P e , benaderen volgens de me

thode die wordt gegeven door Carter [so] •

Bij tanden van ideaal ijzer (f'-r== 00) is het ijzer-oppervlak een

equipotentiaalvlak. Als we nu twee vertande oppervlakken tegen

over elkaar hebben ontstaat in de uiterste standen van de tanden

_--'--__(_d_e_t_a_nden tegenOVer_~l~a:r_,_:f d~ __~nden vO~ledig uit:_ed~~a~~_J
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het in de figuren 2.8 a en b geschetste veld in de luchtspleet.
& 5

2.8a z9=0

\..: ('+d.)fl7.

2.8c z9=0
figuur 2.8' Benadering van het

2.8b z e = It"

~
2.8d ze ='tC

luchtspleetveld volgens Carter.

Carter zegt nu dat dit veld benaderd kan worden door de tandopper

vlakken te vervangen doof twee platte vlakken op een afstand ge

lijk aan de luchtspleetwijdte en tussen deze vlakken in beperkte

gebieden een homogeen veld toe te staan. Zie de figuren 2.8c end.

De breedte van deze gebieden is afhankelijk van de tandafmetingen

en van de luchtspleetwijdte. Voor het geval dat de tand- en groef

breedte gelijk zijn (t:s), zoals bij benadering in onze machine,

worden de waarden van 0.. en ~ getabelleerd in [11 en (so] ~ In [2]
worden ~ en j ook getabelleerd voor ongelijke tand- en groef-.

breedte.

We definieren nu eerst de permeantie van de lucbtspleet van een

halve tandenring voor het geval deze tanden tegenover elkaar

staan en er slechts een homogeen veld is tussen de tandkoppen

(fig ~.9).

figuur 2.9

, met

Dit kunnen we ook als voIgt schrijven:
21t r)(' tpo X Ie n

2 ~ (2.13)
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(2.14a)

(2.14b)

koppel te bere

van de stand

uit (2.2) t.e.m.

(2.16)

r == straal luchtspleet

g == luchtspleetwijdte

1 = axiale lengte van een tand

z = aantal tanden op de rotor

n == aantal aktieve tanden per halve statorring.

We kunnen met behulp van de methode van Carter en de definitie

van de rotorstand e (fig 0.3) voor PA en P~ schrijven:

PI?> ('It;ho) = t:'A (,e=TC) = (I+.,()f P.,
PI3 ('2(Sllltr):: PA ('29=0) =. (I-o()j.,.,

Met deze gegevens is het mogelijk het gemiddelde

kenen dat zal optreden bij draaiing van de rotor

~e:.o naar de stand ~e=1C. We leiden daartoe eerst

(2~6) uitdrukkingen of voor ~~~ en ~kern:

4> =E\I)\'\o\ P"W1 (PA + 'p g) + NI Y'y>\'\o\ (~e - P~ )
~"" PA +- P 8 + 2 P P"""

..t _£9"'"' 'P'P ..... (l:'e-~A)+ 2.NI~r9~NI'Pp~("RtP8).
Y'''&t\ - PA + Pa • 2. PP)O\

Invullen van de uitdrukkingen (2.14) voor P~ en P e levert nu:

A. ( _)_ EIf.)- ~p- j t'p + Nr Pp"", 0( 5 Pp
'fp~ 2Q.o - ~

)5 P p + Pp-

A E~"", ?p .... « 1 ~p ... NI (,_.,(2J.:f'pp7. + NJ: p...... f Pp'¥k u-" (L9:o) ::: _=.:.;:.:..-..c...:.:~~....:......I:=--~~"":'-_"":""'::~---'- -'-"""':;''''''''':'_
j P"" + P p _

EpW\ PI?"" i PI? - N'X Pp~ 0( j PI?
<P,,~ ('Ze~lt.) == j "'p + P p _

J". - Et:'''"' PpM .,( 1 Pp + NI (l_o(2)j
1

Pt>2.+ tJI pp-jPp .
~lu..." (ze: n:) :::_~;;"";";';'---J_:::":':":'_""::_:"""":"".r::.__---: --,----,:........:....__--,-......:...--,--

! PI> + Pp~

Deze gegevens substitueren we in de uitdrukking (2.12") voor de

magnetische co-energie:
1:"", 1: e (1) e2. "2. C

\, . I ) jt'f'_Pl'''''!Y>Y> .1_ J~P_t:''f'-ol.3~+''.rI. I"'do ~ pp-+wrpp~3P\Od.JJ~
JvJwl,.!Ze .. o,\O: ,e::t'P\oo = ~ lAX. + •

~ Pp~ Pp,"" 1~p + "PP\M
~~o ,~~
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(2.18a)

(2.18b)

Uitdrukking (2.17) geef't weliswaar een indruk over de grootte van

het gemiddelde koppel per dubbele staphoek en dus over het gele

verde vermogen, maar over het verloop van het koppel afhankelijk

van de rotorstand weten we nog niets.

Door het analytische verband op te stellen tussen de permeanties

P R en Pe en de rotorstand ~ en di t verband in te vullen in resp.

(2.12) en (2.9) vinden we de gewenste uitdrukking voor het koppel

In eerste benadering kunnen we het variabele deel van de tandper

meanties P A en P e cosinusvorming veronderstellen (zie veldbereke

ningen[l] ). Uitgaande van de gegeven permeanties voor de rotor

standen ~e: 0 en ~9.,Tt (2.14) vinden we dan:

r>.1!J L~G )_~_~ P p .. {J+_<lL C()-:! (lZe >1.
P9_~_'!~1!_.-5~~L,-:~_~{r.z __~J .

Dit invullen in (2.15) en (2.16) geeft:

------4"m= Ep _ PpM! Pp + NI Ppwo. I J.. p~ CCr'3 (:t9) ,

j Pp '" PPM

__ ..l\. _ trw. Pp"", lei. Pp Co-') ('29) + "'1 !2pp~{I- J.~Ccrl2(-t8)~+ MI ~PM ~ Pp ,
'\.V.CoY'" - ~

..5 ~p + Pp-

zodat de magnetische co-energie m.b.v. (2.12) wordt:

ww:. (e=& i =I. (.: £ ) = 1 j Pp ri E;... f>pV'\ + Ep.... tJ! J.. pf'.... ~(~9) +1'h1I)2. j Pf {J_J.'l C<r3("~9)}+
, Op +- P ... L 2. 1P + i(Nr) Pp _ .

Met behulp van (2.9) komen we tot het door de machine ontwikkel

de elektromagnetische koppel:

.,.. C> 1 til. J Pp ~ [ t\. \ ( )'1. ( • ( )J
Ic'=C)-W",,:: -~p~N!l"'"~~iI.)\M("'lEil)+i tJt ,jPpAAII\<\ 2Z& . (2~19)

& ~ Pp + Pp-

In deze uitdrukking zijn twee termen te onderscheiden:

- het hybride koppel T~, dat evenredig is met het produkt van

de "sterkte" van de permanente magneet en de bekrachtigings

stroom;

- het reluktantiekoppel T y , dat evenredig is met de tweede

macht van de bekrachtigingsstroom.

In figuur 2.10 zijn het totale koppel Te en de beide termen T~

en T~ als functie van & getekend. Hierbij is een willekeurige

verhouding Ep ... /NI gekozen. Later, bi j de optimalisering (zie hoofd

stuk 6), zal aan dezeverhouding meer aandacht worden besteed.
l ----------,---------------------------------'
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Ook zal dan blijken dat het berekende reluktantiekoppel wordt ge

compenseerd door eenzelfde,

figuur 2.19 Ret elektromagnetische koppel als

funktie van de rotorstand.

maar tegengesteld gericht koppel dat wordt opgewekt door de

tweede machinehelft.

2.5 Ret gemiddelde koppel, rekening houdend met verzadigin~

in de tanden.

Uit de machinebouw weten we dat het ijzer van een machine het

nuttigste wordt gebruikt als we een bepaalde mate van verzadiging

van het ijzer, vooral van de tanden, toelaten. Om nu bij de opti

malisering (hoofdstuk 6) niet gebonden te zi.jn aan een rekenmodel

dat ons beperkingen oplegt vanwege de tandverzadiging zullen we

zoeken naar een benadering waarin het niet lineaire gedrag van

van het ijzer van de tanden wordt meegenomen.

Daartoe hebben we de magnetiseringskromme, hysteresislus, van een

stuk staal St37 gemeten. Zie par 3.1. Ret gevonden niet lineaire

verband tussen B en H benaderen we in het computerprogramma voor

de berekening van de permeantie van de stator-rotor-overgang door

drie rechten. In deze benadering is de hysteresis van het ijzer

verwaarloosd. De benadering is in appendi.x A uitgebreider beschr~.

ven.
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Voor het piet ideale i jzer (jN'f> f. 00) van de tanden moeten we in

het vervangingsschema voor de machine extra weerstanden opnemen.

In figuur 2.11 zijn deze voor een stator-rotor-overgang door mid

del van eindige permeanties aangegeven.-

Pstatortanden

P = oude PBgap

Protortanden

figuur 2.11 Bet vervangingsschema voor een stator

rotor-overgang met verzadigde tanden.

()

Bet magnetische spanning-flux-diagram voor

de machine me't verzadigde tanden.

~

LL"""

figuur 2.12

De benadering van de permeantie van de stator-rotor-overgang is

uitgebreid beschreven in de appendix A. Bet bijbehorende computer

programma PERM is opgenomen als deel van de appendix B. Bet pro

gramma berekent bij een gegeven rotorstand G en een gegeven magne

tische spanning over de stator-rotor-overgang de flux door deze

overgang.

Bet magnetische spanning-flux-diagram, voor ideaal ijzer gegeven

in figuur 2.5, krijgt vanwege het niet lineaire verband tussen de

spanning over en de flux door de stator-rotor-overgang een iets

andere vorm. Zie figuur 2.12.
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(2.20b)

(2.20a)

(2.21)

U""" te bepalen, zodanig

• Deze eis moeten we voor

Het construeren van de actuele U~ kan op dezelfde wijze gebeuren

als in par 2.2 is beschreven. Ret oplossen van de uitdrukkingen

(2~2) t.e.m. (2.6) is nu niet zo eenvoudig. Omdat de lijnen (gJ
en ~ nu niet analytisch zijn beschreven, maar uit het programma

PERM volgen zijn we voor de berekening van UM en de fluxen in de

machine aangewezen op een numeriek iteratieproces.

Bij een gegeven I zijn de gegevens voor dit proces:

de vergelijking van lijn G): I.l-.. :: Ey:>ft\ - ~":'
~ PPMD IVA

lijn \61: \.(,.., - N1: = .t P
A
(~) J

gegeven door het programma PERM;

l ·· n3 I .,." <1>0 - 1
1 Jn \J/: U. WI + N.. = I(j P B (~G)

eveneens gegeven door PERM.

De eis die we aan dit proces stellen is

dat voldaan is aan (2 ~ 5): cPA + q,.~: +~)h

het iteratieproces omzetten in :

I~P"' ... (~A + <PQ) \ < E.
Rierin is € een klein getal dat de nauwkeuriglleid van de bereken-

de ~IS bepaalt.

Ret iteratieproces gaat in grote lijnen als volgt :

kies U~O = - NI en bereken met de drie bovenstaande gegevens

4>,,,,, et>" en ~~. Dan zal bli jken :.1 ~"WI 1 > I~ ..... ~. 1 en

J ~~~ J - E > I Q>A + ~a \ j

.I...'skies Urnl = EpftI en bereken weer de "¥ • Dan blijkt

I cPJOM I < \ cPA + <PG I en 1~.,W\ I+ C < l ~A t ~81 ;
Door middel van de intervalhalveringsmethode ~] kunnen we nu

een UWW 1\ vinden waarbi j de <J,'S voldoen aan de voorwaarde (2 ~ 21 ) ~

Voor dit iteratieproces is het computerprogramma ITER geschreven.

Nu we de mogelijkheid hebben om bij gegeven E~~, NI en e de flux~

in de machine te berekenen kunnen we (2.12) toepassen voor het

berekenen van de magnetische co-energie. De integraties zijn uit

gevoerd met behulp van de samengestelde trapeziumregel[B] . Na

het berekenen van de magnetische co-energie voor de rotorstanden

e,en 9 1 geeft uitdrukking (2.11) het gemiddelde elektromagne

tische koppel bij draaiing van de rotor van de stand e, naar de

stand G-t •

---------------- ---------------------------------------
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Ret totale programma voor de berekening van het koppel van de

korte machine is, inclusief de procedures PERM en ITER gegeven in

appendix B.

2.6 Ret gemiddelde koppel als ook verzadiging optreedt in d!

rotorkern.

De in de vorige paragrafen beschreven methode voor het berekenen

van het gemiddelde koppel zal voor de korte machine goed blijken

te voldoen. In het gekozen model hebben we verondersteld dat het

ijzer buiten de tanden als ideaal mag worden beschouwd (ft~:~).

In de lange machine blijkt dit niet meer op te gaan. De flux door

de kern van de rotor (fig 2.13) blijkt zo groot te zijn dat de

magnetische spanning over deze kern niet meer verwaarloosd mag

worden.

rotorijzer------"---'

"et-magnetische as
..---_...£-_----------_...£-_--1-.....

. - - -- --..---.-- - - - --

Ukern
verzadigd ijzer
in de kern

2.14).

~ ~J

}:»a

P"e"" .t. cPA

~A

<PP...J ~~~

l'A HI"p_v
U'"

l~4
fie

figuur 2.13 Rotor met ijzerverzadiging in de kern.

In het vervangingsschema moeten we voor deze kern een extra mag

netische weerstand aanbrengen (fig

figuur 2.14 Vervangingsschema voor de machine met

ijzerverzadiging in de rotorkern.
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De uitdru~kingen(2.2)t/m(2.6)veranderen nu in :

4>""",.1
U. W\ =- E):)W\ v - ------

fl»-"

I.t l'Wo - 'fJ I + U \a..y~ = 2'~
P-A (~~)

u..", + N 1: - U \.c.w .. = :2. eb e
P" (~B)

4>A + +n :- <PI-MV

Q> ~ - 4> Jl : <l> \ta.-

U. ch \.(.t.vr'l"-,w.. '=

'" Lc..,,,, (d> I,w,.. )

(2.22)

(2.23)

(2.24)

(2.25)

(2.26)

(2.27)

Ret verbanO. Ul<e..-", = Uw.e.r", (<p\u..r ... ) wordt bepaald door de afme-

tingen van de kern en de magnetische eigenschappen van het ijzer.

In het rekenprogramma zullen we deze laatste weer benaderen door

ue drie rechten, zoals die zijn beschreven in de appendix A. Voor

het berekenen van Uk~~ bij een gegeven ~Ke~n is de procedure

UKERNH geschreven.

De vergelijkingen (2.22) t.e.m. (2.25) kunnen we bij een gegeven

U~c~~ oplossen met de in par 2.5 beschreven procedure ITER. In

plaats van NI moeten we nu NI-U~c~ invoeren. De uitdrukkingen

(2.26) en (2.27) vertellen ons echter dat Uk&r~ afhankelijk is

van de met ITER berekende fluxen.

Voor het oplossen van het totale stelsel, deels niet-lineaire,

vergelijkingen (2.21) t.e.m. (2.27) hebben we voor de volgende

werkwijze gekozen :

Bij een gegeven bekrachtiging NI en een gegeven permanente mag

neet (Ep~v en p~*v) kunnen we Uk~v~ schatten. Met ITER kunnen we

bij deze geschatte Uk~r~ de fluxverdeling in de machine berekenen

en vinden met (2.26) een waarde voor ~ke~•• UKERNR geeft nu de

met deze ~~eY" corresponderende U~~v~ , die we vergelijken met

de geschatte UK~r", • Uit deze vergelijking kunnen we een betere

schatting voor Ukc...n maken • Door di t proces te herhalen kunnen

we de gewenste nauwkeurigheid voor Uke...~ bereiken. Ret maken van

een bet ere schatting doen we weer met behulp van de intervalhal

verinr;smethode.

Ret schatten van de voor deze methode benodigde minimale en maxi

male waarde voor Ukc~... bij een gegeven bekrachtigingsstroom I is

niet erg moeilijk. De berekening van de magnetische co-energie

in de machine gebeurt door middel van een numeriek integratie-
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proces. H~erbij wordt de stroom met stapjes AI van 0 tot I opge

voerd en wordt bij iedere stroom Ik de fluxverdeling in de machi

ne berekend. Als we nu bij de stroom I~ de Uk~~)~ kennen, dan

weten we dat bij een stroom 1"+1 = I" + AI demagnetische span

ning over de kern maximaal h I x N zal toenemen. Dus :

U 1 \_ < 11 u ~ .. l Hiermede zi J'n de minimale en
v.tn'l~ \,A"cr"~"'+1 < "'e.-l'l.'" + 1-\ I ll.l~·

maximale waarde voor U kerK vastgesteld.

WeI zal dat proces gestart moeten worden. Daartoe veronderstellen

we dat bi j de stroom II, = t:. I de flux door de kern zo klein is dat

voor di t geval geldt 0 <U "«.N"\'\ < Ii I x N. Deze veronderstelling

blijkt juist te zijn, omdat Uk~y~ (I = b) erg klein is.

De wijzigingen die deze paragraaf oplevert voor het totale reken

programma voor de koppelberekening zijn te vinden in het tweede

deel van de appendix B.

Het oplossen van het stelsel vergelijkingen (2.22) t.e.m. (2.27)

kan mogelijk op een eenvoudiger wijze dan hiervoor is beschreven.

Toch is voor de beschreven methode gekozen, omdat deze het in

par 2.5 beschreven programma voor de koppelberekening nauwelijks

verandert. Er is slechts een stuk toegevoegd.
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3. Meting~n en ber~teningen ter ondersteuning van het rekenmodel.

3.1 Meting van de m~gnetische eigenschappen van staal St37.

Reeds bij het opstellen van het rekenmodel (par 2.5) hebben we ver

ondersteld dat in het ijzer van de tanden verzadigingsverschijnse

len zullen optreden. Om deze verzadiging in het rekenmodel te kunn n

meenemen hebben we de hysteresislus van een stuk staal St37 gemete •

Daartoe hebben we enkele cilindervormige monsters van St37 geplaat t

tussen de polen vanooen z.g. magnetricum (fig 3.1).

"lucht"
s poe It j e ----j~---.,JL-+-----7

bekrachti-
L..---I-Y'--j-----t+

gings-
wikkelingen

middenpoot

juk

/+-------t--:;~--7t--monst e r St 37

meetspoeltje

figuur 3.1 Magnetricum met monster St37.

Een magnetricum bestaat uit een lJzeren juk en een bekrachtigings

spoel. Met behulp van een groot aantal ampere-windingen kunnen we

in de luchtspleet een sterk magnetisch veld produceren.

In de luchtspleet plaatsen we een cilindervormig stukje St37 met

bekende afmetingen. Om het monster hebben we een nauwaansluitend

meetspoeltje gelegd, zodat we met een integrator de flux door het

monster kunnen meten. Als we deze flux delen door de oppervlakte

van het, monster vinden we de gemiddelde magnetische inductie in

het stukje ijzer.

De magnetische veJ~sterkte tussen de polen en, als het veld tussen

de polen homogeen is, ook die in het stukje ijzer kunnen we be

palen uit het aantal ampere-windingen van de bekrachtigingsspoel

en de lengte van de luchtspleet. Hierbij moeten we veronderstellen

. dat het i jzer van het juk ideaal is (PF (0). Aangezien deze laatste

veronderstelling niet juist is bleek het beter te zijn de veld-
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sterkte tU8sen de polen te meten.

We doen dit met behulp van een tweede meetspoeltje dat om een

cilinder van perspex is gelegd. Perspex gedraagt zich magnetisch

als lucht, zodat we uit de flux door en de oppervlakt~ van dit

meetspoeltje de veldsterkte tussen de polen en in het monster

kunnen bepalen. Ook hier is verondersteld dat het veld tussen de

polen homogeen is. De flux door het meetspoeltje meten we weer

m.b.v. een integrator.

Als we het monster tussen de polen van het magnetricum plaatsen,

zal door de ruwheid van pool- en monsteroppervlak steeds een klein

luchtspleet blijven bestaan t0ssen de polen en het monster. Bij

grote~y in het ijzer zal de veldsterkte in de~e luchtspleet veel

groter zijn dan in het monster. Ret is daarom zinvol een korte

beschouwing te houden over de nauwkeurigheid van de meting, af

hankelijk van de gekozen monsterlengte.

In figuur 3.2 is de werkelijk optredende situatie enigszinds over

dreven geschetst.

figuur 3.2 Monster tussen twee polen.

Aannemende dat de beide pooloppervlakken equipotentiaal"irlakken

zijn, kunnen we met de wet van Maxwell het verband aangeven tus

sen de optredende veldsterkten:

He'~ :::. \-{a'd- .... H~.~

We meten niet de veldsterkten, maar de inducties, zodat we

beter kunnen omwerken tot:

( 3.1 )
( 3. 1 )

."t
B.{ ~ '\; ..
_.~;:. J.~ ol- ~
fA.-b .!J"o' p-'o~(8:i}

en vanwege de gelijkheid van de inducties

in de luchtspleet in

~.t_ • ..{l =
~o

._--------------_._--

(3.2)

B .. in het ijzer en BlJ g

(3.3)
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De storende faktor in onze metingen is!i.~ . We wensen dat deze
. B" .)A-t> ,

klein is t.o.v.. :i, f.f. De fout die we maken is nu te schriJ'ven
fl-.. ,/JoH £I~

als
feo/b)= h i '\00'% ::=-! ·.fWcB~) .. \ooo/o

~ftor( B::;)
De luchtspleet g schatten we bij aangedrukte polen op 3~m. De leng-

te 1 van het monster is 50mm enrr is maximaal ongeveer 600. Hier

mee vinden we voor de maximale fout:

Deze fout is voor onze toepassing acceptabel.

De metingen zijn uitgevoerd met monsters die 50mm lang zijn en een

diameter hebben van 10 resp. 30mm. De resultaten waren voor beide

monsters nagenoeg gelijk. De resultaten van de meting aan het mon

ster met een diameter van 30mm zijn gegeven in de figuren 3.3 en

3.4. Het enige verschil tussen de befude grafieken is de schaal voor

de veldsterkte H.

Bij de resultaten van deze meting moeten we ons realiseren dat de

magnetische eigenschappen van constructiestaal St37 niet door de

fabrikant worden gegarandeerd. Er kan dus een flinke spreiding

optreden. In ons geval hebben we de eigenschappen van het betref

fende stukje staal gemeten en mogen we de resultaten slechts zien

als eenindicatie voor de eigenschappen van een ander stuk staal

St37.

3.2 De meetopstelling.

Figuur 3.5 (bJE 3.6) geeft een overzicht van de meetopstelling die

is gebruikt bij de meting van het statische koppel en enkele in

dit hoofdstuk te beschrijven metingen ter ondersteuning van het

rekenmodel. Ook op foto I (blz F.1) is het belangrijkste deel van

de meetopstelling te zien.

Voor het instellen van een gewenste rotorpositie en het meten van

het bij deze positie optredende koppel is op een aseinde van de

machine een z.g. koppelmeetarm aangebracht. Het uiteinde van deze

koppelmeetarm is verbonden met een door middel van een spindel

verdraaibare ring, zodat de rotor in een gewenste positie gefixeerd

kan worden. Zie foto II op blz F.1. Op de koppelmeetarm zijn rek

strookjes aangebracht die een rek ondervinden evenredig met het op
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de arm uitgeoefende koppel. Met behulp van een PEEKEL-rekstrookjes

meetbrug wordt de rek omgezet in een spanning die evenredig is

met het optredende koppel.

Ret meten van de rotorpositie geschiedt met een lineaire potentio

meter. Als we over de vaste aansluitpunten van de potentiometer

een gelijkspanning aanbrengen is de spanning tussen de loper en

een van de vaste contacten evenredig met de rotorpositie.

De voeding van de bekrachtigingswikkeling, voor statische metingen

aIleen gelijkstroom, geschiedt m.b.v. een gelijkspanningsbron. In

serie met de wiJtkeling en de bron is een amperemeter aangebracht

voor het aflezen van de stroom en een weerstand waarover een span

ning ontstaat die evenredig is met de in de bekrachtigingswikkeling

vloeiende stroom. '

Naast de genoemde apparatuur zijn in de machine een tweetal spoel

tjes aangebracht voor het meten van fluxen. Een meetspoeltje is

gelegd om de kern van de rotor, zodat de flux in deze kern kan

worden gemeten (fig 3.6).

~eets.poelt je
~ J ft J...------

----+ - -- - --- - -----t-I - --- - --- - --+--

------1 ~ r-------

Figuur 3.6 Meetspoeltje om de rotorkern.

Ret tweede meetspoeltje is gelegd om een halve tandenring van de

stator, zodat de flux +B (zie vervangingsschema fig 2.4) kan wor

den gemeten. In fig 3.7 is dit spoeltje getekend. Ook op foto III

op bIz F.2 is het spoeltje te zien.

De spanning die in de spoeltjes wordt geinduceerd bij het ontstaan

van flux in deze meetspoeltjes wordt met een elektronische integra

tor geintegreerd, zodat de uitgangsspanning van de integrator een

maat is voer de met het spoeltje gekoppelde flux.

L . ~ . ---'
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vooraan~icht zijaanzicht

Figuur 3.7 Meetspoeltje om een halve tandenring van de stator.

3.3 Meting en berekening van de permeantie van de stator-rotor

.. overgang.

Ter ondersteuning van het opzetten van de numerieke benadering van

de permeantie van de stator-rotor-overgang (appendix A) werd deze

permeantie gemeten. Hiervoor is de permanente magneet uit de machi

ne weggelaten, maar is een sluitplaat tegen de stator aang~bracht

teneinde de twee statorhelften magnetisch met elkaar te verbinden

(fig 3.8).

sluitplaat

- stator
..............--"-'r~...L-j~~~+- me et sp 0 e1 t j e

Figuur 3.8 Machineconfiguratie voor het meten van de permeantie

van een stator-rotor-overgang.
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Bij deze metingen wordt het in par 3.2 als laatste genoemde meet

spoeltje gebruikt. Ret vervangingsschema voor de geschetste confi

guratie is gegeven in fig 3.9, waarbij we ervan zijn uitgegaan dat

we het ijzer buiten de tanden ideaal mogen veronderstellen.

Figuur ,3.9 Vervangingsschema bij fig 3.8

Uit dit schema kunnen we afleiden:

epWll::' Po ~cl> 0) . Nr .

Rieruit constateren we dat we met de machineconfiguratie van fig

3.8 de flux +B door een stator-rotor-overgang kunnen meten als

functie van de magnetische spanning U over deze overgang. Uit fig
m

3.9 kunnen we zien dat Um=NI/2.

Ret schrijven van het verband 'B='B(Um) kunnen we met en X-Y-recor

der uitvoeren. De door de flux in het meetspoeltje om de tandenring

geinduceerde spanning wordt m.b.v. een integrator gemeten. De uit

gangsspanning van deze integrator (V
4

in fig 3.5) wordt toegevoerd

aan de Y-ingang van de recorder en de met de bekrachtigingsstroom I'

evenredige spanning V
3

wordt op de X-ingang gezet. De resultaten van

de metingen, die zijn uitgevoerd aan de korte machine, vinden we in

figuur 3.10.

De resultaten die zijn bereikt met de numerieke benadering van de

permeantie zijn ook in deze figuur aangegeven (streeplijnen). Op

deze berekening is een correctie toegepast voor de invloed van het

niet ideale ijzer buiten de tanden. Bij een lage magnetische induc

tie in de tanden speelt dit ijzer een niet te verwaarlozen role

Vergelijken van de meet- en rekenresultaten leidt tot de conclusie

dat tussen beide afwijkingen optreden. We kunnen drie afwijkingen

onderscheiden:

----,-----------"
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- De numeri~ke benadering is gestyleerd. In de koppelberekening zal

deze afwijking nauwelijks gevolgen hebben omdat de fouten elkaar

in het integratieproces voor de berekening van WI grotendeels
m

compenseren.

- Voor Um<400Amp is ~B(Um,z9=0) in de numerieke benadering duidelij~

groter dan bij de meting. Dit kan voor een deel verklaard worden

uit het optreden van hysteresis in het ijzer. De metingen, zoals

gegeven in fig 3.10 zijn gedaan bij toenemende U • Door middel
m

van een meting waarbij ~B werd geschreven bij afnemende Urn is

vastgesteld dat inderdaad ijzerhysteresis optrad, die de afwij

king voor een deel verklaart.

- Voor Um>400 Amp is ;B(Um,Z9=~) in de benadering kleiner dan bij

de meting. Bij de beschrijving van het model voor de benadering

van het veld in,de stator-rotor-overgang (appendix A) is deze

afwijking reeds voorspeld. Ret gevolg van deze afwijking is dat

voor de korte machine en de door ons toegepaste magneten bij gro

te stromen een te groot koppel zal worden berekend.

3.4 Enkele andere metingen.

3.4.a Meting van de flux door de kern van de rotor.

De flux. door de kern van de rotor is een: grootheid die van groot

belang is voor de berekening van het koppel. ~k komt immers voorern
in de uitdrukking voor de magnetische co-energie W~ (2.12). Boven-

dien is ~kern een grootheid die vrij gemakkelijk kan worden gemeten.

De meting van de kernflux is gebeurd met het meetspoeltje dat om

de kern van de rotor is gelegd (par 3.2). De kernflux werd gemeten

als fmnctie van de bekrachtigingsstroom I.

De metingen werden in eerste instantie uitgevoerd aan de lange ma

chine, omdat bij deze machine, vanwege de kernverzadiging, de

grootste problemen optraden met de koppelberekening. De resultaten

waren teleurstellend. Vanwege het optreden van hysteresis bleek het

niet mogelijk uit de meetresultaten conclusies te trekken die ons

bij het verfijnen van het rekenprogramma konden helpen. Uit de in

fig 3.11 g~schetste resultaten moge dit blijken.

Vanwege de teleurstellende resultaten bij de lange machine hebben

we deze meting niet aan de korte machine uitgevoerd. Bij deze laat

ste machine zouden de resultaten weI beter zijn geweest. De hyste

resis speelt in de korte machine een minder belangrijke rol, zoals

bij de koppelmeting zal blijken.
- ----------"---------- ~- -------~----_.~ ----- -------
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Figuur 3.11 De kernflux gemeten als functie van de bekrachti

gingsstroom.

3.4.b Meting van h~t veld in de messing scheiding.

In par 2.2 hebben we gezien hoe de messing scheiding tussen de

twee statorhelften een "verzwakkende" werking heeft op de perma

nente magneet. Bij de berekening van het gemiddelde koppel (par

4.3) zal blijken dat de invloed van deze lek niet te verwaarlozen

is.

Aan dit lekveld zijn vrij eenvoudig metingen te doen. We hebben

daartoe enkele gaten geboord in de messing scheiding (fig 3.12).

Deze gaten werden zodanig aangebracht dat tot in de messing tanden

kon worden gemeten.

Het veld in de scheiding is gemeten door een Hall-sonde in de gaten

te brengen. Door de gemeten inductie te vermenigvuldigen met de

oppervlakte van de scheiding kunnen we in principe de lekflux be

rekenen. De op deze manier bepaalde flux hebben we vergeleken met

met de door de re~achine berekende flux.

Bij deze vergelijkiJ\g treedt een probleem op. Het bepalen van de

lekflux door de scheiding uit de inductie in de scheiding en de

oppervlakte daarvan is slechts toegestaan als de lek geheel door

de scheiding gaat en het veld hDmogeen is. Dit zal niet het geval

zijn. Er treedt een vrij gecompliceerd veldbeeld Ope In fig 3.13

is getracht dit beeld te schetsen.

--------------~-_._.---------
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scheiding schild
stator
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huis

huis

doorsnede machine zijaanzicht machine

Figuur 3.12 Gaten in de machine voor de meting van het mag

netisch veld in de messing scheiding .

•
/~,---------ct at ori j zer

/~~---statorijzer

I~---messing scheiding

doorsnede van de machine zijaanzicht van het statorijzer

Figuur 3.13 Schets van het lekveld tussen de statorhelften.

Uit fig 3.13 zal het duidelijk ZlJn dat de lekpermeantie slechts

geschat kan worden. In par 4.3 zullen we hierop terugkomen.

Gezien de problemen met het schatten van de lekpermeantie mogen de

resultaten van de vergelijking van de gemeten en de berekende lek

flux bevredigend worden genoemd.

3.4.c Meting van de inductie tl1ssen de permanente magneet en het

statorijzer.

Deze inductie kan worden gemeten door de magneet op een kleine af

stand van de stator te plaatsen en in de zo ontstane ruimte een
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Hall-sonde aan te brengen. Omdat de gebruikte magneten niet homo

geen gemagnetiseerd zijn konden uit deze metingen geen zinvolle

conclusies worden getrokken ter verfijning van het rekenprogramma .

•

'------~-----------------------------==-====-=:-==============-==:'...--
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4 Meting en berekening van het statische kop~el.

4.1 De meting van het koppel.

De metingen van het koppel zijn gebeurd met de opstelling van fig

3.:5. De ui tgang van de PEEKEL-rekmeter V2 is daarhi j aangesloten

op de ene ingang van de X-Y-recorder. De uitgang van de potentio

meter V1 is op de andere ingang aangesloten. Door de gewenste

stroom in te stellen en de rotor over tenminste een tandsteek te

verdraaien kunnen we het koppel-hoek-diagram schrijven.

Deze meting is voor de beide machines uitgevoerd met zowel de tan

gentiale als de laterale permanente magneet. De resultaten zijn

gegeven in de figuren 4.1 tim 4.4~

4.2 Een kwalitatieve vergelijking van de meetresultaten.

Alvorens de meetresultaten kwantitatief te vergelijken met de

berekeningen (par 4.4) zullen we enkele opmerkingen van meer kwa

litatieve aard maken. Kwalitatieve beschouwingen geven over het

algemeen meer inzicht in de werking en de mogelijkheden van de

machine dan het vergelijken van cijfers. Bovendien zal in par 4.5
blijken dat ons rekenmodel geen betrouwbare cijfers geeft over het

detent-torque en het reluktantiekoppel. .

!il~~~~~~~~:

We kunnen twee verschijnselen noemen die in de koppelmeting hyste-

resis veroorzaken. Als eerste is dit de mechanische wrijving. We

noemen dit mechanische hysteresis. Oak zal hysteresis optreden in

het ijzer van de machine. We noemen dit magnetische hysteresis.

De mechanische hysteresis zal vrijwel onafhankelijk zijn van de

rotorpositie en van de bekrachtigingsstroom, omdat de mechanische

wrijving slechts afha~kelijk is van de draairichting van de rotor.

Deze hysteresis kunnen we bij de meting van het statische koppel

omzeilen door de koppel-hoek-diagrammen steeds bij toenemende of

steeds bij afnemende rotorhoek te schrijven. De T =O-as lrunnen wee
dan bepalen uit het gegeven dat het koppel bij draaiing over een

gehele tandsteek gemiddeld gelijk aan 0 is. De figuren 4.1 tim

4.4 zijn aIle geschreven bij toenemende z9.

De magnetische hysteresis zal weI afhankelijk zijn van de rotor

positie en van de bekrachtigingsstroom. Dit verschijnsel is bij

de metingen niet te omzeilen.

In de figuren 4.5 en 4.6 is voor de korte, resp. de lange machine
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Figuur 4.1 Bet koppel-hoek-diagram van de korte

machine met de tangentiale magneet

_. . _.__.. .__.. .__J
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Figuur 4.3 Het koppel-hoek-diagram van de lange machine
met de tangentiale magneet.

·_---------------------
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Figuur 4.4 Bet koppel-hoek-diagram van de lange machine
met de laterale magneet
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Figuur 4.5 Hysteresis in bet koppel-hoek-diagram van

de korte macbine met de laterale magneet.
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Figuur 4.6 Hysteresis in het koppel-hoek-diagram van

de lange machine met de tangentiale magneet.
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voor een bekrachtigingstoestand het koppel-hoek-diagram geschreven

bij zowel toenemende als afnemende z$. Uit deze figuren kunnen we

constateren in hoeverre de beide vormen van hysteresis in de beide

machines optreden.

In de korte machine (fig 4.5) treedt voornamelijk mechanische

hysteresis Ope De gra~iek die geschreven is bij toenemende z9 is

nagenoeg gelijk aan die bij afnemende Z9. De grafieken zijn slechtE

langs de T-as verschoven. Omdat deze hysteresis bij de andere me

tingen op de reeds genoemde manier kan worden omzeild zullen we

bij de verwerking van de resultaten van de koppelmeting bij de

korte machine verder geen last hebben van de hysteresis.

In de lange machine (fig 4.6) treden zowe)) mechanische als magne

tische hysteresis Ope De magnetische hysteresis zal bij de verwer

king van de meetresultaten nog tot problemen leiden.

~~!~~!=!£!:g,~~.:.
Dit is het koppel dat in onbekrachtigde toestand optreedt ten ge-

vQIge van de aanwezigheid van de permanente magneet in de machine.

Bij de beschrijving van het r~kenmodel iri par 2.4 hebben we gezien

dat ondanks de aanwezigheid van de magneet geen detent-torque zou

moeten optreden. We hebben daarbij verondersteld dat het ijzer in

de machine ideaal is (p.r= ~ en dat de luchtspleetpermeantie van de

stator-rotor-overgang cosinusvormig varieert met de rotorpositie.

In de korte machine treedt echter reeds in de onbekrachtigde toe

stand ijzerverzadiging Ope Dientengevolge ontstaat het detent

torque, dat we als voIgt kunnen verklaren.

In de onbekrachtigde machine ziet de permanente magneet i maal de

parall~lschakelingvan de permeanties van de overgangen A en B

(fig 2.4). Als het ijzer in de machine ideaal is en de luchtspleet-

.permeantie cosinusvormig varieert is de waarde van de permeantie

van de parallelschakeling onafhankelijk van de rotorpositie. Deze

situatie is in figuur 4.7 met getrokken lijnen aangegeven.

Als we nu veronderstellen dat de fluxen in de tanden zodanig zlJn

dat als de tanden tegenover elkaar staan enige mate van verzadiginE

optreedt en als de tanden uitgedraaid staan niet, dan ontstaat de

situatie zoals in figuur 4.7 met streeplijnen is geschetst. We

zien dat in deze situatie de permeantie die door de permanente

magneet wordt gezien positie-afhankelijk is, dus dat oak een

'-------------.---------------------------------------------
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Figuur 4.7 De permeantie van de stator-rotor-overgang

bij niet en weI verzadigde tanden.

detent-torque zal optreden. De stabiele standen liggen bij z&=i

en Z9=3{. We kunnen dus stellen dat de rotorpositie waarin de tan

den half uitgedraaid zijn voor de flux van de permanente magneet

h~ gunstigste is. De figuren 4.1 en 4.2 bevestigen onze verwach

tingen ten aanzien van het detent-torque.

Bij toepassing van de tangentiale magneet is dit koppel kleiner dan

bij de laterale magneet. Dit is te verklaren uit het feit dat de

laterale magneet vanwege zijn grotere flux een sterkere verzadiging

van het ijzer van dB tanden veroorzaakt.

De lange machine hebben we zodanig gedimensioneerd dat in onbe

krachtigde toestand nauwelijks verzadiging zal optreden. Toch blijk

uit de figuren 4.3 en 4.4 dat weI een detent-torque optreedt. Uit

enkele, hier niet nader te beschrijven, metingen is gebleken dat

dit koppel het gevolg is van de reeds beschreven magnetische hys

teresis.

·Wat het niet-cosinusvormig verloop van de variatie van de lucht

spleetpermeantie betreft beperken we ons hier tot de opmerking dat

deze een veel kleinere invloed op het detent-torque heeft dan de

·ilierzadiging.

~~~~~~~~~g_~~~~~~~=_~~_~~!~~~~~~~~~~EE~!~

Uit een vergelijking van de figuren 4.1 en 4.2 voor de korte machin.

met de tangentiale resp. laterale magneet constateren we dat de

verhouding reluctantiekoppel/hybride koppel in de machine TIlet de

'-----~------
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tangentiale magneet grater is dan in de machine met de laterale

magneet. Omdat de tangentiale magneet een kleinere flux levert

dan de laterale magneet is dit ook weI te be~rijpen.

In de lange machine (fig 4.3 en 4.4) treedt hetzelfde verschijnsel

Ope

~~~~~~~j~~~~_~~~_g~!_~££~_~~_~~~~~_~~£g~~~~_~~~~~~~~~_~£EE~~~

Voor het geven van een grove schatting van de verhouding van de

koppels die de beide machines zullen leveren kunnen we een vrij

eenvoudige beschouwing opzetten.

We gaan er daarbij in eerste instantie vanuit dat het ijzer van de

machines ideaal is, zodat we het veld ten gevolge van de permanente

magneet en dat t.g.v. de bekrachtiging mogen superponeren. In dat

geval mogen we stellen dat het hybride koppel evenredig is met het

produkt van de inductie in de luchtspleet t.g.v. de permanente

magneet, de inductie t.g.v. de bekrachtiging en de oppervlakte

~an de tanden: T..e,::: c .. t?y>lM,t?>..&.c.k-.A.

Hat reluctantiekoppel zal evenredig zlJn met het produkt van de

tweede macht van de inductie t.g.v. de bekrachtiging en de tandop-
1

pervlakte: Tl" =. c1' ~'wM1'" • 'A.

Stellen we nu voor de korte machine:

Bp..... = ~I ) 8'b-«-':' 52,.e..... ~ ~ ~lc.J

dan zal voor de lange machine, met een 5 maal zo grote axiale leng

te van de tanden, gelden:

~rW';\ ~ BI
/ O t \3~ .: F>2.. .c..... A ~ S ~l.o..

We komen zo tot de volgende tabel:

machine B Bbekr A T
h Tpm

I'

B2 A
k

c 1B1B2Ak
2

kort B1
c 1B2Ak

B1/5 c 1B1B2Ak
2

lang B2 5A
k

5c
2

B2Ak

Ui t deze tabel zien we dat de machines hetzelfde h;)'bride koppel

zullen leveren en dat het reluctantiekoppel in de lange machine

5 maal zo groot zal zijn als dat in de korte machine. ,
cl/llO:-

Nu we de verhouding van de koppels weten voor het gevalVhet lJzer

van de machine ideaal is kunnen we de invloed van de ijzerverzadi

ging bekijken. In de korte machine treedt de verzadiging veel

sterkel' op dan in de lange machine. In deze grove vergelijking

~ ._. -..-J
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zullen we ervan uitgaan, dat in de lange machine helemaal geen

verzadiging optreedt.

Ten gevolge van de verzadiging zullen de inducties B~ en By> ....

in~e korte machine kleiner zijn, dus ook T~ en T~.
Met deze beschouwingen komen we, uitgaande van dezelfde magneet

in de beide machines, tot de volgende conclusies:

Het hybride koppel, zal in de lange machine groter zijn dan

in de korte machine.

Het reluktantiekoppel zal in de lange ITlachine groter zijn dan

in de korte machine.

De verhouding reluktantiekoppel/hybride-koppel zal in de lange

machine groter zijn dan in de korte machine.

Deze verwachtingen, die volgen uit een erg grove benadering van

de machines, worden door de meetresultaten bevestigd. We dienen

daartoe de figuren 4.1 en 4.3 te vergelijken voor de toepassing

van tangentiale magneet. Voor het vergelijken van de resultaten

met de laterale magneet nemen we de figuren 4.2 en 4.4.

In par 4.4 zullen de meetresultaten in getallen worden uitgedrukt,

~odat een vergelijking met de berekeningen mogelijk is.

4.3 Vaststelling van de machine- en magneetparameters.

4.3a Machineparameters.

De waarden van de machineparameters worden enerzijds bepaald door

de benadering van het veldpatroon in de stator-rotor-overgang,

zoals beschreven in appendix A, en anderzijds door de afmetingen

van de machine. De parameters AS'~,l: I A'l'~ en P~ vormen hierop

in zoverre een uitzondering, dat hun waarden moeilijk uit het te

verwachten veldpatroon zijn te berekenen. Bij de vaststelling van

deze parameters hebben we een "trial-and-error"-methode toegepast

We hebben eerst de grootte van deze parameters geschat. Daarna

hebben we ze in het rekenprogramma ingevuld en hebben we het door

de machines ontwikkelde koppel berekend. Door nu de berekende

waarden voor het koppel te vergelijken met de gemeten waarden

kunnen we een bet ere scbatting van de grootte van deze parameters

maken.

~--_.-----~----------------------------------------------'
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We zullen hier de waarden van de machineparameters geven met een

korte toelichting. De definities van de machineparameters zijn

beschreven in de appendix A.

Korte machine:

A s h'1 = I.IS ID~'t WI:&.' Dit is de gemiddelde oppervlakte van een

statortand maal het aantal aktieve tanden van een halve tanden

ring. Van de 10 tanden van een halve ring zijn er 8 aktief. De

andere 2 tanden bevinden zich in de messing scheiding.

As\-. b =:l. '35" \0 -4 w.'L. Di t is de som van As l:'1 ' de oppervlakte van

9 gleuven en een kleine bijdrage aan de kopse kanten van de sta

tor-tandenringen.

Ar'.i =0.1-8 t.o-'1W1~. Dit is de gemiddelde oppervlaktevan een

rotortand maal het aantal aktieve tanden van een halve tandenrin~

Van de 10 tanden van een halve tandenring zijn er 8 aktief. De

andere 2 tanden bevinden zich tegenover de messing sclleiding.

AY,l= = 3.lfS" Io-"C~z. Dit is de som van Ar,g , de oppervlakte van
I

9 gleuven en een grote bijdrage aan de kopse kanten van de rotor-
•
tandenringen. Vanwege de erg grote veldsterkte in de rotortanden

en. dus ook naast deze tanden zal de bijdrage van de flux naast

deze tanden aanzienlijk zijn. In fig 4.8 is een schets van dit

veld gegeven.

rotor
__--1-_ _ _ _--L-_~

figuur 4~8 Schets van het veld naast de rotortanden.

-4 ~ 8A,! = 0.'34 LD WOo. Di t is de oppervlakte van de aktieve tanden

van een halve tandenring ter hoogte van de luchtspleet. Vanwege

de erg kleine luchtspleet is de oppervlakte van de rotor- en

statortanden ter hoogte van de luchtsple~Ggelijk.

t}= o.ob \0- 3
1\1. Luchtspleetwijdte.

cl= :l.5""0 \.0-.3 "'"' Groefdiepte. Deze is voor de stator en de rotor
gelijk.
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"/1 = '~=l-. Tandsteek gedeeld door luchtspleet. Ui t deze verhouding

volgen de" faktoren van Carter ['1 en [2.1 : j = 0.1>8 , d.. = 0.5".',

"t P~ = 2,5e> , ..-i, Vs/A , Als we aannemen dat er alleen lek is in

het messing tussen de statorhelften en we veronderstellen dat dit

veld homogeen is, dan vinden we P~ = \. 2'1- Lo- i V-S!'A, Aange-

zien we in deze permeantie ook de uitbloezing van het lekveld

buiten het messing (fig 3.13) en de sluitweg van de flux door

de lucht rondom de permanente magneet (fig 4.9) willen meenemen,

komen we met de in het begin van de paragraaf beschreven IItrial

and-error l1 -methode tot de gegeven waarde.

•

sluitplaat

magneet --rlr--~tatorijzer
~.....::...~-::t

doorsnede van de
machine

figuur 4;9 Sluitweg van de flux door de lucht rondom

de permanente magneet~

1!aQg~ ma.£hin~:

AS~'1 = S".C3 1.0 -ll ",,"

ASb,\; = ".tS" \.C-" w-'1.

A r,~ = 3. '3 to-'r "",'I.

At',\- = 9·1&" to'" ",,"

A'l
l' =
ci=

o.f>b LO- 3 h<\

2. $"0 LO",3 t'I\

Bij deze grootheden kan hetzelfde kommen~aar worden gegeven als

bij de parameters van de korte machine is gedaan. Bij A y )\: en

A sb,l:: moet nog worden opgemerkt dat, vanwege de grotere axiale

tandlengte de bijdrage aan de kopse kanten van de tandenringen

naar vlhouding kleiner is dan bij de kleine machine.

P..we = S.3 1.0-
1 VS!A. Als we slechts een homogeen veld in het

messing veronderstellen vinden we P~ = L,.:z.~ lo'T VS!r,. . Ten

eevclge van de grotere axiale lengte zal in deze machine de bij

drage van het uitbloezen van het veld naar verhouding kleiner

zijn dan in de korte machine.

'--------_._------------------
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Bekr~cht~gings~i~k~l~n~:

Deze heeft 123 windingen met een koperdiameter van 0.80 mID.

4.3.0 Magneetparameters.

Het is niet bekend van welk materiaal onze permanente magneten

gemaakt zijn. Het meten van Jo en .)'-r«. is ook niet gemakkelijk.

Het meten van zowel B als H in een niet homogeen magnetisch veld

is erg moeilijk.

Om toch de parameters E~ en p~ vast te stellen hebben we metin

gen gedaan aan de bijna kortgesloten magneten (fig 4.10).

De flux die de magneet in kortgesloten toestand levert is gelijk

aan Ep~ x p,~. Deze flux wordt gemeten door een spoel die is aan

gesloten op een Hartmann en Braun-flussmesserin de nauwe lucht

spleet te brengen. De uitslag die de meter geeft bij h~ plaatsen

van de spoel in de luchtspleet is een maat voor de flux van de

magneet.

magneet

['~~~~~~~~~~~=t--nauweluchtspleet
~~--kortsluitplaat

figuur 4.10 De bijna kortgesloten permanente magneet.

Door de luchtspleet tussen de magneet en de sluitplaat af te tas

ten met een Hall-sonde kunnen we ons een beeld vormen van het

magnetische veld in de magneet. Voor de tangentiale magneet kun

nen we hieruit de gemiddelde lengte van de veldlijnen in de mag

neet.t"" schatten.

Naast de afmetingen van de magneten, die zlJn gegeven in par 1.4,

moeten we nu nog ,#nc weten om Ep.... en Pp.... vast te stellen. Omdat

we weten dat het materiaal van onze magneten grote gelijkenis ve~

toont met ferroxdure 100 hebben we de #~ van dit materiaal ge-

---_._--~---------



Technische Hogeschool Eindhoven

.Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

blz.4 • 1 5van

rapport nr.EM 78-06

nomen :fY«- = \.2.~ •

Een erg nauwkeurige vaststelling van~M en )L~' is overigens

niet nodig. In par 2.2 hebben we gezien dat we de messing schei

ding kunnen zien als een fiktieve verzwakking van de permanente

magneet. De demagnetisatie-kromme van de magneet en de lek samen

<6' in fig 2.7) wordt bepaald door het snijpunt van de kromme met

de UW\.. =0 - Q,.¢ E p~" x P,,-v en de helling van de kromme: ~ 8 = Pt3""'v

Op E p_ X P.,_ hebben f""rr..e en..t.... geen invloed, want deze groot

heid hebben we gemeten. Op Pp~v , die gelijk is aan P~~ + P~ ,
hebben ~~ en .fUr..ce. slechts weinig invloed; in onze machines is

P~ namelijk zoveel groter dan Pp~ dat een fout in P~~ , die kan

ontstaan ten gevolge van een onnauwkeurigheid in I~M en~m, tot

een veel kleinere relatieve fout in P pmv leidt. Een ruwe schat

ting van Xt>\ en )-lr-LC. is voor onze toepassing dus voldoende.

!a~g~n!ial~ ~a£n~e!:
-~ V 0 t-~Gemeten is: E PVl'\ x P p_ = ~.8o 10 s ~ ""-\\0\ ""- ~ 10 WI.

Met de afmetingen van de magneet en )-'-Y'~c = 1.22 berekenen we

hieruit:
E\?l'\'\=\2.~soA e\l\. Pfh>= 2.1g lo-sVs/A'

Deze waarden bleken in de berekeningen aan de lange machine tot

bevredigende resultaten te leiden. Bij de berekeningen aan de

korte machine kwamen we met de in par 4.3.a beschreven trial-and

error-methode tot iets andere waarden:

EfM = 12~soA , Pf~ = 2.1 Lo-ElV'lrl ~ £"1".... Kf'I' .... = 2.5~ Lo-"'''5.

Dit verschil tussen de waarden voor de beide machines is met de

nu volgende bescho1,.lWing te verduideli jken. Vanwege de messing

scheiding tussen de beide helften van de stator is een deel van

de magneet niet met ijzer bedekt. De flux die op deze plaats uit

de magneet treedt heeft 2 mogelijkheden voor een sluitweg: 1 door

de lucht, zoals in fig 4~11a ia aangegeven; ~ via het ijzer van

de machine, zoals getekend in fig 4.11b.

De loop van de veldlijnen zal voornamelijk worden bepaald door

de magnetische weerstand van het ijzercircuit. Uit de berekenin

gen aan de beide machines is gebleken, dat de in fig 4.11a ge

schetste situatie een betere benadering is voor de korte machine

en dat de situatie, zoals geschetst in fig 4.11b , beter is voor

de lange machine. In de korte machine is de magnetische weerstand

van het ijzercircuit veel groter dan in de lange machine.

'----_.._ .._._._---------------_._-------
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figuur 4.11a Extra "lek ll bij

sterk verzadigde tanden~

figuur 4.11b Geen extra "lek" bij

minder verzadigde tanden.

~aterale_m~gne~t~

Gemeten is: E~", x P yn'''' = l(.b9Io- 4 VS ~ ..e._= 30 10-
3

\'\'1.

W b k J J C'"3 -8VSIe ere enen nu : E r'''''' = t)t>~ A en P r- = 1· 0 S' to JA.

Ook bij deze magneet zal de toepassing in de beide machines ver

schillende waarden voor de parameters opleveren. De gegeven waar

~en gebruiken we weer voor de lange machine. Bij de berekeningen

aan de korte machine hanteren we:
£",,,,::: 66sJ Ii, PpM:: 6.5' \.0-8 V$/,q .e...... E~"""x Pt'~ ="'.32. Lo-C.VS.

4.4 Ret gemiddelde koppel bij draaiing van de rotor over een

halve tandsteek.

Korte machine:

Met de in de vorige paragraa£ gegeven parameters hebben we voor

een bekrachtigingsstroom tot 5 Amp het door de machine ontwikkel

de elektromagnetische koppel berekend.De resultaten zijn voor de

machine met de tangentiale magneet gegeven in tabel 4.1. De resu~

taten voor de machine met de laterale magneet staan in tabel 4.2.

In de beide tabellen zijn ook de berekende fluxen gegeven~

Uit de meetresultaten (par 4.3) hebben we het gemiddelde koppel

bepaald door de oppervlakte tussen de koppel-hoek-kromme en de

Te = O-as op te meten en deze te delen door de bijbehorende hoek

verdraaiing. Vanwege de magnetische hysteresis is het gemiddelde

koppel bij draaiing van ~,,=o naar ~61 .. n: niet precies gelijk aan

dat bij draaiing van !leon; naar ~!:l:UC. We hebben daarom het ge

middelde genomen van de in de beide gevallen gevonden waarden.

De resultaten van deze meting zijn, samen met de vergelijkbare
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K0PPELBEf~EKENINGK0RTE MACHINE
- MAG'!EET (TANG=I, LAT=2) 1

Fl..UXEN PRINTEN? 1

HET (EMIDDEl..DE K0PPEL BIJ DRAAIING VA!'J DE R0T0R
VA'J DE STAND ZTHETA= a
NAAR DE STAl"JD ZTHETA= 180
ALS FLNCTIE VA!'J DE STR00M:

!(AMP) TE(NM) I H0EK PHIPM PHIPMV PHIA PHIS PHIK
(* '-4) <* '-4) (*'-4) (*'_4) (* '-4)

0 0 +2.527 + 1.990 +.56.'3 + 1. 4:<3 +.855
0 +180 +2.527 +1.990 + 1.423 +.568 -.855

0 0
+.5 0 +2.527 +1.990 +.405 + 1. 581 + 1. 176
+.5 +180 +2.527 +1·990 +1.265 +.730 -.535

+.5 -.067
+1.0 0 +2.526 +1.975 +.257 + 1.732 + 1.474
+1.0 +180 +2.524 +1.941 +1.018 +.941 -.077

+1.0 -.131
+ 1.5 0 +2.523 +1.932 +.137 + 1.793 +1.657
+ 1.5 +180 +2.518 +1.872 +.684 +1.170 +.487

+ 1. 5 -.184

• +2.0 0 +2.518 +1.873 +.032 + 1.854 + 1.821
+2.0 +180 +2.511 +1.778 +.437 + 1·331 +.894

+2.0 -.225
+2.5 0 +2.514 +1.823 -.081 +1.908 + 1.989
+2.5 +180 +2.503 +1.676 +.215 + 1. 481 +1.267

+2.5 -.257
+3.0 0 +2.510 + 1.772 -.195 +1.962 +2.157
+3.0 +180 +2.496 +1.584 -.039 + 1.626 +1.665

+3.0 -.281
+3.5 0 +2.507 + 1.724 -.310 +2.017 +2.326
+3.5 +180 +2.488 +1.483 -.262 + 1.745 +2.007

+3.5 -.297
+4.0 0 +2.502 +1.663 -.413 +2.074 +2.487
+4.0 +180 +2.480 +1.373 -.457 +1·812 +2.270

+4.0 -.308
+4.5 0 +2.498 +1.607 -.521 +2.130 +2.650
+4.5 +180 +2.471 + 1.257 -.629 + 1.873 +2.502

+4.5 -.315
+5.0 0 +2.494 +1.557 -.634 +2.184 +2.818
+5.0 +180 +2.462 +1.143 -.808 +1.932 +2.741

+5.0 -.319

tabel 4.1 Berekeningen aan de korte machine met de

tangentiale magneet

'------.__._---------_._----_._-----------------------~------------
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J
K0PPELBEREKENING K0HTE t-1ACHINE
MACNEET <TAt\JG= I" LAT=2) 2
FLUXEN PHINTEN? 1

HET (EMIDDELDE K0PPEL BIJ DRAAI ING VAN DE R0T0R
VPN DE STAND ZTHETA= 0
NAAR DE STAt''JD ZTHETA= 180
ALS FUNCTIE VAN DE STReJ0M:

I CAMP) TE<NM) I HOEK PHI PM PHIPMV PHIA PHIB PHIK
<* '-4) <* '-4) <* '-4) (*'-4) (* '-4)

0 0 +4.042 +2.956 +1.148 +1.804 +.657
0 +180 +4.042 +2.956 +1.804 +1.148 -.657

0 0
+.5 0 +4.029 +2.894 +1.037 +1.861 +.824
+.5 +180 +4.051 +3.000 +1.744 +1.244 -.500

+.5 -.052
+1.0 0 +4.017 +2.835 +.925 +1.916 +.991
+1.0 +180 +4·047 +2.982 +1.650 +1.346 -.304

+ 1.0 -.103
+ 1.5 0 +4.005 +2.779 +.809 +1.970 + 1.161
+ 1.5 +180 +4.043 +2.961 +1.509 +1.450 -.059

+ 1.5 -.152
• +2.0 0 +3.995 +2.729 +.688 +2.023 +1.334

+2.0 +180 +4.036 +2.928 +1.378 + 1. 559 +.181
+2.0 -.199

+2.5 0 +3.982 +2.667 +.578 +2.078 +1.500
+2.5 +180 +4.032 +2.905 +1.238 +1.663 +.425

_+2.5 -.242
+3.0 0 +3.967 +2.593 +.477 +2.136 + 1. 659
+3.0 +180 +4.011 +2.808 +1.041 +1.757 +.716

+3.0 -.282
+3.5 0 +3.959 +2.552 +.349 +2.186 +1.837
+3.5 +180 +3.984 +2.674 +.865 +1·824 +.959

+3.5 -.317
+4.0 0 +3.943 +2.478 +.249 +2.244 +1.995
+4.0 +180 +3.958 +2.547 +.669 +1.883 +1.214

+4.0 -.350
+4.5 0 +3.931 +2.418 +.137 +2.299 +2.162
+4.5 +180 +3.931 +2.418 +.479 + 1.942 + 1. 462

+4.5 -.379
+5.0 0 +3.922 +2.373 +.012 +2.351 +2.338
+5.0 +180 +3.904 +20287 +.294 +2.001 +1.707

+5.0 -.405

tabel 4.2 Berekeningen aan de korte machine met de

laterale magneet

'-----------------------------------------------------------
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. .
berekende resultaten gegeven in de tabel 4.3 eu_grafiek 4.1.

•

~rafiek 4.1 Ret gemiddelde koppel van de korte machine bij

draaiing van de rotor van z&=o naar z6=rr.

tangentiale magneet laterale magneet

I T(Nm) T(Nm)

(Amp) berekend gemeten berekend gemeten

0 0 0 0 0

1 -0 .. 131 -0. 126 -0 .. 103 -0.096

2 -0.225 -0.207 -0.199 -0.191

3 -0.281 -0 .. 247 -0.282 -0.273

4 -0.308 -0.350 -0.335

5 -0.319 -0.250 -0.405 -0.367

Tabel 4.3 Ret gemiddelde koppel van de korte machine

bij draaiing van de rotor van z9=0 naar Z9=~.
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~ang~ ma~hin~:

Ook voor deze machine is het elektromagnetische koppel berekend

voor stromen tot 5 Amp. De resultaten zijn gegeven in tabel 4.4
voor de tangentiale magneet en in tabel 4.5 voor de laterale

magneet.

Uit de meetresultaten hebben we weer het gemiddelde koppel be

paald door oppervlaktemeting. In de lange machine speelt de mag

netische ijzerhysteresis een veel grotere rol dan in de korte

machine. De in tabel 4.6 en grafiek 4.2 gegeven meetwaarden zijn

weer het gemiddelde van de waarde gevonden bij draaiing van 79~o

naar %e ..lt en de waarde bij draaiing van ZEh1t naar >z6:2.it".

In de laatstgenoemde tabel en grafiek zijn ter vergelijking ook

de berekende waarden gegeven•

•

Grafiek 4.2 Het gemiddelde koppel van de lange machine bij

draaiing van de rotor van ze=o naar ze=~.

~-----------_._--------------------------------
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K0PPELBERE.1<ENING LANCE MACHINE
MAQ\JEET CTANG: 1" LAT=2) 1
FLUXEI'1 PRINTEN? 1

-

HET (EMIDDELDE K0PPEL BIJ DRAAI ING Vf:JN DE ROT0R
Vf:JN DE STAND ZTHETA= 0
NAAR DE STAND ZTHETA= 180
ALS FU\JCTIE Vf:>N DE STR00M:

HAMP) TECNM) I H3EK PHIPM PHIPMV PHIA PHIB PHIK
C* '-4) C* '-4) C* '-4) C* '-4) C*'-4)

0 0 +2.795 +2.570 +.584 +1.986 +1·401
0 +180 +2.795 +2.570 +1.986 +.584 -1.401

0 0
+.5 0 +2.801 +2.694 -.336 +3.014 +3.350
+.5 +180 +2.789 +2.424 +.743 + 1.673 +.930

+.5 -.102
+1.0 0 +2.807 +2.839 -1.422 +4.267 +5.689
+ 1.0 +180 +2.783 +2.276 -.479 +2.768 +3.247

+1.0 - .197
+1.5 0 +2.808 +2.869 -1.645 +4.511 +6.156
+1.5 +180 +2.777 +2.130 -1.728 +3.855 +5.583

+1.5 -.256
+2.0 0 +2.809 +2.886 -1.777 +4.672 +6.449

.. +2.0 +180 +2.776 +2.090 -2.086 +4.161 +6.247
+2.0 -.272

+2.5 0 +2.809 +2.906 -1.916 +4.807 +6.723
+2.5 +180 +2.775 +2.069 -2.215 +4.302 +6.517

+2.5 -.280
+3.0 0 +2.811 +2.935 -2.136 +5.064 +7.200
+3.0 +180 +2.774 +2.051 -2.369 +4.436 +6.805

+3.0 -.291
+3.5 0 +2.811 +2.951 -2.265 +5.233 +7.499
+3.5 +180 +2.773 +2.035 -2.533 +4.567 +7.100

+3.5 -.307
+4.0 0 +2.812 +2.971 -2.403 +5.375 +7.778
+4.0 +180 +2.1'13 +2.017 -2.691 +4.700 +7.391

+4.0 -.322
+4.5 0 +2.812 +2.966 -2.363 +5.330 +7.693
+4.5 +180 +2.772 +1.997 -2.828 +4.839 +7.667

+4.5 -.330
+5.0 0 +2.813 +2.985 -2.500 +5.473 +7.974
+5.0 +180 +2.771-- + 1·981 -2.991 +4.970 - + 7.961

+5.0 -.331

-

tabel 4.4 Berekeningen aan de lange machine met de

tangentiale magneet

-----
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K0PPELBEREKENING LANG.: r-IACHINE
MAWEET CTf\J'J G= 1, LAT=2) 2
FLUXE.l\l PRINT8\l? 1

HET G5~IDDELDE KOPPEL BIJ DRAA I ING VAN DE lWT0R
V~\I DE STAND ZTHETA= 0
NA.AR DE STAJ\JD ZTHETA= 180
ALS FL~CTIE V,~ DE STR00M:

HAMP) TECM'1) I HOEK PHIPM PHIR"'iV PHIA PHIS PHIK
<* '-4) c* "-4) C* "-4) C* "-4) <* "-4)

0 0 +4.640 +4.264 +.973 +3.305 +2.333
0 +180 +4.640 +4.264 +3-305 +.973 -2.333

0 0
+.5 0 +4.656 +4.399 +.054 +4·339 +4.285
+.5 +180 +4.620 +4.095 +1.949 +2.144 +.195

+.5 -.171
+1.0 0 +4.669 +4.505 -.685 +5.196 +5.881
+1.0 +180 +4.602 +3.936 +.712 +3.235 +2.523

+1·0 -.317
+1.5 0 +4.671 +4.527 -.823 +5.334 +6.157
+1.5 +180 +4.583 +3.780 -.548 +4.319 +4.866

+1.5 -.408
• +2.0 0 +4.673 +4.546 -.955 +5.494 +6.449

+2.0 +180 +4.575 +3.709 -1.091 +4.802 +5.893
+2.0 -.444

+2.5 0 +4.677 +4.576 -1 • 171 +5.763 +6.934
+2.5 +180 +4.572 +3.679 -1·356 +5.019 +6.375

+2.5 -.466
+3.0 0 +4.679 +4.596 -1.308 +5.907 +7.215
+3.0 +180 +4.569 +3.657 -1.492 +5.158 +6.650

+3.0 -.488
+3.5 0 +4.681 +4.607 -1.538 +6.138 +7.676
+3.5 +180 +4.567 +3.638 -1.647 +5.292 +6.938

+3.5 -.514
+4.0 0 +4.680 +4.603 -1.618 +6.223 +7.841
+4.0 +180 +4.563 +3.607 -1.907 +5.510 +7.417

+4.0 -.536
+4.5 0 +4.680 +4.604 -1.594 +6.199 +7.792
+4.5 +180 +4.561 +3.586 -2.050 +5.647 + 7. 697

+4.5 -.547
+5.0 0 +4.680 +4.605 -1.570 +6.174 +7.744
+5.0 +180 +4.562 +3.594 -2.022 +5.603 +7.625

+5.0 -.551

tabel 4.5 Berekeningen aan de lange machine met de

laterale magneet

'-----~---------------------------------==================--=--~
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tangentiale magneet laterale magneet

I T(Nm) T(Nm)

(Amp) berekend gemeten berekend gemeten

0 0 0 0 0

1 -0.197 -0.186 -0.317 -0.304

2 -0.272 -0.250 -0.444 -0.446

3 -0.291 -0.301 -0.488 -0.503

4 -0.322 -0.538

5 -0.331 -0.330 -0.554 -0.554

Tabel 4.6 Ret gemiddelde koppel van de lange machine

bij draaiing van de rotor van z =0 naar z = •

Vergelijken van de meet- en rekenresultaten leidt tot de conclu

sie, dat we met dit rekenmodel voor 3 van de 4 bekeken gevallen

het gemiddelde koppel van de machines bij draaiing over een halve..
tandsteek goed kunnen berekenen.

In een geval treedt echter een aanmerkelijk verschil op tussen de

meet- en rekenresultaten. Bij de korte machine met de tangentiale

magneet is het berekende koppel steeds groter dan het gemeten kop:

pel(zie grafiek 4.1). De belangrijkste reden voor dit verschil is

de afwijking tussen de werkelijke en de benaderde permeantie van

de stat or-rot or-overgang. In par 3.3 is reeds geconstateerd, dat

bij een flux door de overgang tussen 1. IO·lf \Is en :1.10-'1 Vs de be-

naderde +6 (,&: 0 ) groter is dan de gemeten h~· Ui t tabel 4 ~ 1

blijkt dat de flux door de B-overgang van de korte machine met de

tangentiale magneet in de stand ze~o zich bij stromen tot 3 Amp.

steeds in dit bereik zal bevinden. Dientengevolge wordt steeds

een te grote c{>~ ( 'Z& ~ 0) berekend en dus ook een te grote ~\c~"'"

(ze.::o ). Uit uitdrukking (2.12) en (2.6) voIgt, dat dan een te

grote W;' ( '%91::0) wordt berekend. Uitdrukking (2.17) leidt tot de

conclusie, dat we hiermee een te groot gemiddeld koppel vinden.

In de andere bekeken gevallen heeft de genoemde afwijking in de

permeantiebenadering minder gevolgen.

L- ~ -_



Technische Hogeschool Eindhoven

.Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

blzA.24van

rapport nr. EM 78-06

4.5 Ret gemiddelde koppel bij draaiing van de rotor over een

kwart tandsteek.

Bij de vaststelling van de magneetparameters en van enkele machi

neparameters (par 4.3) zijn de berekende en de gemeten resultaten

voor het gemiddelde koppel vergeleken om zo tot een zo juist moge·

lijke schatting van deze parameters te komen.Er is toen slechts

gekeken naar het gemiddelde koppel bij draaiing over een halve

tandsteek, dus van Z8::0 naar J;t,e .. 1t" en van ~e:tr naar '%e = .'ZT[;'.

Graag zouden we weten in hoeverre het rekenmodel betrouwbare in

formatie geeft over het gemiddelde koppel bij draaiing van de

rotor over minder dan een halve tandsteek, met name bij draaiing

over een kwart tandsteek. Ret gemiddelde koppel over een kwart

tandsteek geeft namelijk informatie over de grootte van het reluk~

tantiekoppel.

In tabel 4.7 en 4.8 hebben we de meet- en rekenresultaten voor

draaiing van de rotor over een kwart tandsteek samengevat •

..
tangentiale magneet laterale magneet

T(Nm) bij draai ing van . naar. T(Nm) bij draaiing van. naar.

I () -'> ~/'2. '1t'la ~ 'It' o -t' "ttl'/. "191.~ 'tt'

(Amp) ber. gem. ber. gem. ber. gem. ber. gem.

0 +0.027 +0.012 -0.027 -0.012 +0.148 +0.075 -0.148 -0.075
1 -0.074 -0.099 -0.188 -0.151 +0.058 -0.048 -0.264 -0.:193
2 -0.115 -0.157 -0.335 -0.268 -0.029 -0.155 -0.369 -0.292
3 -0.126 -0.186 -0.436 -0.332 -0.101 -0.241 -0.463 -0.375
·5 -0.094 -0.158 -0.544 -0.370 -0.186 -0.330 -0.624 -0.461

Tabel 4.7 Meet- en rekenresultaten voor het gemiddelde koppel van

de korte machine bij draaiing van de rotor over een

kwart tandsteek.

Vergelijken van de meet- en rekenresultaten leert ons, dat er in

het geval van de korte machine grote verschillen optreden tussen

de gemeten en de berekende waarden. Bij de lange machine is de

overeenkomst tussen de metingen en de bereken~ngen erg groot,

op het detent-torque na.

De goede resultaten bij de lange machine waren te verwachten.

In deze machine treedt nauwelijks verzadiging op in de tanden.

In dat geval mogen we de permeantieverandering tussen twee ver-

-~===========---'-------------------'--------------------'
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tande oppervlakken met gelijke tand- en groefbreedte, zoals onze

stator-rotor-overgangen, sinusvormig veronderstellen [1]~ In onze

benadering is dat ook gebeurd. We mogen dus aannemen, dat de posi

tie-afhankelijkheid van de permeantie van de stator-rotor-overganf

juist is, zolang de invloed van de ijzerverzadiging in de tanden

klein is~ Dan zullen ook de berekende fluxen en het daaruit vol

gende koppel juist zijn.

Wat het detent-torque in de lange machine betreft blijken de meet

en rekenresultaten echter te verschillen. Dit moet worden geweten

aan de magnetische hysteresis die de meting van het detent-torque

heeft belnvloed (zie ook par 4.3).

tangentiale magneet

T(Nm) bij draaiing van naar

laterale magneet

T(Nm) bij draaiing van naar

I

(Amp)

o
1..
2

3
4

5

ber. gem. ber. gem.

+0.002 +0.020 -0.002 -0.020~

-0.054 -0.081 -0~340 -0.315

-0.041 -0.010 -0.503 -0.517

-0.005 -0.005 -0~577 -0.590

-0.024 -0.620

+0.012 +0.020 -0.674 -0.674

ber. gem.

+0.006 +0.020

-0.167 -0.125

-0.162 -0.148

-0 . 143 -0. 150

-0.134

-0.152 -0.155

ber. gem.

-0.006 -0.020

-0.467 -0.477

-0.726 -0.736

-0.833 -0.834

-0.942

-0.956 -0.950

Tabel 4.8 Meet- en rekenresultaten voor het gemiddelde koppel van

de lange machine bij draaiing van de rotor over een

kwart tandsteek.

Bij de korte machine, met sterke ijzerverzadiging, blijken de me

tingen en berekeningen van het gemiddelde koppel over een kwart

tandsteek niet goed overeen te komen. We moeten hieruit conclude

ren, dat ons model voor de benadering van de permeantie van een

stator-rotor-overgang met sterk verzadigde tanden slechts accep

tabel is voor de uiterste standen van de tanden: precies tegen

over elkaar of geheel uitgedraaid.

-------_._----,----------_._--------------_._--'------
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5 Conclusies tea.v. het rekenmodel.

5.1 De benadering van de permeantie van de stator-rotor-overgang

met sterk verzadigde tanden.

In de benadering van de permeantie tussen twee cilindervormige

vertande oppervlakken met sterke ijzerverzadiging in de tanden,

zoals beschreven in appendix A, hebben·we vier duidelijk te onder

scheiden vereenvoudigingen gemaakt:

1. We hebben het niet lineaire verband tussen B en H in het ijzer

benaderd door drie rechtenw

2. We hebben de tapse tanden benaderd door rechthoekige tanden.

Daarmee hebben we het gecompliceerde en afhankelijk van de mag

netische spanning over de stator-rotor-overgang veranderende

veldbeeld vervangen door een homogeen veld.

3. We hebben het gecompliceerde en afhankelijk van de magnetische

spanning veranderende veldbeeld in de lucht rondom de tanden

benaderd door een homogeen veld.

4. We hebben een cilindervormig equipotentiaalvlak verondersteld
~~At~r .

• tussen de koppen van devtanden en de luchtspleet en een tussen

de koppen van de rotortanden en de luchtspleet<fig A.6). Daarbij

hebben we tussen de beide equipotentiaalvlakken een sinusvor

mig met de rotorpositie varierende permeantie verondersteld.

De maximale en minimale waarde van deze permeantie zijn gelijk

gekozen aan de waarden die Carter geeft voor vertande oppervlak

ken met tanden van ideaal ijzer (p.r:=oo) en oneindig diepe groeven.

Voorieder van deze vereenvoudigingen zullen we vaststellen in hoe

verre deze tot grote verschillen leiden tussen de werkelijke en

de benaderde permeantie van de overgang.

ad 1. Ten gevolge van deze vereenvoudiging zal de benaderde perme

antie gestyleerd zijn'fig 3 w10). Dit is voor de koppelbere

kening niet storend. De afwijkingen compenseren elkaar gro

tendeels in het integratieproces voor de berekening van de

magnetische co-energie.

ad 2. en 3. Uit de berekeningen en metingen aan de lange machine,

waarin de flux door de stator-rotor-overgangen voornamelijk

door de tanden vloeit en het ijzer van de tanden nog niet erg

verzadigd is, blijkt dat de vereenvoudigingen 2. en 3.tot goe

de resultaten leiden. Als echter de verzadiging in de tanden

sterker wordt en daardoor de flux in de lucht ro~dom de tan-
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den ~en belangrijkere bijdrage levert ontstaan storende af

wijkingen, blijkens de in par 4.4 beschreven resultaten voor

de korte machine met de tangentiale magneet. Dit is te begrij

pen, omdat we het varierende veldpatroon in en rondom de tan

den proberen te vervangen door en homogeen veld. Toch zijn

misschien nog weI betere resultaten mogelijk door een betere

keuze van de machineparameters.

ad 4. Door deze vereenvoudiging blijkt de positieafhankelijkheid

van de benaderde permeantie te wensen over te laten. Uit de

vergelijking van de meet- en rekenresultaten(par 4.4 en 4.5)
is gebleken dat de permeantiebenadering aIleen voldoet in het

geval dat de tanden of tegenover elkaar staan, of geheel uit

gedraaid staan. We moeten dus constateren dat ons model voor

de benadering van het veld in de stator-rotor-overgang te

eenvoudig is voor de situatie waarin de tanden niet in de

genoemde uiterste standen staan.

5,2 Ret totale re~enmodel.

In par 2.3 hebben we beschreven dat we een rekenmodel wilden maken

zonder uitgebreide veldberekeningen. We zijn uiteindelijk gekomen

tot een eenvoudig netwerk van enkele bronnen en een klein aantal,

deels niet lineaire, magnetische weerstanden~

Gezien de resultaten die zijn beschreven in par 4.4 mogen we stellen

dat dit rekenmodel goed voldoet voor het berekenen van het gemid

delde elektromagnetische koppel dat door de machines wordt ont

wikkeld bij draaiing van de rotor over een halve tandsteek. Voor

het berekenen van het gemiddelde koppel bij draaiing over minder

dan een halve tandsteek blijkt het programma minder goed te vol

doen.

Op de vraag of het rekenmodel nog verder te perfectioneren is moe

ten we een tweeledig antwoord geven. Enerzijds kan worden gesteld

dat de benadering van de permeantie van de stator-rotor-overgang

nog weI kan worden verbeterd. We zullen ons moeten beperken tot

die situatie waarin de tanden in de uiterste standen staan. De

grootste afwijkingen tussen het berekende en het gemeten gemiddel

de koppel zullen daarmee kunnen worden verholpen. Anderzijds heb

ben we bij de vaststelling van de magneet- en machineparameters

(par 4.3) gezien dat we snel verstrikt raken in op meerdere plaat-
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sen optred~nde lekwegen. Deze lekwegen zijn moeilijk in ons een

voudige netwerk van bronnen en weerstanden op te nemen •

..
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6 Optimaliseren van het ontwerp.

6. 1 Inleiding,.

Gezien de beperkte tijd die er na het maken van het rekenmodel nog

beschikbaar was voor het optimaliseren van dit ontwerp van een hy

bride stappenmotor.zullen we in dit verslag niet tot definitieve

conclusies komen t.a.v. de optimalisering. We moeten dit hoofdstuk

zien als een eerste aanzet waaruit zal blijken in welke richting

de optimalisering kan worden voortgezet.

We zullen in dit hoofdstuk aandacht besteden aan de criteria voor

het optimaliseren van een stappenmotor. Ook zullen we bekijken hoe

het gemiddelde koppel zich ontwikkelt bij variatie van de permanen

te magneet, de bekrachtigingsstroom en de luchtspleetwijdte. De

bekrachtigingsstroom zal daarbij worden beperkt door de met de

stroom en het wisselend magnetisch veld gepaard gaande warmteont

wikkeling.

De metingen en berekeningen die in dit hoofdstuk worden beschreven

hebben steeds betrekking op de korte machine.

Bij het optimaliseren van dit ontwerp moeten we ons realiseren dat

ons meetmodel slechts een halve machine is. De tweede helft van de

machine is nodig om door middel van de keuze van de bekrachtigings

stromen de draairichting van de rotor te kunnen opdrukken. In onze

verdere beschouwingen gaan we uit van twee identieke, elkaar magne

tisch niet beinvloedende, machinehelften in een huis. De stator

tanden zullen in de ene helft een kwart tandsteek zijn verschoven

t.o.v. de statortanden in de andere helft. De rotortanden van de

beide helften zullen in elkaars verlengde liggen.

Bij het beschouwen van de complete machine moeten we twee bekrach

tigingssituaties onderscheiden:

de beide helften van de machine zlJn beurtelings bekrachtigd;

- de beide helften zijn gelijktijdig bekrachtigd.

We zullen slechts de dubbelzijdig bekrachtigde machine bekijken,

omdat deze het grootste koppel levert.

Alvorens criteria op te stellen voor het optimaliseren van het

ontwerp zullen we bekijken hoe de koppel-hoek-kromme van de comple

te machine er in grote lijnen uit zal zien. Uit de theorie voar de

machine met ideaal ijzer (~...=oo) weten we dat voor een helft van de

machine geldt:

T12 :: -elI /.I~t':te) -to c2. I'l.,;O~""(.2-;ze), (2.19)

_._._--------------------------------_._--_._-_._-----..-
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waarin c 1>0 en c 2>0. Ook voor de machine waarin verzadiging op

treedt zijn deze twee termen kenmerkend voor de koppelvorm. Als

we het door de rechterhelft van de machine ontwikkelde koppel T
R

noemen mogen we bij een bekrachtigingsstroom I
R

schrijven:

T~= - C, It!. /.>..:v. (-:ze) + c.'2.I: /.).:V\ (2 'it6'). (6.1)

Voor de linkerhelft van de machine geldt bij een bekrachtigings

stroom I
L

:

T L" -c, r L /.h.~ (J.tt:' - ~) +c'l T.~ n~".,. (:l (tze -"f»)) c>~

TL': C, T L c..o-J (lZ.e) - C'2."IL" /.)~(2. 't..e). (6.2)

Als voor de bekrachtiging geldt IIRI=IIL\, vinden we voor de beide

helften van de machine samen:

Tit t- T L = - C \ { I It. I;)~", ('%.e) - r I. Ccr;)(~e) ~ . ( 6 • 3 )
We zien dat de term met sin(2z 9 ) wegvalt, als voldaan is aan de

voorwaarde IIRI=IILf.
In figuur 6.1 is het koppel van de complete machine getekent voor

twee bekrachtigingstoestanden: CD IR=IL~O en @ -IR=IL~O ~

..

Figuur 6.1 De koppel-hoek-kromme van de dubbelzijdig

bekrachtigde machine.

We zien dat in de bekrachtigingstoestan~CD de stabiele rotorposi

tie ligt bij za=~. Keren we de bekrachtiging van de rechterhelft

van de machine om dan ontstaat de bekrachtigingstoestand Q), waarbij

de stabiele rotorpositie zich bij za=~~ bevindt.

We definieren nu voor iedere mogelijke bekrachtigingstoestand twee

posities. De "rustpositie": de bij dez8 bekrachtigingstoestand doc

de grondharmonische in de koppel-hock-kromme bepaalde stabiele~
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•

rotorpositi~. De "vertrekpositie": de positie waaruit de rotor ver

trekt bij het omschakelen naar deze bekrachtigingstoestand. Deze

positie is gelijk aan de rustpositie van de voorgaande bekrachti

gingstoestand en zal steeds op een afstand AZ9~i van de rustpositie

liggen.

6.2 Criteria voor de optimalisering.

Gepruik makend van de in par 6.1 beschreven definities van de rust

en vertrekpositie kunnen we een aantal optimaliseringscriteria voor

een stappenmotor opstellen.

1. Ret gemiddelde koppel bij draaiing van de vertrek- naar de rust

positie moet maximaal zijn. In dat geval zal per stap het maxi

male vermogen worden ontwikkeld.

Afhankelijk van de toepassing van de motor kan dit criterium

worden uitgebreid tot:

1a. VT/J maximaal. J is hierin het traagheidsmoment van de rotor.

Deze voorwaarde zorgt voor een zo snel mogelijke verplaatsine

van de rotor van de vertrek- naar de rustpositie en is bepa

lend voor de maximale stapfrekwentie.

1b. T/V maximaal, waarin V het volume van de motor is.

1c. T/M maximaal, waarin Mde massa van de motor is.

Gezien de beschikbare tijd zal aan deze drie afzonderlijke cri

teria geen aandacht worden besteed. We zullen ons beperken tot

het zoeken naar het maximale gemiddelde koppel.

2. In bekrachtigde toestand zal in de rustpositie moeten gelden:
nCo 1~Tel . . .
~~ < 0 en '5e maxlmaal. Tussen de vertrek- en de rustposltle mag

Te niet gelijk aan 0 worden. Deze criteria garanderen dat de ro

tor zo goed mogelijk in de rustpositie gefixeerd wordt.

3. In onbekrachtigde toestand wensen we dat ~;~O als de rotor zich

in de rustpositie bevindt. Dit garandeert ons dat de rotor in

ieder geval niet uit zichzelf uit de door de bekrachtiging in

gestelde rustpositie zal weglopen als deze bekrachtiging weg

valt.

4. Te is maximaal in de vertrekpositie. Dit geeft een zo groot mo

gelijke aanzet versnelling.

5. De bekrachtigingsstroom mag geen ontoelaatbare temperatuurver

hoging van de wikkeling en van de machine geven.

In de~e criteria zijn de constructieve aspecten buiten beschouwing

gelaten.

------------=-=====================-===-==-==============~--
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6.3 Theorie en berekeningen.

6.3.a g~!_~!~~!I2~~g~~!~~~g~_~2EE~!_~!~_f~~£!i~_~~~_~~_I2!2IE2~i!~~~
In de voorgaande hoofdstukken is steeds gesproken over het gemiddel~

de elektromagnetische koppel. De vorm van de koppel-hoek-kromme,

Te(ze), is steeds buiten beschouwing gelaten. Bet is met het reken

model dat we voor de machine hebben opgesteld oak onmogelijk iets

over de koppelvorm te zeggen. Bet gevolg daarvan is dat we geen

gedetailleerde uitspraak kunnen doen over de in de vorige paragraaf

gestelde criteria 2., 3. en 4.

Als slechts de grondharmonische van de koppelvorm, zoals getekend

in fig 6.1, optreedt is aan de criteria 2. en 4. voldaan. Uit de

metingen (par 4.1) kunnen we afleiden dat ook hogere harmonischen

zullen optreden. De invloed van deze harmonischen op de criteria

2. en 4. hebben we niet bekeken. We beperken ons hier tot de opmer

king dat deze harmonischen mede door de tandvorm worden bepaald.

De vorm van het detent-torque van de complete machine kunnen we

afleiden uit de koppelmetingen. Uit de figuren 4.1 tim 4.4 zien we

d~t we het detent-torque van de halve machine in eerste benadering

als volgt kunnen schrijven:

T~ ('1 =0) = ell -o.:.v. (2. 12.&) + d'i /.)1,:11\ (4 'Z e ),

met d2~0 en d
4

>0. Voor de rechter en de linkerhelft van de machine

kunnen we dus schrijven:
Til ('I =0) .. d ~ /.)""" (" ~e) -t- d'i -:3~"'(l.(Z8) .£....v\..

TL (I::o) ::. d~/,)"V\. (2..(2e-~»+d"CA.:V\(,,(~e-~)).

Deze twee koppels optellen levert ons een eerste benadering van

het detent-torque van de complete machine:

T;.+TL (1:0) = .2 d li /)"n(l( 'Z6) = - 2d'{ /,)u..(~(!le-~ )).
In fig 6.2 hebben we het detent-torque en het koppel in bekrachtig-

de toestand getekend. We zien uit deze figuur dat voor iedere moge

lijke rustpositie z =~!l.l.~ geldt: ~T.e. (T=o)<O.
".2. tle -

Aan criterium 3. is dus voldaan.

6.3b g~~_~~~~~~~!~~_~~~~~I~~~~~~~~~£g~_~~EE~~~

We zullen eerst bekijken hoe we het gemiddelde koppel van de com

plete machine kunnen berekenen met het rekenmodel voor de halve

machine.

Bet gemiddelde koppel dat door de complete machine wordt ontwikkeld

bij het draaien van de rotor van een vertrekpositie naar de naast-

-----'=========------==============================-================-:::::"===--~-
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I=o

Figuur 6.2 TIe grondharmonische van het koppel van de complete

machine in bekrachtigde en in onbekrachtigde toestan •

•
(6.3). Bi j

6.1) vinden

we:

gelegen rustpositie, een stap, kunnen we berekenen uit

het omschakelen van de bekrachtiging van <D naar ® (fig
f61 :~

T = ---.!..- / - c1 f- 't L 4,"0;, ('2e) - I L G(r.)(OZ9) }d.(ze) :: .2lfi C 1 Il.'
.e. TC' f'J. Tl:

2&: TIl..

Voor de halve machine vinden we voor draaiing over een halve

(6.4)

tand-

steek uit (6.2):
28 ='rt./~

I = 1. f {C I I L Gc:r.> t~ e) :.. C'l I ~ ~~ (:l. >;t e) !et (w) :: ie, I L . ( 6 • 5 )
1<.,. 'it .

'2 Ii> =-"'/,.
Uit (6.4) en (6.5) concluderen we dat het gemiddelde koppel dat de

complete machine ontwikkelt bij het maken van een stap gelijk is

aan V2 maal het gemiddelde koppel van de halve machine bij draai

ing over een halve tandsteek.

Omdat de verhouding tussen het gemiddelde koppel van de complete

machine en dat van de halve machine constant is, V2, zullen we ons

bij de verdere berekeningen van het gemiddelde koppel beperken tot

de halve machine.

---------------------
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~~g~~~~~~g-~~~-~~-~~~~~~~!~g~~g~~!~~~~-~~~~~g~-~~-~~~~!~~~!~~~~~!~~~

In de bekrachtigingswikkeling zal ten gevolge van de ohmse verliezer

warmteontwikkeling optreden. Ook door het wisselende magnetische

veld in het massieve ijzer zal warmte ontstaan. De in de wikkeling

en in het ijzer ontwikkelde warmte zal hoofdzakelijk via de stator

r naar de bu~tenkant van de machine worden geleid om daar te worden

afgegeven aan de lucht die de machine omringt.

Natuurlijk zal door de warmteontwikkeling een temperatuurverhoging

van de bekrachtigingsspoel en van het ijzer ontstaan. De isolatie

van de draden van de bekrachtigingswikkeling is het meest gevoelig

voor hoge temperaturen. Voor de in onze machine toegepaste draad

is een langdurige temperatuurverhoging van maximaal 1100 C toege

staan~als we verzekerd willen zijn van een lange levensduur van de

isolatie.

Uit de metingen van de temperatuur van de bekrachtigingswikkeling,

die worden beschreven in par 6.4, constateren we dat aan deze eis i~

voldaan als de bekrachtigingsstroom wordt beperkt tot 5 Amp. We

ktlnnen onze verdere beschouwingen dus beperken tot stromen die de

ze waarde niet overschrijden.

Om vast te stellen hoe groot de flux van de voor het huidige meet

model optimale permanente magneet moet zijn zullen we onderzoeken

hoe het gemiddelde koppel zich ontwikkelt bij toepassing van een

sterkere en van een zwakkere magneet dan de tot nu toe gehanteerde

magnet en. De inwendige weerstand van de permanente magneet is in

onze machine, vanwege de lek door de messing scheiding, van onder

geschikt belang. We zullen de sterkere en de zwakkere magneet een

zelfde inwendige weerstand geven als de tangentiale, resp. de late

rale magneet, zodat een vergelijking van de resultaten gemakkelij

ker is. Omdat deze magneten niet beschikbaar waren voor metingen

zullen we ons beperken tot berekeningen.

Voor de zwakkere magneet hebben we verondersteld dat deze in kort

gesloten toestand een flux ~ = 2. 10-4Vs levert en een inwendige
8 max

weerstand P = 2.1 10- Vs/A heeft. Voor de sterkere magneet hebben
pm -4 -8 /we genomen: 4> = 5.10 Vs en P = 6.5 10 Vs A. De vraag of dezemax pm

sterker~ magneet in de machine met de huidige afmetingen kan wor-

L-----. • •__. --'
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den geplaatst zullen we hier buiten beschouwing laten.

De rekenre~ultaten zijn gegeven in tabel 6.1 en grafiek 6.1~

magneet

E (A)
pm

P (Vs/A)pm
E xP (Vs)pm pm

I(Amp)

1

2

3
4

5

zwakker

9524
2.1 10-8

2.0 10-4

T(Nm)

-0.117
-0.197

-0.239
-0.248

-0.243

tangentiaal

12250
2.1 10-8

2.57 10-4

T(Nm)

-0.131
-0.225
-0.281

-0.308

-0.319

lateraal

6653
6.5 10-8

4.32 10-4

T (:r'Tm)

-0.103
-0.199
-0.282

-0.350

-0.405

sterker

7692
6.5 10-8

5.0 10-4

T(Nm)

-0.079
-0.159
-0.236
-0.315

-0.387

Tabel 6.1 Ret gemiddelde koppel van de korte machine bij toe

passing van vier verschillende magneten.

Vergelijken vande rekenresultaten voor de viermagneten leidt tot
•de conclusie dat bij de maximaal toelaatbare stroom van 5 Amp de

laterale magneet het grootste koppel zal leveren. We zien ook dat

de optimale magneet ongeveer gelijk zal zijn aan de laterale

magneet. ,

We moeten nog opmerken dat we hier slechts een optimaliseringscri

terium toetsen bij het varieren van een parameter. Bij de conclu~

sies in par 6.5 komen we hier nog op terug.

~~~~~~~~_~~~_~~_~~~~~~E~~~~~

Min of meer toevallig heeft het oorspronkelijke meetmode@ een erg

kleine luchtspleet: g= 0.06 mID. Zoln kleine luchtspleet heeft tot

gevolg dat we erg hoge eisen moeten stellen aan het centreren van

de rotor in de machine. Ook moeten we hoge eisen stellen aan de

nauwkeuri~heid van de statorboring en van de rotordiameter. Deze

eisen die de kleine luchtspleet met zich meebrengt maken de machi

ne erg kostbaar. Ret zou dus prettig zijn als we de luchtspleet

groter kunnen maken zonder dat het koppel veel kleiner wordt. Ret

zal blijken dat dit inderdaad kan.

Vanwege de sterke verzadiging van de tanden is de magnetische span

ning over de luchtsploet klein t.o.v. de spanning over de tanden.

L-- .__. . . . . --'
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Grafiek 6.1 Bet gemiddelde koppel van de korte machine bij

toepassing van verschillende magnet en.

In het hUidige meetmodel is bij 5 Amp de verhouding tussen deze

spanningen ongeveer 80/20. Een vergroting van de luchtspleet, die

gepaard gaat met een vergroting van de magnetische spanning over

die luchtspleet, zal slechts een kleine verandering geven van het

spanning-flux-patroon van de totale stator-rotor-overgang. De ver

andering van het koppel zal dan ook niet groot zijn.

Met het rekenmodel kunnen we berekenen hoeveel het koppel zal af-
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nemen bij vergroting van de luchtspleet. In grafiek 6.2 ZlJn de re

kenresultaten gegeven voor een variatie van de luchtspleet van g=

0.03 rom tot g= 0.18 rom (getrokken lijnen). De metingen worden be-
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schreven in par 6.4.
"-

In grafiek 6.2 is ter vergelijking ook het verband tussen T' en g
e

gegeven bij 1=0.5 Amp, zoals dat voIgt uit uitdrukking (2.17) voor

de machine met ideaal ijzer (streeplijnen). We zien dat het koppel

in de machine met verzadigd ijzer minder sterk van de luchtspleet

afhankelijk is dan in de machine met ideaal ijzer.

Met het trekken van conclusies zullen we wachten totdat ook de me

tingen zijn beschreven.

6.4 Metingen.

!~E~~~!~~~~~!~~g~~.

Om vast te stellen bij welke stroom nog net geen ontoelaatbare tem

peratuurverhoging in de machine optreedt hebben we enkele tempera

tuurproeven gedaan. We hebben daarbij de weerstandmethode toegepast

Vo3jgens NEN 3173 wordt het verband tussen de temperatuur en de weer

stand van een wikkeling gegeven door:

•
t 2+ 235

=
-t 1+ 235

Hierin is t 1 de omgevingstemperatuur van de machine en R1 is de

weerstand van de wikkeling bij deze temperatuur~ R
2

is de weer

stand van de wikkeling bij de wikkelingstemperatuur t 2 •

A

(
\

/
jfV

~
~ wikkeling
~

1

~ )

R(tijd)-recorder

Figuur 6.3 Opstelling voor de temperatuurmeting.

Met de opstelling van fig 6.3 kunnen we gelijktijdig de machine met

een gelijkstroom bekrachtigen en de weerstand van de wikkeling me

ten. Dit is gedaan V00r stromen van 2, 5, 7.5 en 10 Amp. De resul

taten van de meting zijn gegeven in grafiek 6.3 (getrokken lijnen).

Bij deze metingen bleef de temperatuur van het huis van de machine

'--- . •__• •._~~ _J
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steeds acceptabel.

Bij de beschreven meting wordt aIleen in de bekrachtigingswikkeling

warmte geproduceerd. In de praktijk zal de machine echter met een

wisselende stroom worden bekrachtigd, zodat ook in het ijzer warm

te wordt ontwikkeld. In deze bekrachtigingstoestand zullen dus ho

gere temperaturen optreden. Ook deze temperaturen hebben we geme

ten.

We hebben daartoe de machine bekrachtigd met een wisselstroom van

50 Hz. Deze wisselstroom werd steeds even onderbroken om met de

schakeling van fig 6.3 de weers~and van de wikkeling te meten. De

resultaten van deze metingen zijn ook gegeven in fig 6.3 (streep

lijnen). Bij 5 en 7.5 Amp werd het huis van de machine duidelijk

warmer dan bij gelijkstroombekrachtiging, maar de temperatuur was

nog steeds acceptabel.

In par 6.3b hebben we gezegd dat voor de in onze machine toegepas

te draad een langdurige temperatuurverhoging van 1100 C is toegestaa •

Uit grafiek 6.3 blijkt dat bij een stroom van maximaal 5 Amp bij

50 Hz (= 200 stappen/sec) aan deze eis ruim is voldaan .
•

De resultaten van de meting van het gemiddelde koppel bij verschil

lende luchtspleten zijn gegeven in grafiek 6.4. De meetpunten bij

g= 0.06, 0.08, 0.14 en 0.18mm zijn voor iedere gekozen bekrachti

gingsstroom met een streeplijn verbonden. We moeten een vraagteken

plaatsen bij de resultaten voor g= 0.14mm. Vergelijken van de meet

resultaten bij de verschillende luchtspleteni~oet het vermoeden

rijzen dat deze resultaten zlJn gevonden bij een luchtspleet die

kleiner is dan 0.14mm. Ter vergelijking zijn in grafiek 6.4 ook

de berekende waarden van het koppel gegeven.

6.5 Conclusies t.a.v. de optimaliserin~

~~!-~~!~£_~~~_~£_~~£~!~E~££!~

Het in par 6.3b uitgesproken vermoeden dat het gemiddelde koppel

slechts weinig zou varieren met de luchtspleet wordt zowel door de

berekeningen als door de metingen bevestigd. Dit biedt ons de moge

lijkheid om zonder veel koppelverlies een grotere luchtspleet te

kiezen dan in het oorspronkelijke meetmodel voorkomt. Daarmee zulleJ
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Grafiek 6.4 Het gemiddelde koppel van de korte machine bij ver

scbil)Jende luchtspleten (gemeten en berekend)
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de problemen met het centreren van de rotor in de machine en de

eisen aan de nauwkeurigheid van de statorboring en de rotordiame

ter minder worden.

~~_E~~~~~~~~~_~~gg~~~·

Uit de berekeningen is gebleken dat van de vier onderzochte magne

ten de laterale magneet in het huidige meetmodel het grootste ge

middelde koppel zal leveren. Het zou echter voorbarig zijn hieruit

te concluderen dat deze magneet de beste is voor dit ontwerp van

een stappenmotor. Om zorn conclusie te trekken moeten we meerdere

parameters in de optimalisering betrekken.

WeI kunnen we uit de metingen en berekeningen die aan dit ontwerp

zijn gedaan concluderen dat de inwendige weerstand van de perma

nente magneet van ondergeschikt belang is. De inwendige weerstand

van de magnetische bron die wordt gevormd door het samenspel tussen

de permanente magneet en de scheiding tussen de beide statorhelften

wordt voornamelijk bepaald door de lekpermeantie van de scheiding

en niet door de inwendige weerstand van de magneet.

~~~~!~~!~~~g_~~~~~~_~~~~~~!~~~E~~g~

Als we het door een machine ontwikkelde koppel willen vergroten

zonder de verhouding T/J te verkleinen zijn we aangewezen op een

vergroting van de axiale lengte van de tanden, waarbij de magneti

sche inductie in de luchtspleet gelijk blijft, of bij gelijkblijven

de tandlen~te de magnetische inductie in de luchtspleet te vergro

ten. Beide mogelijkheden zullen we in het kort bespreken.

Uit de berekeningen en metingen aan de lange machine is reeds ge

bleken dat vergroting van de axiale lengte van de tanden een toen~

me van het koppel oplevert. Uit deze beschouwing is echter ook de

beperking van deze mogelijkheid gebleken~ de rotorkern gaat nu een

beperking vormen voor de flux door de luchtspleet. Er zal moeten

worden gezocht naar de optimale axiale lengte van de tanden.

De beperkende faktor voor de flux in de luchtspleet is in het hui

dige korte meetmodel de tandvoet. Door de rotortanden rechthoekig

te maken, zoals in fig 6.4 met streeplijnen is aangegeven, zal de

maximale flux door de tanden en daarmee de inductie in de lucht

spleet groter word:en. Door deze ingreep kan echter het reluctantie-

_._----------------------_.-- ---------------------
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effect van de vertanding minder worden, wat een negatieve invloed

heeft op het koppel. Een en ander is zeker een onderzoek waard.

Naast de axiale lengte van de tanden en de tandvorm moeten ook aIle

andere parameters van de machine in de optimalisering worden betrok

k~. We noemen de belangrijkste: de absolute grootte en de verhou

ding tussen de permanente magneet en het aantal amperewindingen van

de bekrachtiging,.de luchtspleetwijdte, de warmteontwikkeling en

de afmetingen van het gehele magnetische circuit. Ook het probleem

van de magnetische scheiding en de onderdrukking van de wervelstro

men moeten hierin worden betrokken.

De in par 6.2 genoemde criteria 2.,3. en 4. zullen moeten worden

onderzocht. Hierbij spelen de tandvorm en de verhouding tand- tot

groefbreedte een belangrijke rol.

~~~~~1~j~!~~_~~~_~~_~1Q_~y~=~~£g!~~_~~1QQ~

In de inleiding van dit verslag hebben we een vergelijking gemaakt

tussen de Slo Syn-machine SS400 en onze machineZ77. We hebben toen

de verwachting uitgesproken dat de verhouding T/J voor onze machine

groter zal zijn dan voor de Slo Syn-machine. Nu we het door onze

machine ontwikkelde koppel weten kunnen we deze verhouding bereke

nen.

De complete machine met de laterale magneet levert bij een bekrach

tigingsstroom van 5 Amp een koppel T=V2xO.367 Nm= 0.52 Nm. Het

traagheidsmoment van de machine is 1.5 10-5kgm
2

•

Om een eerlijke vergelijking te kunnen maken moeten we onze machine

._--------_._----------------_._---.
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vergroten zodat deze een koppbl levert dat gelijk is aan het koppel

van de Slo Syn: 3.0 Nm. We do en dit op twee manieren:

- Door de straal van de rotor Vo~~l ~ 2.4 maal zo groot te maken

bij een gelijkblijvende axiale lengte. We vinden dan voor het
traagheidsmoment: (2.4)4x 1.5 10-5kgm2 ~ 5.0 10~4kgm2. Voor deze

. -/ 3N~ 3 / 2machlne geldt dan: T J~ ~.f()-"lcr"'J.~ 6· 10 1 s •
- Door de axiale lengte met een faktor 2 te vergroten en de straal

van de. rotor\r:z. 3 ~i.'::'1. 7 maal te vergroten. We vinden dan voor hetV· Xo.~ _ 2
traagheidsmoment: 2x(1.7)4x 1.5 10 4kgm ~ 2.5 10-4kgm2 • Voor deze

• -/ '?o \4- 3 / 2machlne geldt dan: T J~ .?S'/o-.. "",...a 12.10 1 s •
Ret traagheidsmoment van de Slo Syn-machine is: 7.2 10-4kgm2 , zodat

. -/ 3N- 3 / 2voor deze machlne geldt: T J~ ~~ ~k L~ 4.2 10 1 s •
• 1.0 ~ ....

We zien dat de verhouding T!J voor onze machine in het ene geval

bijna 1.5 maal, en in het andere geval bijna 2.8 maal T/J van de

S10 Syn-~Lachine is, als we tenminste ongestraft de omrekening naar

de machines met een groter koppel mogen toepassen .

•

_._.~-------------------------------.-_._-------------.__ ._-
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7 Aanbevelingen voor nader ond~rzoek.

De basis van het rekenmodel, de berekening van de permeantie van

de stator-rotor-overgang, kan nog worden verbeterd. In hoofdstuk

5 is aangegeven in welke richting dit zal moeten gaan.

- De eigenschappen van het materiaal van de permanente magneet kun

nen worden onderzocht. Ook moet het veldpatroon in de tangentiale

magneet worden vastgesteld. Weliswaar voldeed de beschreven be~

nadering van de magneet goed, maar we weten nog zo weinig van de

magneet dat we de eigenschappen van b.v. een tweemaal zo grate

tangentiale magneet Vaal' een grotere machine niet kunnen voor

spellen. Oak is te overwegen ander materiaal te gebruiken voor de

permanente magneet.

De op.timalisering van het antwerp kan worden voortgezet. ,Naast

de punten waaraan in dit verslag reeds enige aandacht is besteed

zullen zeker ook de tandvorm en de magnetische scheiding tussen

de beide statorhelften bekeken moeten worden.

In het massieve ijzer van de machine zullen ten gevolge van het

·veranderende magnetische veld wervelstromen optreden. Onderzocht

moet worden hoe de wervelstromen het koppel beinvloeden en of deZE

wervelstromen kunnen worden verminderd.

- Het dynamische gedrag van de machine moet nag worden onderzocht.

De magnetiscl1e hysteresis bleek bij de metingen, vooral aan de

lange machine, een erg storende rol te spelen. Het lijkt mij zin

vol dit hysteresisverschijnsel aan een onderzoek te onderwerpen.

lVIisschien kunnen daaruit regels of aanbevelingen worden afgeleid

Vaal' de aanpak van de hysteresis bij machineberekeningen.

Enkele weken van de afstudeerperiode zijn besteed aan het meten

van de magnetische eigenschappen van staal St37. Daarbij hebben

we een meetopstelling moeten bedenken en een aantal optredende

problemen moeten oplossen. Het komt in de vakgroep Elektromecha

nica vaker Vaal' dat de magnetische eigenschappen van een wille

keurig stuk materiaal moe ten worden gemeten. Het is aan te beve

len hiervoor een meer definitieve opstelling te bouwen.

--------------==================================::.....--
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2en Bsat1 = 1.5 Vs/m •

Appendix A: Een model voor de ber,ekening van de permeantie tussen
.

twee vertande oppervlakken met ijzerverzadiging in de

tanden.

Het niet lineaire verband tussen B en H in het ijzer van de tanden

benaderen we met drie rechten. Zie fig A.1. In fig A.2 zijn zowel

het gemeten als het benaderde verband tussen B en H gegeven.

" t - --""'"

SsM: 2. ------- .-- I
I

,; I
",/ , I

'Sc>kl I I
I I

o ! I
1 I :z.

--'>'
H

Figuur A.1 De benadering van het verband tussen B en H

in het ijzer van de tanden.

V~or de drie bereiken van H die in fig A.1 zijn onderscheiden kun

nen we voor het verband tussen B en H schrijven:

bereik 0: 0 A/cm < H ~20 A/cm

B=j-l"jL...o H, metpY"o=600.

bereik 1: 20 A/cm <H ~ 320 A/cm

B= Bsat1 +~"~YI H, met~I=14.2

bereik 2: H >320 A/cm

B= Bsat2 +jo(."}W'1.H, met;.w'1.= 1 en Bsat2 :::;: 2.03 vs/m
2

•
Om tot een voor de rekenmachine verwerkbare beschrijving van het

verband tussen de flux door en de magnetische spanning over de
---- - --~

stator-rotor-overgang te komen zullen we de situatie met de verza-

digde tanden in gedachten opbouwen vanuit de toestand waarin het

.i j zer ideaal (JA-r = 00) mag worden veronderst eld.

Zolang we het ijzer van de tanden ideaal veronderstellen benaderen

we de luchtspleetpermeantie volgens de methode van Carter, die in

par 2.4 is beschreven. We vinden nu voor de permeantie van de over

gang: p(e)= Pg(e).
Als de veldsterkte in de tanden niet meer verwaarloosbaar is, zo

als in onze stator-rotar-overgang, hebben oak de tanden een magne

tiche weerstand, die in serie staat met de luchtspleetweerstand.
In fig A.3 hebben we de taridweerstanden met eindige permeanties aan

'---._-~------------------------_.__._--_._-._---------_.--_._-------
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luchtspleet

gegeven, d:le we onafhankelijk van del rotorposi tie veronderstellen.
statortandvoetoppervlak

stat ortand PSt

____~__~tatortandkopoppervlak

p~(e)

----+----rotortandkopoppervlak

rotortand

----~---rotortandvoetoppervlak

Figuur A.3 De permeantie van de stator-rotor-overgang

benaderd door drie magnetische weerstanden

in serie.

Voor de luchtspleet handhaven we de Carterse benadering.

Als de tanden sterk verzadigd raken zal ook naast de tanden, in

de gleuven en aan de kopse kanten van de tandenringen, een aanmer

kelijke flux gaan vloeien vanwege de hoge veldsterkte ter plaatse.

Dit kunnen we benaderen door permeanties te plaatsen parallel aan

die voor de tanden en de luchtspleet. Zie fig A.4. Ook van deze

permeanties zullen we veronderstellen dat ze onafhankelijk van de

rotorpositie zijn.

Figuur A.4 De permeantie van de stator-rotor-overgang benaderd

door een netwerk van magnetische weerstanden.



Technische Hogeschool Eindhoven

.Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica
r biz. A • 4 van

i rapport nrEM '78-06

Ret netwerk van weerstanden van fig A.4 zullen we nu proberen te

vereenvoudigen zodat we er gemakke~ijker aan kunnen rekenen.

Vanwege de erg grote verhouding van groefdiepte tot luchtspleet~Jt~

zullen de permeanties Pgr pas een noemenswaardige bijdrage tot de

flux door de overgang gaan leveren als de magnetische spanning

over de tanden veel groter is dan de spanning over de luchtspleet.

We mogen nu twee conclusies trekken, die tot de gewenste vereen

voudiging van het netwerk leiden:

Voor grote fluxen door de overgang is de magnetische spanning

over P zo klein t.o.v. die over P t en P dat P ook wel paralg s gr gr
lel aan Pst gezet mag worden. Pgr ' plaatsen we om dezelfde reden

parallel aan Pr -

Voor kleine fluxen is de bijdrage van P aan de totale fluxgr
door de overgang zo klein, dat we deze permeantie mogen verwaar-

lozen, maar evengoed ongestraft bij P t en P mogen optellen.s r
We komen zo tot het uiteindelijke vervangingssc~ema (fig A.5).

1 1- cilindrisch oppervlak door de stator-

• tandvoeten
PsI: P3r

T T idem door de statortandkoppen
1

p~ (e)

T idem door de rotortandkoppen1 1
Pr· P~r

T T
idem door de rotortandvoeten

Figuur A.5 Ret uiteindelijke vervangingsschema voor

de stator-rotor-overgang.

Bij het vergelijken van de met dit model berekende en de gemeten

permeantie van de stator-rotor-overgang zal blijken dat de laatst

genoemde vereenvoudiging van. Let \rervangingsschema niet alti jd

toegestaan is. Bij de rotorpositie ze=IT is bij een grote magneti

sche spanning over de overgang het deel van deze spanning over de

luchtspleet niet klein t.o.v. het deel over de tanden. Vanwege het

I
~ ~ ~ . . ._J
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verplaatsen van de groefpermeantie$ berekenen we bij zm=tteen te

kleine permeantie over de stator-rotor-overgang.

De beschreven benadering van het verband tussen B en H en het

bovenstaande vervangingsschema zullen we nu, in samenhang met de

afmetingen van de tandenringen, tot een voor de computer verteer

baar algorithme verwerken. AIle in deze appendix te definieren

grootheden zullen betrekking hebben op een halve tandenring, dus

op de A- of B-overgang tussen de bovenste helft van de stator en

de rotor, of een van de overgangen van de onderste statorhelft

naar de rotor.

Voor de tapse tanden zullen we met een gemiddelde oppervlakte re

kenen (fig A.6) •

..

Figuur A.6 Een tandsteek met de te hanteren

gemiddelde oppe~vlakten.

A is de werkelijke tandkopoppervlakte, die voor de stator en deg
rotor nagenoeg gelijk is vanwege de kleine luchtspleet. Naast de in

fig A.6 gegeven oppervlakten definieren we ook de oppervlakte van

het gebied naast de tand waar ook flux oversteekt van de stator

naar de rotor: door de gleuf en aan de kopse kanten van de tanden

ringen. In figuur A.7 is een tangentiale doorsnede gegeven van

enkele rotortanden, waarin deze oppervlakte gearceerd is aangegeven.

Figuur A.7 De tangentiale doorsnede van enkele rotortanden.

'------.-------------------~-
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Voor de rotor noemen we deze oppervlakte A l' en definieren verder. r,
Ar t= A ..+A 1- Voor de stator definieren we overeenkomstig, r,lJ r,
Ast,l en Ast,t' \
De tandpermeanties Pr en Pst zullen we, zoals reeds eerder is opge-

merkt, onafhankelijk van de rotorpositie veronderstellen. Deze

veronderstelling is niet helemaal reeel. Als de tanden uitgedraaid

staan zal de flux door slechts een deel van de tandkop gaan (fig

A.8). De ervaring met veldberekeningen heeft echter geleerd dat

-

-

Figuur A.8 Het veld in de tanden als de tanden
I

uitgedraaid staan •

•
het deel van de tanden waar de flux niet homogeen over de breedte

van de tand verdeeld is erg klein is. We maken ~et deze veronder

stelling dus maar een kleine fout.

~f!~~~~~g_~~~_~~_f~E~~!~~_~QQE_~~_E~E~~~g!~~2~E~~~~~~g~

Om de flux die naast de tanden oversteekt gemakkelijk in de bereke

ningen te kunnen meenemen verhogen we de waarde vanjt\"1 en}tv1. zoda

nig dat we kunnen rekenen alsof deze flux door het ijzer van de

tanden gaat. We vinden dan voor de rotor:

;U-YlY' = j-L'rl + (A .. ,b - ~rl'j) /Ar,'j

j-t'r%.r = jJ-'" 2. + (~Y.~ - Ar.j )/111 r.~ = A'r, ~ / F1r,j •

'En voor de stator:

;\lrl ~ = fl'rl + (R s!:,\:. - A.)\;,~)I ~ s~,~

flYB ~ jJ-"'2.. + (~~~,\; - As\;.-:s)!AsL'j == A-~\;,\; /~\'rI:J'

De verandering van~rD is zo klein dat deze mag worden verwaarloosd.

Door nu B te vermenigvuldigen met de oppervlakte van de tanden in

een halve tandenring (A .. of A t I' .) en H met de groefdiepte d
r,lJ s .,.lJ

ontstaat het verband tussen de flux door de tandenring en de mag-

netische spanning over de tanden (U ~ of U t). In figuur A.9
m,.c m,s

is dit verband voor de rotor gegeven.

'---~-------------_._--------_._----------_._._--------------_._--._---
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.
~t

-
~2. - - -
q,a"~ - I

I

~\" -- I

~&"I
I I
I J
I I
I I

,.J I I \
o I I I :t. u."'.\"~

I

Figuur A.9 De flux door een halve rotortandenring als functie

van de magnetische spanning over de rotortanden.

(A.1 )

(A.2 )
we stel

Voor de snijpunten van de lijnen voor de bereiken 1 en 2 met de

U =O-as zal gelden:m,r
q, S1' I :::. t; s~\:; I * ~ y,y

Q> SV' '2. '= U> ~~ '1 X A y,'j

Voor de in de verschillende bereiken geldende lijnen kunnen

l~ll:

bereik 0: LlM,l'" = 4 'l( ~ro 1 (A. 3)

(A.4 )

bere ik 2: U WI , Y' ~ (<p - q,S\"2.) "I( ~r~, ~ vtv'1. =- __.......:.;;c:l__

~o,JMru 'A V,~
(A. 5)

~k1 en ~k2 zijn de fluxwaarden waarop we later kunnen testen in

welk bereik (0, 1 of 2) de flux door de rotortanden zich bevindt.

Voor deze ~'s geldt:
<P

kl
': q,!>yt lC Rv-t (A. 6)

t.l rl - l'Lv-o

,.h c:\> SI".2. X \'<,,-2. - a,$Y1 x ~,
\f'k ~ ':

~'2. - r:tv-r
Voor de statortanden kunnen we soortgelijke grootheden en for®~les

afleiden (fig A.10).

(A.8 )

(A. 9)4s $1.':1. ::: B."c>J\:I 'l.. )( lQ~lr.~
Voor de lijnen zelf leiden we af:

Voor de snijpunten van de lijnen voor de bereiken 1 en 2 met de

U t=o-as geldt:m,s ~

~Sf," I :::. l:; ~CV\:J I )( v:\sb.~

bereik 0: (A.10)

---------------------.---.-------- • .~~~~~_~ __i__
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. ~t

~'1

4'"h I

<j,k~ --- I

I
<\>s~t I I I

I
II

I I

0
I I I '2.eJ I I

-

Figuur A.10 Als fig A.9, maar nu voor de stator.

bereik 1: (A.11)

bereik 2: (A.12)

Voor de testwaarden van ~ geldt:

.k _ 4>$&1:1 X lZStl
\!Jk?> - rt sv 1 - ~s.lt()

(A.13)

• 4\'4 =_4ss~2. )tyt~rt. -~ssttX ltsb. (A.14)
R)~2..-~S\.1

Voor de luchtspleet hoeven we geen verschillende bereiken te on

derscheiden. Overeenkomstig par 2.4 kunnen we stellen:

U.'M1~ ~ <p)C ttl ) n..vt ltl= ~~:) .e- ~.::: A (A.15)

waarin i ('2e~)::. J)< { 1 + cl ~ (~e)}.

jen ~ zijn de faktoren die Carter geeft voor de permeantie van

dubbel vertande oppervlakken.

Het in serie schake len van de permeanties voor de rotortanden, de

luchtspleet en de statortanden geeft het in fig A.11 geschetste

verband tussen de totale magnetische spanning over de overgang Um
en de flux door de overgang 4>. Hierbij is aangenomen dat <\>\('l > ~k1'

We zien dat ~(Um) nu bestaat uit een vijftal rechte lijnstukken,

zodat we het spanningsbereik in vijf gebieden opdelen. Voor ieder

gebied kunnen we een lineair verband tussen ~ en U
m

opschrijven.

Alvorens dit te doen zullen we bekijken in welk bereik (0, 1 of 2)

de veldsterkte in het ijzer van de rotor- en statortanden zich

bevindt bij een magnetische spanning over de overgang in ieder

van de vijf gebieden. Dit is aangegeven in de tabel onder fig A.11

op de volgende pagina.

~---~--------~------------------=======-=============.::::;;;.--
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~

/ \.l""

Figuur A.11 Ret verband tussen de flux en de magnetische

spanning voor de totale overgang.

4>t

~klt -------- --------- I

~J
-- - - - -- - - -- I

I I

~t
I I---- - I I

I
II I

I I ,
I I I

~1 -- I I I
. I I I I

I I I IJ, I I I
I I

I I
I I

:1:: I I .TIL
I

1r. I :III I I

~ IA. ~I Uo\c2. \.\.1.t3 \..\ \cit

bereik van R bereik van R

in de rotortanden in de statortanden

•

gebied

voor U
m

I

II

III

IV

V

o
1

2

2

2

o
o
o
1

2

In figuur A.11 en in de bovenstaande tabel zijn we ervan uitgegaan

dat de veldsterkte in de rotortanden zich reeds in bereik2 bevindt,

voordat de veldsterkte in de statortanden van bereik 0 naar 1 over

gaat. Slecht s in dat geval zal 4>ln'> c!>\(2. •

We zullen nu uit de voor de tanden en de luchtspleet geldende ver-

banden tussen f en U ((A.1) tim (A.15)) de vergelijkingen aflei-m, •
den voor de rechten in fig A.11, voor een stator-rotor-overgang dus.

Voor gebied I leiden we uit (A.3), (A.10) en (A.15) af:
ltw.:: {"O. !>to + tt '4 + lt yO i )( ~ ~ ~ (A. 16a)

Voor gebied

..k \.l.W1
y-:-----

~s\; t> + Qq+ '(:Wb

II, uit (A.4), (A.10) en (A.15):

lA.w.:: {'IZ!>tt7+ Ttl + ~ .... , 1x ct> - R..,.1)C c}W\ J 1~

(A.16b)

(A.17a)

Q:::. U ... + ttY'1 )( c\> :l\"l

T( !o\-o + r.t 1 ... It rt

Voor gebied III, uit (A.5), (A.10) en (A.15):

(A. 17b)
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Q> = u.w\.,. ~'1. x C\>S" t.

tts~o+ t:l-a + ~L

Voor gebied IV, uit (A.5), (A.11) en (A.15):

tJ. WI ={Q~\:-I + It, t- ~'lllt ef> - tt~~ L)( Q>ssJ I - Rt-2. x 4-s\-'2. • ofW'c.l

(A.18a)

(A.18b)

(A.21)

(A.22)

(A.23)

(A.24)

cPo: u..... + n.S~1 x~ss~' + 1t"2-)C cl>srt.. (A. 19b)
Qs~ I + It,. + tWa.

Voor gebied V, uit (A.5), (A.12) en (A.15):

lA.-lo\ ={Rloh. + ltd- + ~'2.llC ~ - RSh x chsb.:::-Jtr1.)( <fSl':'Z. ) ot.--.t (A. 20a)

<P = \lWl + Rsh)( <\>ss Ie a. + ltn.. x WS\" 2. • (A. 2 Ob )
t 17-s\'2. 1" R,. ... n.,.2.

Bij de uitdrukkingen (A.16) tim (A.20) moeten we ons wel realiseren
./

dat R afhankelijk is van de rotorpositie z&, dus dat deze uitdruk-
g

kin~n een functie van z6 zijn.

Bij de koppelberekening is het belangrijk bij een gegeven Urn over

de overgang zo snel mogelijk de bijbehorende ~ te kunnen bepalen.

Daarom is het interessant de in fig A.11 gedefinieerde Uk's te

waten, zodat we bij een gegeven U snel kunnen vaststellen welkem
van de uitdrukkingen (A.18b) tim (A.20b) we moeten hanteren om bij

deze U de flux te berekenen. Deze U, 's vinden we door de reedsm K
berekende ~k's te substitueren in de uitdrukkingen (A.16a) tim

(A.20a):

\lit, e ~ 'Rst-o .,. It, + ~o III ePlcl

llt..'l.:: { -'$h, 'to l{~ + ~I} 1C cl>h - lt YI )II 4>sV'J

U.""3={lt\tOt- It'\- +-1~V'1})( ¢>Lt3 -~2.)(d>SI'"'1.

u.1.(1t:{~"~1 -I- R~ .... ~r.t} l( q,1A.'''-~101:-t XcP5S~1 -It¥,tX' 4~r2.

Ook in deze uitdrukkingen is R weer afhankelijk van z9.
g

De procedure PERM in ons computerprogramma voor de koppelberekening

(zie appendix B) krijgt nu de volgende opdracht:

"Bereken bij een gegeven magnetische spanning over de stator-rotor

overgang en ee.n gegeven r6torpositie de flux door de overgang".

Bij een gegeven draaiing van de rotor van z~O naar Z&1 gaat de

procedure nu in grote lijnen als volgt:

- Voordat we met de berekening van W ' beginnen doen we de overhead
m

van de procedure:

+ bereken de verhoogde~r's: pag A.6;

+ bereken_de diverse R's: uitdrukkingen (A.3),(A.4),(A.5),(A.10),

(A.11) en (A.12);
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+ bereken de A 's, ~ 's, ~k's: uitdrukkingen (A.1),(A.2),(A.6). 'i'sr ss "t'
(A. 7)" , (A. 8) , (A. 9) , (A. 13) en (A. 14) ;

+ bereken voor Z60 , Z81 , zCO+~' ze1+~:Rg(Z9), uitdrukking (A.15)

en de Uk 's(Z6), uitdrukkingen (A.21) tim (A.24).

- Tijdens de berekening van Wm' kunnen we nu bij iedere Um en een

van de rotorposities Z8 0 , Z91 , Z9 0 +~ en ze1+~ de ~ bereken~n

door Um te testen aan de bij de rotorpositie behorende Uk's, daar

mee de te gebruiken uitdrukking uit (A.16b) tim (A.20b) te kiezen

en hierin Um te substitueren. We hebben dan de gewenste ~ gevon

den.

r

•
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'Appendix B: Computerprograrnma voor de berekening van het

gemiddelde koppel van de korte machine

•

0010'BEGIN"REAL'PI,RSTK,RSTM,RSTGR,RRK,RRM,RRGR,PHISRl,PHISR2,PHISSI,
0020 PHISS2, PHI, PHIA,PHIB, PHIPM, IMAX, I,TE,OI,DNI,UKMIN,UKVAR,UKMAX,
0030 DU,RKK,RKM,RKG,PHISKl,PHISK2,PHIKKl,PHIKK2,MUO,MURO,MURl,
0040 BSATl,BSAT2J
0050 'REAL'NI,E,EPM,EPMV,PPM,PPMV,PLEK,PHIPMVJ
0060 'INTECER'EERSTE,ZTHETAO,ZTHETAl,AANTAL,J,K,FLUXEN,POGINGJ
00'70 'INTECER 'N, MAO'J,;
0080 'REAL"ARRAY'RGCO:3l,NIKICO:3l,NIK2CO:3l,NIK3CO:3l,NIK4[0:3l,
0090 ~CO:ll,UKERNCO:ll,PHIK[O:llJ

0100'P~CEDURE'PERMCEI,J);'VALUE'EI,JJ'REAL'EIJ 'INTEGER'JJ
0110 'BEGIN' 'INTECER 'KJ
0120 'REAL 'ASTY, ASTT, ARY,ART,AG-KSI,ALPHA,
0130 G- 0, MURI R, MUR2R,MUR 1S, MUR2S, RP, PHIK I, PHIK2, PHIK3, PHIK4J
0140 'IF'EERSTE=O 'THEN ,
0150 'BEGIN'ASTY:=1.18'-4J ASTT:=2.35'-4J
0160 ARY:=0.78'-4J ART:=3.45'-4J
0170 AG:=0.94 '-4;
022dr G:=0.06'-3J 0:=2.5'-3J
0225 KSI:=0.68J ALPHA:=O.S9J
0230 MURIR:=MURl+CART-ARY)/ARYJ MUR2R:=ART/ARYJ
0240 MURlS:=MURl+CASTT-ASTY)/ASTY; MUR2S:=ASTT/ASTYJ
0250 RSTK:=O/CMUO*MURO*ASTY)J RSTM:=O/CMUO*MuRlS*ASTY)J
0260 RSTGR:=O/CMUO*MUR2S*ASTY)J RP:=G/CMUO*AG);
0270 RRK:=O/CMUO*MURO*ARY); RRM:=O/CMUO*MURIR*ARY);
0280 RRGR:=0/CMUO*MUR2R*.4RY)J
0290 PHISRl:=BSATl*~{YJ PHISR2:=BSAT2*ARYJ
0300 PHISSl:=BSATI*ASTY; PHISS2:=BSAT2*ASTY;
0310 PHIKl:=PHISRl/Cl-Rf~f<RM)J

0320 PHIK2:=CPHISR2-RRM/RRGR*PHISR1)/CI-RRM/RRGR)J
0330 PHIK3:=PHISSI/CI-RSTK/RSTM)J
0340 PHIK4: =CPHI SS2-RSTM/RST (R*PHISSI )I Cl-RSTMIRST GR);
0350 'IF'PHIK3<PHIK2'THB~'

0360 'BEGIN'NLCRJ PRINTT£XTC'C'PHIK3<PHIK2, ') ')J
0370 PRINTTEXTC 'c 'OAAR0M PR0GRAM'<lA CEST0PT')');
0380 'G@!0'ST0PJ
0390 'ENO'';
0400 RGCOl:=RP/CKSI*CI+ALPHA*C0SCCZTHETAO+180)*PI/180»)J
0410 RGCll:=RP/CKSI*CI+ALPHA*C0SCCZTHETAl+180)*PI/180»);
0420 RGC2l:=RP/CKSI*CI+ALPHA*C0SCZTHETAO*PI/180))J
0430 RGC3l:=RP/CKSI*Cl+ALPHA*C0SCZTHETAI*PI/180»);
0440 'F0R'K:=O'STEP'1 'UNTIL '3 'Q0 ,
0450 'BEGIN'NIKI[Kl:=CRSTK+RG[Kl+RRK)*PHIKIJ
0460 NIK2[Kl:=CRSTK+RG[Kl+RRM)*PHIK2-R~~*PHISRIJ

0470 NIK3[Kl:=CRSTK+RGCKl+RRGR)*?HIK3-RRGR*PHISR2J
0480 NIK4CKl:=CRSTM+RGCKl+RRGR)*PHIK4-RSTM*PHISSI-
0490 RRC:R*PHI SR2J
0500 'ENO'J
0510 'ENO'J
0520 'IF'ABSCEI)<=NIKI[Jl'THEN'PHI:=EIICRSTK+RG[Jl+RRK) 'ELSE'
0530 'IF'A8SCEI)<=NIK2[Jl'THB~'PHI:=SIGNCEI)*CABSCEI)+RRM*PHISR 1)1

0540 CRSTI<+RG[Jl+RF\l-1) 'ELSE'
0550 'IF'ABSCEI)<=NIK3[Jl'THEN'PHI:=SIO'JCEI)*CABSCEI)+RRGR*PHISR2)1
0560 (RSTK+RGCJl+RRGR) 'ELSE'
0570 'IF'ABSCEI)<=NIK4[Jl 'THEN'PHI:=SIO'JCEI)*CABSCEI)+RSTM*PHISSI+
0580 . RRGR*PHISR2)/CRSTM+RGtJl+RRGR) 'ELSE'

I
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PHI:=SIGNCEI)*CABSCEI)+RSTGR*PHISS2+RRGR*PHISR2)/CRSTGR+RGCJJ+
RRGR)J

•

0590
0600
0610'ENO'PERMJ
0620'P~CEOURE'ITER(NIIH0EK);'VALUE'NIIH0EK; 'INTEGER'~EKJ 'REAL'NI;
0630*BEGIN"REAL'DPHI#EAO#EAl#EA2#EPSJ ~

0640 EPS:=0.2'-5;
0650 EAO:=-NIJ PHIPMV:=PPM~CE-EAO>J

0660 PERMCO.5*CEAO-NI)IH0EK+0); PHIA:=PHIJ
0670 PERMCO.5*CEAO+NI)IHJEK+2)J PHIB:=PHIJ
0680 DPHI:=PHIPMV-PHIA-PHIB;
0690 'IF'DPHI<O'THEN'
0700 'BEGIN'PRINTTEXTC'C'EAO=-NI IS F0UT GEK0ZEN') ");
0710 'GH0 'ST0PJ
0720 'ENO' J
0730 EA1:=EJ PHIPMV:=PPMV*CE-EA1)J
0140 PERMCO.5*CEA1-NI)IHJEK+0); PHIA:=PHIJ
0150 PERMCO.5*CEA1+NI)IH0EK+2); PHIB:=PHI;
0760 OPHI:=PHIPMV-PHIA-PHIB;
0770 'IF 'DPHI>O 'THEi"'J '
0180 'BEGIN'PRINTTEXTC'C'EA1=E IS F0UT GEK0ZEN')')J
079,p 'OOT0 'ST"P;
0800 'END';
0810 AANTAL:=OJ
0820 'WHILE'ABSCDPHI»EPS'~~O'AANTAL<50'D0'

0830 'BEGIN'EA2:=0.5*CEAl+EAO); PHIPMV:=PPMV*CE-EA2)J
0840 PE~~CO.5*CEA2-NI)IH0EK+O); PHIA:=PHIJ
0850 PERMCO.5*CEA2+NI)IH0EK+2); PHIB:=PHIJ
0860 DPHI:=PHIA~V-PHIA-PHIBJ

0870 'IF'DPHI>=O'THEN'EAO:=EA2'ELSE'EA1:=EA2;
0880 AA~TAL:=AANTAL+1;

0890 'END ';
0900 'IF'~~TAL=50'THEN'

0910 'SEGIN'PRINTTEXTC'C'PR0CES NA 50 ITERATIES GESTOPT')')J NLCR;
0920 FUlTC712IDPHI>J F!XTC610IEAO>J F!XTC610IEA1>J F!XTC610IEA2>J
0930 FIXT(61111); 'G3TO'ST0PJ NLCRJ
09Lil 'END' ;
0950 'END' I TERJ
1100 NLCRJ PRINTTEXTC'C'K0PPELBEREKENING KORTE MACHINE')'); NLCR;
1110 PRINTTEXTC 'C'MAGNEET CTANG=ll LAT=2) ')')J MAGN:=READ;

-1120 IMAX:=5.0;
1130 PRINTTEXTC'C'FLUXEN PRINTEN? ') "); FLUXEN:=READJ NLCRJ
1140 PRINTTEXTC'C'HET GEMIDDELOE K0PPEL BIJ DRAAIING VAN OE R0T0R') ')J
1150 NLCRJ PRINTTEXTC'C 'V~~ DE STAN~ ZTHETA= ')'); ZTHETAO:=READJ
1160 PRINTTEXTC'C'NAAR OE STAND ZTHETA= ') "); ZTHETA1:=READJ
1170 PRINTTEXTC'C'ALS FUNCTIE VAN DE STR00M: ') ')J NLCR;NLCRJ
1180 PRINTTEXTC'C '!CAMP) TE(NM) ') ')J -

1190 'IF 'FLUXEN= 1 'THEN '
1200 'BEGIN'PRINTTEXT( 'c' I H0EK PHIPM PHIPMV') ')J
1210 PRINTTEXTC'C' PHIA PHIS PHIK') "); NLCRJ
1220 SPACE(29)J PRINTTEXTC'C'C*'-4) C*'-4) C*'-4) C*'-4) ') ')J
1230 PRINTTEXTC'C' C*'-4)')'); NLCRJ
1240 'END' J
1250 PI:=4*ARCTAN(1)J BSAT1:=1.50J BSAT2:=2.03;
1260 MUO:=PI*4'-7; MURO:=600J MUR1:=14.2J
1210 EERSTE:=OJ PERMCOIO); EERSTE:=lJ
1280 N:=123J
1290 'IF 'MAGN=l 'THEN'

I
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'BEGIN'EPM:=12250J PPM:=2.1 '-8J 'END' 'ELSE'
'BEGIN'EPM:=6653J PPM:=6.5'-8J
'END' J

PLEK:=2.5 '-7J
EPMV:=EPM*PPM/(PPM+PLEKH PPMV:=PPM+PLEKJ
'F0R'J:=0.. 1 '00'
'BEGIN' W'4[JJ :=0;

'F0R 'K: =1 'STEP' 1 'LNTIL' 5'00 '
'BEGIN'E:=K*EPMV/5J I:=OJ NI:=N*IJ

ITERCO.. J).;
PHIK[JJ:=PHIB-PHIA;
'IF 'FLUXEN= 1 'AND 'K=5 'THEi'J'
'BEGIN'SPACE(16)J FIXT(2.. 1.. I)J

FIXT(3.. 0.. 'IF'J=0'THEN'ZTHETAO'ELSE'ZTHETA1)J
PHIPM:=PPM/(PPM+PLEK)*(PHIR~V+PLEK*EPM)J

FIXT(3.. 3.. PHIPM*1 '+4)J FIXT(2.. 3.. PHIPMV*1 '+4);
FIXT(2.. 3.. PHIA*1 '+4); FIXT(2.. 3.. PHIB*1 '+4);
FIXT(2.. 3.. PHIK(Jhl '+4>': NLCR;

'END' ;
'IF'K'NQ'5'THEN'WM(JJ:=~M[JJ+EPMV/5*PHIPMV

. 'ELSE'~M[Jl:=W1[JJ+0.5*EPMV/5*PHIPMVJ

..

1300
1310
1320
1330
1340
1350
1360
1370
1380
1390
1395
1400
1410
1420
1430
1440
1450
1470
1480
1490
1~0

1510 'El'JD'J
1520 'END'':
1530 TE:= OoM[ 1J-W"1[OJ )/(ZTHETAI-ZTI€TAO)*180/PI*20J
1535 NLCR.:
1540 FIXT(3.. 1.. I)J FIXT(3.. 3.. TE); NLCR;
1560 01:=0.5; DNI:=N*DI;
1570 'F0R'I:=DI 'STEP '01 'UNTIL'IMAX'OO'
1580 '8EGIN'NI:=N*1J
1590 'F0R 'J:=O.. 1 '00'
1600 'BEGIN '\oM[JJ :=\-t-j[Jl+O. 5*PHIK[Jl*[)~1J
1620 ITER(NI .. J);
1720 PHIK[Jl:=PHIB-PHIA;
1730 WM[JJ:=WM[JJ+0.5*PHIK[JJ*~~I;

1740 'I F 'FLUXEN= 1 'THEN'
1750 'BEGIN'SPACE(16); FIXT(2.. 1.. 1);
1760 FIXT(3.. 0.. 'IF'J=0'TH~~'ZTHETAO'ELSE'ZTHETA1)J
1770 PHIPM:=PPM/(PPM+PLEK)*(PHIPMV+PLEK*EPM)J
1780 FIXT(3.. 3.. PHIPM*1 '+4)J FIXT(2,3.. PHIPMV*1 '+4);
1790 FIXT(2.. 3.. PHIA*1 '+4); FIXT(2.. 3.. PHIB*1 '+4);
1800 FIXT(2.. 3.. PHIK[Jhl '+4),; NLCR;
1810 'END';
1820 'END';
1830 TE:=(~M[IJ-~.M[OJ)/(ZTHETAI-ZTHETAO)*180/PI*20J

1840 FIXT(3.. 1.. I)J FIXT(3.. 3.. TE); NLCRJ
1850 'END's
186OST0P:
1870 'END '.



Technische Hogeschool Eindhoven

.Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

biz. B. 4 van

rapport nr.EM 78-06

Wijziging~n in het programma, zodat oak met kernverzadiging

...kan worden gerekend:

0960'REAL"PR0CEDURE'UKERNHCPHI)J'VALUE'PHIJ'REAL'PHIJ
0970 'BEGIN' 'REAL 'L.. AK;
0980 'IF 'EERSTE=O 'THEN ,
0990 'BEGIN'L:=I '-2J AK:=3.74'-4J
1000 RKK:=L/CMUO*MURO*AK)J RKM:=L/CMUO*MUR1*AK)J
1010 RKG:=L/Ct'lUO*AK>J
1020 PHISK1:=BSAT1*AKJ PHISK2:=BSAT2*AKJ
1030 PHIKK1:=PHISK1*RKM/CRKM-RKK)J
1040 PHIKK2:=CPHISK2*RKG-PHISK1*RKM)/CRKG-RKM)J
1050 'END' J

1060 'IF'PHI<=PHIKKI'THEN'UKERNH:=PHI*RKK'ELSE'
1070 'IF 'PHI <=PHIKK2 'THEN 'UKERNH:=CPHI-PHISK1)*RKM 'ELSE ,
1080 UKERNH:=CPHI-PHISK2)*RKGJ
1090'ENO'UKERNHJ

..

1550
- !-f560

1570
1580
1590
1600
1610
1620
1630
1640
1650
1660
1670
1680
1690
1700
1710
1720

UKERN[O]:=OJ UKERN[I]:=OJ
OI:=0.5J DNI:=N*DIJ
'F@R'I:=OI 'STEP '01 'U~TIL'IMAX'D0'

'BEGIN 'NI :=N*H
'F0R 'J:=O.. 1 '00'
'BEGIN'~M[J]:=~[J]+0.5*PHIK[J]*~~IJ

UKMIN:=UKERN[JJJ UKMAX:=UKERN[J]+1.1*n~IJ

ITERcNI-UKMAX.. J>J PJGING:=JJ
DU:=UKERNHCPHIB-PHIA)-UKMAXJ
UKVAR: ==UKi"lAXJ
'\t.HILE'A8SCDU»0. I*DNI 'AND 'P0GING<5 '00'
'BEGIN'UKVAR:=0.5*CUKMIN+UKMAX)J
, ITERCNI-UKVAR.. J)J

DU:=UKERNHCPHIB-PHIA)-UKVARJ
'IF'DU>=O'THEN'UKMIN:=UKVAR'ELSE'UKMAX:=UKVARJ
PQGING:=P0GING+ 1J

'END' J

PHIK(JJ:=PHIB-PHIAJ UKERN[JJ:=UKVARJ
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Foto I Het belangrijkste deel van de

meetopstelling

•

Foto II De verstelbare

koppelarm met rekstrook
jes

Foto III Het meetspoeltje

om een halve statortanden

ring.
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