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De motor, die onderzocht moest worden ten behoeve van de

elektrische auto was de speciaal daarvoor ontworpen gelijk

stroommotor 1GV1 van Siemens.

Deze motor is onderzocht op zijn belastbaarheid en de daarbij

optredende temperaturen. Ten tweede is de motor getest op de

kwaliteit van zijn kommutatie. Als laatste onderdeel zijn de

rendementsgegevens gekontroleerd en aangevuld.

De machine voldeed bij alle toegestane belastingen ruim ~an

de temperatuureis, ook gaf de temperatuurdetektor, die

ingebouwd was, bij al de proeven geen signaal.

De kommutatie van deze motor voldeed niet geheel. Bij hoge

toerentallen boven de 1500 omw/min ging de kommutatorover

gang bij : 150 A vonken. De oorzaak hiervan ligt in de

foute dimensionisering van de hulppolen, die een te zwakke

invloed hebben.

De rendementen van de motor zijn laag bij de lage toerentallen
+ +namelijk - 50 %. Bet hoogste rendement, - 87 %, wordt bereikt

bij 3200 omw/min en een koppel van 40 Nm.
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The engine that had to be resear~hed in aid of the electrical

automobile was the direct current engine type IGVl of Siemens.

This eng~ne had to be examined on his dutiabiLity and the

temperatures, that appears with that. Secondly the engine

had to be tested on the quality ot his commutat~on. In the

Last place the output datums of ~iemens had to be controlled

and tilled.

The engine conformed to the max~mum temperature ~n aLl h~s

loads that are aLlowed, also the temperature detector was l

not given any signal on this tests.

The commutation ot th~s engine was not satisfied. On high

revolutions, above 1jOO revolutions a minute the commutation

began to sparkle on currents of 150 A. The causes of this

are the faLse dimensions of the sub COiLS, these have a too

weak influence on the commutat~on.

The outputs of the engine are minimal 50 percent on low

revoLut~ons a minute. 'rhe highest output is :87 percent

and is reached on 3200 revolutions a minute and a torque

of 40 Nm.



Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

Nabeschouwlng

biz. 6 van

rapport nr. EM 77-11

In deze nabeschouwing wil ik wijzen op orie specitieke punten

waar nog werk aan verricht zou kunnen worden.

- Zoals in hootdstuk J geconcludeerd wordt, hebben de hUlp-

polen een te zwak veld om een juiste kommutatie te ver

Krijgen. Bet hulppooLveld zou dus versterkt moeten worden,

voordat de machine in de praKti]k gebruikt gaat worden.

- Alle metingen, zowel de temperatuurmetingen, de zwarte-bano

metingen als de rendementmetingen zijn verricnt met voedlng

uit een gelijkstroombron. Interressant, vanwege zijn latere

toepassing, zi]n deze metingen ultgevoerd met gecnopperoe

voeding. Dit is niet alleen praktlscn gezien interressant,

maar ook theoretisch kunnen daarbij interressante problemen

naar voren komen.

- In hoofdstuk 4 hebben we vastgesteld dat de koppolmeettafel

van Lebow enlge meetfouten herbergt. Dez koppelmeetmethode,

in het bizonder deze tafel kan een punt van nader onderzoek

zljn.
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Lijst met gebruikte symbolen

D dwarskracht N

f faktor

I stroom A

i stroom A

A/cm
2

J stroomdichtheid

L zelfinduktie H

1 lengte m

M buigend moment Nm

n toerental omw/min

p vermogen W
2

p druk N/cm"

R weerstand .n.
r rendement

T koppel Nm
- °ct temperatuur

tiid sec.

u spanning V

V spanning V

W hoeksnelheid l/sec.
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1.1 De gelijkstroommotor

De gelijkstroommotor 1GV1 van Siemens is speciaal ontwikkeld voor

het aandrijven van railgebonden en niet-railgebonden voertuigen.

De machine heeft geen inwendige ventilator, oezit een tnermische

beveiligingsinrichting en een ingebouwde draaistroomgenerator

voor toerenmeting. De machine kan aangedreven worden met

stromen die een rimpel bezitten en de machine kan in beide

draairichtingen gebruikt worden. De kengegevens van de machine zijn:

Het pool tal oedraagt 4

Nominaal ankerspaninning 130 V

toerental 2200 min
-1

vermogen 17 kW

ankerstroom 150 A

bekrachtigingsstroom 7 A

bekrachtigingsspanning 100 V

Maximaal ankerspanning 180 V

koppel 160 Nm

vermogen 33.5 kW

toerental 6700 min
-1

In onderstaande figuur 1.1 is het elektrische motorschema

gegeven.

1.2 De meetopstelling

Bij het testen van de machine zijn wij geinterresseerd in de

volgende grootheden: ankerstroom, ankerspanning, bekrachtigings

stroom, bekrachtigingsspanning en de mechanische grootheden

koppel en toerental.

De elektrische opstelling is opgebouwd volgens figuur 1.2.
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anker

bekrachtiging

r=c:::J1------------tc::::::JJ-~_ ......g:,....e.-e-.l t. detektor
L- ..qr;;;,;1;;;,,~i,.,;s

wit

tachogenerator

= 220-==:J of

figuur 1.1 Bet motorschema

$ 380 V

figuur 1.~ De meetopsteZZing
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M2a Smit-Slikkerveer type SG21/13

220 V 76 A 14.7 kW

1450 omw./min

maximaal 440 V 3000 orow./min

bekrachtiging 220 V 2 A

M2b Heemaf type G24/12 no. 48442

220 V 54.5 A 12 kW

1500 orow./min

bekrachtiging 220 V 1.2 A

SM Heemaf type DG82-4

6. 380 V 98 A 65 kVA cos Y' = 1

1500 orow. /min

rotor 220 V 3.6 A

G1 en G2

Heemaf type GM32

220 V 114 A 25 kW

1500 omw ./min

bekrachtiging 220 V 1.7 A

R1 Heemaf (2x parallel)

220 V 54.5 A 5.6fi
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De te testen motor M1 wordt belast met de als generator werkende

machine M2, waarvan de bekrachtiging gestuurd kan worden met een

regelbare gelijkspanningsvoeding. Op het ankercircuit van machine

M2 zijn twee weerstanden R parallel aangesloten, die de energie

die vrijkomt dissipe~en. Het gebruik van deze weerstanden houdt

in dat aIleen het motorgebied van M1 te verwezenlijken is.' Voor

de bekrachtiging van M1 zijn twee mogelijkheden gebruikt.

- Het gebruik van een regelbare stroombron, bestaande uit drie

in serie geschakelde stroombegrensde gelijkspanningsvoedingen.

- De bekrachtigingswikkeling in serie met regelbare weerstanden

aan te sluiten op 220V. gelijkspanning.

De eerste methode heeft als voordeel dat de bekrachtiging niet

bijgeregeld hoeft te worden, omdat de temperatuur en dus de

weerstandswaarden oplopen.

Voor de voeding van het ankercircuit van machine M1 hebben we

een speciale voorziening moeten treffen, aangezien we geen enkele

regelbare spanningsbron tot onze beschikking hebben, die 320A.

kan leveren. Daarom hebben we twee identieke Ward-Leonard-

schakelingen parallel geschakeld, zodat een maximale stroom van

300A. kortstondig te verwezelijken is. Om te voorkomen dat een

van de generatoren energie aan de andere generator zal gaan

leveren, is bij beiden een diode in de aansluiting opgenomen'.

De bekrachtiging van de generatoren G1 en G2 zijn parallel ge

schakeld en worden gevoed met een regelbare gelijkspannings

voeding.

1.3 De ventilatievoorziening

De automotor van Siemens bezit geen ingebouwde ventilator, zodat

er voorzieningen getroffen moesten worden voor voldoende koeling.

In de dokumentatie van de motor staat dat er een minimum hoeveel

heid van 90 liter per sekonde koellucht nodig is 324 m
3
/h ).

Het drukverlies binnen de machine zou dan ~ 30 mm. WS waterdruk

bedragen.
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Na enkele pogingen om deze koeling met perslucht te verwezenlijken

werd besloten om een ventilator aan te schaffen. De specificaties

hiervan zijn: Elektrobau Mulfingen type RGE 160-2

2240 omw./min

220 V 1.03 A 228. W

50 Hz

Het druk-volume diagram van deze ventilator is gegeven in

figuur 1.3

p(mm WS)

i
50

- - - - - - - - - ,. - - . - - -
I

500 >
vol. (m3 /h)

figuur 1.3 Bet druk-volume diagram van de ventilator

Bij het drukverlies van 30 mm WS is de door de ventilator

geleverde hoeveelheid lucht 480 m
3
/h, wat voldoende zou zijn.

3Bij het testen bleek dat de hoeveelheid lucht ongeveer 290 m /h

bedroeg bij een drukverlies van 48 mm WS, hetgeen overeenkomt

met het gegeven druk-volume diagram. Het luchtvolume voldoet

niet aan de gestelde eisen. De conclusie is dat indien men over

de voorgeschreven koellucht wil beschikken, men een druk zal

moeten overwinnen van 50 a 60 mm WS. Voor de beproeving van de

motor is verder genoegen genomen met dit tekort aan koellucht

van 10%.
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In de machine zijn twee "kaltleiter-temperaturfiihlern" aangebracht,

ieder onder een van de hulppolen. "Kaltleiter-temperaturfiihlern"

zijn thermischgevoelige elementen, die onder de aanspreek

temperatuur een lage weerstand en boven die temperatuur een

hoge weerstand bezitten. Het type dat ingebouwd is, P395-D201,

bezit bij 250 C een weerstandswaarde van ~ 70r\ , terwijl de

weerstand bij de aanspreektemperatuur, 125 °C, 1.7 kf),bedraagt.

Het weerstand-temperatuur verloop is met zijn toleranties in

figuur 1.4 getekend.

AT - aanspreektemp.

AT-20 AT-5 AT+S AT+15

figuur 1.4 Bet weerstandsverloop van de temperatuurvoelers.

De twee temperatuurvoelers worden, in serie geschakeld, gevoed

uit een stroombron, zodat de spanning over de temperatuurvoelers

evenredig is met de som van de weerstandswaarden van de beide

voelers. De stroombron wordt ingesteld op 10 rnA, waarbij de

voedingsspanning in koude toestand 1.2 V bedraagt. De stroombron

kan een maximale spanning van 30 V leveren.

10 mAt
t

t

figuuY' 1.5 Bet temperatuurbeveiligingscircuit.
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Een van de mechanische grootheden, die gemeten moet worden is

het toerental. Er zijn drie mogelijkheden aanwezig om het toeren

tal te meten.

-In de eerste plaats kunnen we een handtacho gebruiken (merk

Hasler M). Deze methode heeft een meetbereik tot 4000 omw./min,

terwijl de afleesnauwkeurigheid ~ 1% is.

-De tweede mogelijkheid is het gebruik maken van een op machine

M2 gemonteerde elektronische toerenteller. Deze toerenteller

bestaat uit een schijf met 60 gaatjes met daarachter een lampje.

Een fototransistor telt 1 sekonde lang het aantal gaatjes dat

passeerti dit geeft direkt het aantal toeren per minuut aan.

In verband met de traagheid van de gebruikte elektronische

elementen was het meetbereik slechts ~ 1500 omw./min.

-De laatste mogelijkheid is het gebruik maken van de ingebouwde

tachogenerator. Dit is een 8-polig draaistroomgenerator met een

permanente magneet in de rotor. Verdere gegevens zijn:

spanning

tolerantie

7.4 V-V 66.67 Hz bij 1000omw./min
+ 3%

temperatuurafhankelijkheid o0.2 % per 10 K

lineairiteitsfout ~ 1 %

We sluiten op twee aansluitingen van deze generator een hoog

ohmige voltmeter aan, waarna we deze uitgangspanning ijken met

behulp van de eerste twee methoden.
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Tabel 1-1

IJking van de ingebouwde tachogenerator.

V
~andtacho nelektronischtachogenerator

( volt ) ( orow./min) ( orow./min )

1 155 156

2 285 277

3 400 396

4 525 522

5 650 645

6 775 770

7 900 895

8 1020 1016

9 1145 1142

10 1265 1260

11 1390 1382

12 1505 1505

13 1635 1627

14 1750

15 1865

16 1990

17 2115

18 2235

19 2350

20 2480

21 2585

22 2715

23 2820

24 2950

25 3125

,
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Het koppel dat door machine 1 wordt uitgeoefend is op twee

manieren gemeten:

-Met een koppeltafel van Lebow, model 2540-1K met daarop machine

M2a gemonteerd.Bij deze koppelmeetmethode traden meetfouten op

( voor uitgebreide informatie hierover zie hoofdstuk 4 ),zodat

in tweede instantie gebruik is gemaakt van:

- een remdynamo met koppelmeting in de vorm van machine M2b.

- De koppeltafel is op twee manieren geijkt, ten eerste is er een

koppel uitgeoefend op de machine en ten tweede is er een koppel

uitgeoefend rechtstreeks op de tafel.

Tabel 1-2

IJking van de koppeltafel direkt op de tafel met een arm - 24 inches

gewicht koppel uitslag extra uit.slag
(kg) (Nm) ~strain) V'strain)

0 0 15830 0

2 11.96 16160 330

4 23.92 16480 650

6 35.88 16815 985

8 47.84 17145 1315

10 59.8 17475 1645

12 71.76 17805 1975

14 83.72 18140 2310
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Tabel 1-3

IJking van de koppeltafel op de machine met een arm = 30 cm.

gewicht koppel uitslag extra uitslag
(kg) (Nm) <j!strain) )ustrain)

0 0 15481 0

2 5.88 15321 160

4 11.76 15161 320

6 17.64 15001 480

8 23.52 14839 642

10 29.4 14680 801

12 35.128 14519 962
I

14 41.16 14358 1123

Tabel 1-4
~

IJking van de koppeltafel op de machine met een arm = 40 cm.

gewicht koppel uitslag extra uitslag
(kg) (Nm) ~strain) ~strain)

0 0 15466 0

2 7.84 15252 214

4 15.68 15037 429

6 23.52 14820 646

8 31.36 14606 860

10 39.2 14391 1075

12 47.04 14177 1288

14 54.88 13961 1505



~
Technische Hogeschool Eindhoven biz. 1-12 van

.Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica rapport nr. EM 77-11

Tabel 1-5

IJking van de koppeltafel op de machine met een arm = 50 cm.

gewicht koppel uitslag extra uitslag
(kg) (Nm) ~strain) ).ustrain)

0 0 15452 0

2 9.8 15184 268

4 19.6 14915 537

6 29.4 14646 806

8 39.2 14378 1074

10 49 14107 1345

12 58.8 13837 1615

14 68.6 13569 1883
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Temperatuurmetingen
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2.1 Inleiding

Orndat de levensduur van de isolatie en daarmee de levensduur van

alle elektrische machines afhankelijk, is van o.a. de temperatuur,

is belangrijk dat de t~mperatuurstijgingbinnen bepaalde grenzen

blijft. Bij te hoge temperaturen zullen er in de isolatie door

verdamping en of door chemische processen, de veranderingen in samen

stel11ng sneller plaatsv1nden,. die leiden tot'snellerekwa11te1tsverminaering

van de isolatie. De maximale toegestane temperatuurverhoqinq is

afhankelijk van de toegepaste isolatiematerialen.

De in de automotor toegepaste isolatiematerialen zijn van de klasse

F, d.w.z. dat de maximale toegestane temperatuursverhoging van de

veldwikkelingen 1550 C. bedraagt en van de ankerwikkelingen 1400 C.

bedraagt ( VDE- en IEC-voorschriften; Ll en L2 ).

Er zijn drie mogelijkheden om de temperatuur te meten: thermometer

methode, detektormethode en weerstandsmethode. De thermometermethode

is in dit geval niet te gebruiken, omdat er binnen de machine geen

ruimte is om een temperatuurgevoelig element te plaatsen. Bovendien

mag deze methode volgens o.a. de NEN-richtlijnen niet gebruikt

worden bij machines met isolatieklasse F. In de machine is een

temperatuurdetektor aangebracht ( zie voor gegevens 1.4 ).
oDeze detektor reageert bij temperaturen boven de 125 C., d.w.z.

+ 0
een verhoging van - 100 C. De detektor is aangebracht op de hulp-

poolspoelen.

De weerstandsmethode is voor deze motor het best toepasbaar. We

kunnen hiermee de temperatuur meten van zowel bekrachtigingsspoel,

ankerwikkeling als hulppoolspoel.

Volgens de voorschriften mag men de volgende lineairisering van de

weerstandswaarde gebruiken:

t 2 + 235

t 1 + 235
2- 1

waaruit volgt
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t - t =
2 a

2-2

waarbij

R =
2

R =
1

t =
2

t =
1

t =
a

de weerstandswaarde na de verwarminqsproef

de weerstandswaarde van de koude wikkeling ,

de temperatuur in °c van de wikkeling na de temperatuurproef
o

de temperatuur in C van de koude wikkeling, waarbij

t 1 - ta~ 3 °c moet zijn

de temperatuur in °c van de koellucht

Dat deze lineairisering goed overeenstemt met de werkelijkheid

zien we in figuur 2.1, die afkomstig is uit de literatuur ( L7 ).

o 38 273 ~ 0
t ( K)

figuur 2.1 Het weerstandverloop van koper met de temperatuur

2.2 De meetmethode

We zijn steeds de temperatuurproef begonnen nadat de machine

1atlangdurig afgekoeld was. We nebnen ges~eld t = t
1

•
a .

De verder in formule vereiste gegevens worden op onderstaande

manier gemeten.

De temperatuur van de koellucht hebben we gemeten met een

thermometer in het aanvoerkanaal van de ventilator naar de motor,

die dan de koelluchttemperatuur aangaf (figuur 2.2).

De weerstandswaarden worden verkregen door de spanning te ~eten

bij bekende stroomwaarde, tijdens bedrijf of direkt na bedrijf,

met kleine stromen om de verwarming gering te houden.

De weerstand van de bekrachtigingswikkeling kan rechtstreeks
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berekend worden uit de bekrachtigingsspanning, als we de

bekrachtiging voeden met een op 7 A ingestelde stroombron.

figuur 2.2 De koelluchttemperatuurmeting

Ook de weerstandswaarde van de hulppoolspoel kan direkt berekend

worden uit de spanning over de wikkeling en de stroom door

het ankercircuit.

figuur 2.3 De meting van de bekrachtigingsweerstand

De weerstand van de ankerwikkelingen kunnen we niet direkt

meten of berekenen, omdat we steeds een onbekende, konstante

spanning meemeten die over de borstel-lamel overgang staat.

Als we tijdens bedrijf meten, meten we tevens een rotatiespanning

over het anker.

L...------ua

figuur 2.4 De meting van de hulppoolweerstand
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Om deze problemen uit de weg te gaan, meten we de ankerweerstand

in stilstandi via de borstels laten we een relatief kleine

stroom I lopen, terwijl we de spanning tussen twee bepaalde
a

lamellen meten. Om deze meting steeds op dezelfde lamellen

in dezelfde positie ten opzichte van de borstels te verrichten,

hebben we deze lamellen gemerkt. Van belang is natuurlijk dat

deze meting zo snel mogelijk na de verwarming verricht wordt

(bijv. binnen 45 sekonden). omdat anders de temperatuur reeds

is gedaald. Om deze afkoeling te beperken schakelen we ook de

ventilator snel na de proef uit.

V
a

I
a

figuup 2.5 De meting van de ankerweepstand

2.3 De metingen

De belastingsomstandigheden waarbij we de temperatuurproeven

hebben verricht, zijn gekozen uit de gegevens van Siemens, die

in figuur 2.6 zijn getekend.

Bij 2200 omw./ruin hebben w~ de nominale belasting, de 30 minuten

toegestane belasting en de 5 minuten toegestane belasting

volledig gemeten, d.w.z. niet alleen de eindtemperatuur, maar
,

ook het temperatuurverloop. Behalve deze 3 belastingen hebben

we bij 2200 omw./min de maximale duurbelasting en de 10 minuten
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toegestane belasting uitgevoerd, waarbij we alleen gekontrol

leerd hebben of de aanslagtemperatuur van de detektor bereikt

werd.

T (Nlnll
3rnin

150

5min

10min

100 30min

d.d.

2200 5000 ~

n (l/min)

figuur 2.6 De maximaaL toeLaatbare koppeLs

Door meetfouten van de koppeltafel hebben we helaas niet de door

Siemens aangegeven koppels gerealiseerd, maar enigzins lagere,

hieronder verrnelde koppels.

Duurbelasting: 76 Nm in plaats van 80 Nm

30 min.belasting: 90 Nm in plaats van 94 Nm

10 min.belasting: 105 Nm in plaats van 107 Nm

5 min.bela~ting: 124 ~m in plaats van 125 Nm

Verder dienen we in het oog te houden dat we niet de voorgeschreven

hoeveelheid koellucht tot onze beschikking hebben.
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Temperatuurmeting bij nominale belasting

tijd V
h ~

t
H

8 » -I
t V R t

A Vb ~ t
B

I g. - CDa..
a a a II CD n

(Jnin) (oC) (V. ) (mO) (oC) (V. ) (n) (oC) (1\. ) (V. ) (mn) (oC) co 5" ::J"
I-' ::J

(Q en'N a.
0 21 .41 20.5 21 67.5 9.643 21 20 .187 9.35 21

.
CD n..... .., ::J"
CD CD

5 23 .485 24.23 64.6 77.4 11.057 55.5 152 1.5 9.87 32.2 8 CD :::I:co ~.a 0
10 25 .505 25.28 80.6 81.3 11.614 68.8 154 1.625 10.55 49.4

..,
CQ0

co CD CD

15 26 .524 26.2 87.2 85.5 12.214 84.3 149 1.625 10.91 58.7 11 () (J)
llJ ::T n
rt ;:] ::J"

20 26 .543 27.13 98.8 87.3 12.471 91.1 149 1.65 11.07 63.1 s::: roO 0s:::

m
A 0

30 28 .565 28.25 110.8 90 12.857 99.3 148 1.65 11.15 63.3
I

rt < [!!
/-'" D> ::J

45 29 .573 28.65 115.3 91.5 13.071 104.5 150 1.7 11.33 67.2 ::l A C.(Q
<0 .., ::J"

60 29 .583 29.16 121.1 92.3 13 .186 107.1 147 1.65 11.22 64.7 co 0 0
::l CD <'0 CD

90 29 .594 29.7 126.9 93 13.286 109.7 150 1.7 11.33 67.2 CD ::J
CD

120 30 .595 29.75 127.5 93.7 13.386 111.4 149 1.675 11.24 63.8 ~..,
0

180 31 .595 29.75 126.5 93.6 13.371 110.5 150 1.7 11.33 65.7 3
CD
()

::T
D>

Temperatuurmeting bij 30 minuten toegestane belasting
;:]

n°
D>

tijd t V R t Vb ~ t
B

I V
h ~

t Ha a a A a
(min) (oC) (V. ) (mO) (oC) (V. ) (.fl) (oC) (A. ) (V. ) (mll) (oC)

..,
0-

0 21 .41 20.5 21 67.5 9.643 21 20 .187 9.35 21
D> N'0
'0

5 24 .48 24 61.7 77 11 194 2.15 11.08 65.4
0 N

57 ::1- I
;:] 0'1

10 26 .54 27 97.2 82.2 11. 743 71.8 194 2.35 12.11 91.6 :'" <
D>

12.83 108.8 t>:l
;:]

:'0 29 .574 28.7 115.9 88 12.571 91.2 191 2.45 3:

.64 32 156.1 91.2 13 .029 102.4 185 2.4 12.97 113 .6 ~

30 28 ~

I..........
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Temperatuurmeting bij 5 minuten toegestane belasting » c;}-a.. n
~ :r

tijd t V R t
A Vb ~ t

B
I V

h ~
t

H
5" :J<0a a a a (/)

(min) (oC) (V. ) (mC) (oC) (V. ) en) (oc) (A. ) (V. ) (mO) (oC) a. n(1).., :r
(1) CD

0 21 .41 20.5 21 67.5 9.643 21 20 .187 9.35 21 CD ::J:'7' 0-12.12 92.8
-.., co3 25 .531 26.55 92.6 76 10.857 49.2 260 3.15 0- CD(1)

(/)()
5 27 .564 28.2 111. 2 79 11.286 58.6 260 3.55 13.65 132.7 ::r n

::J :r
co" 0
'7' 2-

I

< !!1
Ol :J
'7' Q.<0.., :r
0 0
(1) <"0 CD
(1) :J
CD
'7'-..,0
3
(1)
()
::r
Ol
::J
('i"
Ol

.., 0-Ol !'i"0
"0
0 N

::l- I
...,]

::J
~ <

Ol
tIl ::J
:;::
...,]
...,]

I.....
.....
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2.4 Conclusie

Ondanks het feit dat we bij lagere belastingen hebben gemeten,

kunnen we toch zeggen dat de machine, wat betreft zi;n1maximale

vermogens en de daarbij optredende temperaturen, aan zijn

specificaties voldoet.
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Een van de belangrijke punten van een gelijkstroommotor

is het kommuteren van de stroom. Bij het kommutatieproces

mag de kommutator en de borstel niet beschadigd worden; als

dat wel gebeurt wordt de kommutatie nog slechter wat dan extra

verliezen geeft. Dit houdt in dat er geen vonken mogen ont

staan als de borstel een lamel verlaat. Indien er wel vonken

ontstaan, kunnen deze vonken varieren van witte oplichtingen

tot een volledige lichtboog tussen de borstel en de lamel.

De beschadiging varieert hierbij van een lichte beschadiging

( zwarte strepen op de kommutator ) tot inbranding van het

koperoppervlak. De oorzaak van het vonken is een tekort of

een teveel aan magnetische energie in de spoel waarvan de

verbinding zojuist verbroken is.

om enig inzicht te verkrijgen in het kommutatieproces zullen

we een eenvoudig model opstellen. We gaan uit van identieke

spoelen die allen een gelijke magnetische koppeling t.o.v.

elkaar bezitten. Iedere wikkeling begint en eindigt slechts

op een lamel, terwijl iedere lamel is aangesloten op twee

afzonderlijke wikkelingen, die allen de vorm van enkelvoudige

luswikkelingen hebben. De borstelbreedte is gelijk aan de

breedte van een lamel. De borstelstroom I wordt gelijkmatig

over beide ankertakken verdeeld. Een wikkeling bezit een

weerstand R en een zelfinduktie L • In de verbinding tussen
5 5

borstel en spoel nemen we een weerstand R aan. De spoel bezit
v

ter plaatse van de borstel ten gevolge van het daar aanwezige

magnetische veld een rotatiespanning u • Tijdens de kommutatie
r

gaat er een stroom i door de spoel stromen. De lamellen ver-

plaatsen zich met een snelheid v ten opzichte van de borstels.
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figuur 3.1 Een eenvoudig modeZ van de kommutatie.

We zullen nu eerst de borstel-lamel overgang nader bekijken. Als

we in de literatuur het stroomdichtheid-spanningsverloop van de

overgang opzoeken,krijgen we spanningskurven als in figuur 3.2.

uj 2

figuur 3.2 De spanning tussen borsteZ en kommutator aZs functie

van de stroomdichtheid.
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In deze figuur stelt 1 het spanningsverloop voor bij stilstaande

rotor. Kurve 2 is het verloop van de spanning bij draaiende rotor

en een konstante stroom, zodat er gelegenheid is om een evenwicht

te bereiken wat betreft de patinavorming. De kurve 3 is het verloop

van de spanning bij draaiende rotor en snelle stroomdichtheidsver

anderingen met een konstante gemiddelde stroomdichtheid I • Tijdenso
het kommutatieproces zullen we met een kurve als kurve 3 werken,

d.w.z. dat de borstel-lamelovergang voor te stellen is als een weer

stand die evenredig is met het kontaktoppervlak. De overgangsweer

standen zijn:

r T 3-1r
1

= T - t

r T 3-2r
2

=
t

Hierbij is T het tijdstip waarop de kommutatie voltooid is, als deze

op t=o begonnen is.

In de eerste instantie zullen we alle weerstanden verwaarlozen en

alleen de induktieve effekten berekepen. Voor de spanningen in de

spoel geldt dan:

di
L -= u

dt r
u

dan is i
r

C= -t +
L

met de eis dat i
I

0 1s dan= voor t =
2

u Ii r
= -t + 2"L

3-2

3-3a

3-3b

3-4a

3-4b

I
2

I
+-=

2
I L

T

Wil de magnetische energie van de spoel op het tijdstip T de juiste
I

hebben dan moet i = - 2 voor t = T, dus

u
r

waarde
u
...E. T
L

De stroom i verloopt dan zoals in figuur 3-3 is aangegeven.
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\

~t(s)

i(A)

t 1/2

~
o ~ ~

-I12~ - - - - - - - - ~"",-..J _

figuur 3.3 Bet stroomverloop bij lineaire kommutatie •

Als we van dit lineair verloop van de stroom uitgaan, kunnen we de

borstel-lamel overgang dus als volgt beschrijven:
I

i 1 = ~ I + i = I - T t 3-5a

i 2 ~ i
I- I - = -tT

r T T - t
u

1 = i 1
r

1 = I = r I
T - t T

i 2
!....!. I t

Iu 2 = r 2 = - = r
t T

3-5b

3-6a

3-6b

u 1 = u 2 = ~ 3-7

De overgang kunnen we volgens 3-7 verder voorstellen als een

konstante spanning.

Als we in tweede instantie de weerstanden van de spoel en de verbind

ingen wel in rekening brengen krijgen we voor de spanningen in de

spoel:

i 1 R i i 2
di

3-8
~ + R + - R -

~ = -L - + uv s v dt r

R
t

i = -L di + u 3-9
dt r ,

met = 2 R + R
v s

3-10

De differentiaalvergelijking 3-9 kunnen we oplossen; we krijgen

1 d 1., I 0 dmet a s ran voorwaarde dat = 2 voor t = , an
R R

i = f e- L t + :r (1 _ e- L t) 3-11

Weer willen we dat voor t=T de magnetische energie in de spoel

de waarde 1/8 LI2 heeft dat wil zeggen i = - f. Voor urgeeft dat

als eis:
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3-12

In figuur 3.4 is de stroom uitgezet als funktie van de rotattie-

spanning u •
r

~
u

r

3-13

3-14a

3-14b

figuur 3.4 Bet verloop van I(T).

Voor het wel of niet vonken is niet alleen de stroom ten tijde T

belangrijk, maar ook de spanning over de borstel-lamelovergang.

Deze spanning is gelijk aan -L ~~ ; we willen dat deze spanning

nul wordt.
R u R R

di R I - - t r - - t
dt = - 2 L e L + -R-L-- e L

di R I - R T/ L + u - R T/ L 0
(dt)t=T - 2 L e r;r e -

R I
u

r
= --2-

Ook (di) kunnen we uitzetten als funktie van de rotatie-
dt t=T

spanning u en we krijgen dan:
r

d' t
-L~ -RT/L

dt T ",JI !.:iRIe

u--?
r

figuur 3.5 di
De borstel-lamel spanning (-~)t=T .
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Uit figuur 3.4 en 3.5 blijkt dat het onmogelijk is om onder
I

de veronderstelde condities zowel aan de voorwaarde leT) = :2
di

als aan de voorwaarde (dt)t=T= 0 te voldoen. We zullen daarom in

in de eerste plaats de voorwaarde i(T) = 0 verzorgen.

De hiervoor benodigde rotatiespanning kunnen we verkrijgen

door op de positie van de te kommuteren spoel een veld van

de juiste sterkte op te wekken. Omdat de vereiste rotatie

spanning evenredig is met I, ligt het voor de hand dit veld op

te wekken met een spoel bekrachtigd met de ankerstroom, de

zgn. hulppool.

3.2 De zwarte band

Om te onderzoeken of de hulppool de juiste sterkte heeft,

gaan we de samenhang tussen ankerstroom, hulppoolstroom en

de kwaliteit van de kommutatie beschrijven. Hiervoor sturen

we door het anker en de hulppool verschillende stromen (figuur 3.6) .

+

figuur 3.6 Bet meetschema.

II -

We bekijken nu voor welke combinatie van waarden voor I
a

en I
h

de

borstel-lamel overgang gaat vonken. Wanneer we dit in een diagram

uitzetten, krijgen we de zogenaamde zwarte band ( fig. 3-7 ).

In het gearceerde gebied vonkt de kommutator niet. Meestal

zetten we horizontaal niet Ih-I
a

, maar het genormeerde stroom-

verschil dat wil zeggen :
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:>
Ia

figuur 3.7 De zwarte band.

Als de hulppool nu een te sterk veld opwekt zal een kleinere

hulppoolstroom nodig zijn om een vonkvrije kommutatie te

verkrijgen. De zwarte band zal dan volgens figuur 3-8a verlopen.

figuur 3.8a De zwarte band bij een te sterk huZppooZveZd.

figuur 3.8b De zwarte band bij een te zwak huZppooZveZd.

Indien het hulppoolveld te zwak is gedemensioneerd krijgen we

het tegengestelde verloop ( figuur 3.8b ).

Ook kunnen de hulppool en de borstel een onjuiste stand ten

opzichte van elkaar innemen. In dat geval is het hulppoolveld

korter of langer aanwezig ( afhankelijk van de draairichting ) ,

7.odat het veld respectievelijk sterker of zwakker moet zijn

om een tijdige kommutatie te verkrijgen. Bij figuur 3.9a is

de hulppool in de draairichting verplaatst, terwijl in figuur

3.9b de tegengestelde situatie is uitgebeeld.
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figuur 3.9a De zwarte band terwijL de borsteLs tegen de

draairichting zijn verpLaatst.

fht
1---------------

figuur 3.9b De zwarte band terwijL de borsteLs ~n de

draairichting zijn verpLaatst.

In het bovenstaande verhaal is er steeds van uitgegaan dat er

een liniair verband bestaat tussen de magnetische velden en de

stromen door de hulppoolspoelen. Op sommige plaatsen in het

ijzer zal echter het hoofdveld en het hulppoolveld dezelfde

richting hebben( figuur 3.10 ), zodat ter plaatse verzadiging

op zal treden.

- -- hoofdveld
-hulppool V el d

X verzadiging

f~gUUT' ?',10 De hulppooZveLden en het anker1)eLd~ die el.kaar

pLaatseLijk verzwc:.kken en versterken.
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Bierdoor zal de zwarte band een stijgend verloop krijgen bij

hoge stroomwaarden en tevens zal dan de zwarte band smaller worden

figuur 3.11 ).

>
Ia

figuur 3.11 De zwarte band als in het 1.-Jzer verzadiging

optreedt.

om vast te stellen of de kommutatie vonkvrij geschiedt,moeten

we de aflopende kant van de borstel bekijken en de vonken met

het oog vaststellen. Deze methode is zoals ieder zal begrijpen

zeer subjectiefi hij zal sterk afhangen van de observeerder.

Men heeft voor de vOnkdetektie dan ook enkele objektieve methoden

ontwikkeld, waaronder de door ons gebruikte p.m.t.-methode.

Bet mogelijk aanwezige licht wordt via een glasvezelkabel

getransporteerd naar een lichtgevoelige elektrische buis:

de II photomultiplier tube ". Deze buis voert indien er geen

licht aanwezig is een zeer kleine stroom, terwijl er reeds bij

een zeer geringe lichtintensiteit een veel grotere stroom zal

gaan vloeien. De stroom die de buis voert is dus een maat voor

de vonkvorming als de kommutatieruimte verder lichtdicht is

afgesloten.

We gebruiken de volgende vonkdetektieschakeling:

p.m.t.

R

----I_r---..J

1000 V
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De lichtgevoelige buis ( Philips, P 1002 ) werd via een

weerstand van 100 k. _ gevoed door een gelijkspanning van

1500 Volt. Bij deze voeding was de donkerstroom O.l~A wat

een spanning van 10 mV over de weerstand R gaf.

3.3. Metingen

Om de hulppoolstroom te regelen hebben we de volgende voeding

opgesteld:

...
T V

o -
':: 380 V

figuur 3.13 De huZppooZstroomvoeding.

Via een regelbare transformator en een vaste transformator

wordt een regelbare wisselspanning verkregen die we via een vol-

ledige diodebrug gelijkrichten en aan de hulppoolspoel toe

voeren. Deze gelijkrichting zal een rimpel op de hulppool

stroom geven, die bepaa11 wordt door de weerstand en zelf

induktie van de spoel. Deze rimpel bedraagt 15 %. Bij metingen

zonder deze rimpel ( tijdelijke voeding uit een akku ) bleek

dat deze rimpel geen invloed heeft op de kommutatie i de zwarte

band bleef hetzelfde. Bet ankercircuit is gevoed door de Ward

Leonardschakeling ( zie hoofdstuk 1 ).
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Tabel 3-3

De zwarte band meting bij 2000 omw./min en een bekrachtigings-

stroom van 7 A. in de linkerdraairichting.

I
h

(A) I (A) f . I . (A) f
a max h mln a mln h max

0 30 -.2

30 48 -. 12

60 71 -.073 15 .3

90 92 -.013 45 .3

120 115 .033 69 .34

150 139 .073 86 .426

180 159 .14 113 .446

210 184 .173 126 .56

240 212 .186 152 .586

270 227 .386 173 .646

Tabel 3-4

De zwarte band meting bij 2000 omw./min en een bekrachtigings-

stroom van 7 A. in de rechterdraairichting.

I
h

(A) I (A) f
h

. I . (A) f
a max mln a mln h max

0 34 -.226

30 56 -.173

60 73 -,086 16 .293

90 94 -.026 45 .3

120 112 .053 65 .366

150 132 .12 85 .433

180 158 .146 115 .433

210 184 .173 134 .506

240 211 .193 160 .533

270 238 .213 177 .62
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Tabel 3-5

De zwarte band meting bij 1000 omw./min en een bekrachtigings-

stroom van 3.5 A in de linkerdraairichting.

I
h

(A) I (A) f
h

. I
min

(A) f
a max mln a h max

0 98 -.653

30 119 -.693

60 140 -.533

90 162 -.48

120 187 -.446

150 206 -.373 38 .746

180 226 -.306 58 .813

210 254 -.293 84 .833

240 105 .9

270 124 .973

Tabel 3-6

De zwarte band meting bij 1000 omw./min en een bekrachtigings-

stroom van 3.5 A in de rechterdraairichting.

I
h

(A) I (A) f
h

. I
min

(A) f
ha max mln a max

0 70 -.466

30 95 -.433

60 117 -.38

90 135 -.3

120 155 -.233 25 .633

150 184 -.226 52 .653

180 216 -.24 70 .733

210 238 -.286 89 .806

240 112 .853

270 129 .94
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Tabel 3-7

De zwarte band meting bij 2000 omw./min en een bekrachtigings-

stroom van 3.5 A in de linkerdraairichting.

I
h

(A) I (A) f
h

. I (A) f
a max mln a min h max

0 39 -.26

30 66 -.24

60 88 -.186 23 .246

90 116 -.173 45 .3

120 140 -.133 72 .32

150 164 -.093 101 .326

180 1<,)0 -.066 129 .34

210 212 -.013 153 .38

240 239 .006 188 .346

270 201 .46

Tabel 3-8

De zwarte band meting bij 2000 omw./min en een bekrachtigings-

stroom van 3.5 A in de rechterdraairichting.

Ih(A) I (A) f
h

. I
min

(A) f
a max mln a h max

0 37 -.246

30 56 -.173

60 75 - .1 18 .28

90 99 -.06 43 .313

120 119 .006 69 .34

150 141 .06 95 .366

180 164 .106 119 .406

210 189 .14 144 .44

240 215 .166 171 .46

270 239 .206 188 .546

I
I

I
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'Tabel 3-9

De zwarte band meting bij 2000 omw./min en een bekrachtigings

stroom van 3.5 A in de linkerdraairichting, terwijl we de vonken

visueel waarnemen.

I
h

(A) I (A) f
h min

I
min

(A) f
ha max a max

0 46 -.306

30 90 -.4

60 104 -.:293

90 126 -.24 42 .32

120 152 -.213 66 .36

150 174 -.16 92 .386

180 200 -.133 112 .453

210 222 -.08 140 .466

240 242 -.013 150 .6

270 166 .693
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3.4 Conclusie

biz. 3-25 van

rapport nr.EM 77-11

Als we voorgaande metingen bekijken kunnen we vier opmerkingen

plaatsen:

_ De visuele meting die verricht is komt goed overeen met de

meting met de p.m.t.-methode. De zwarte band is aan weers

zijden 10 A breder.

- Ret verschil tussen 3.5 A of 7 A bekrachtigingsstroom is dat

de band in het eerste geval breder is. Bij 7 A bekrachtiging

loopt de band tevens meer stijgend. Beide verscpijnselen komen

door de al eerder genoemde verzadiging in het ijzer.

- Ret verschil tussen linker- en rechter draairichting is gering,

terwijl de a-symetrie ten opzichte van de horizontale as gering

is.Beide waarnemingen duiden op een juiste stand van de borstels

ten opzichte van de hulppo]en.

- In alle grafieken is duidelijk het opwaartse verloop zoals

aangeduid in figuur 3.8b waar te nemen~ de hulppolen zijn

dus te zwak gedimensioneerd. Om het hulppoolveld te versterken

kunnen we het aantal windingen vergroten en de luchtspleet

verkleinen. De eerste mogelijke oplossing is in dit geval

wegens ruimtegebrek niet te realiseren, zodat de oplossing

bij de tweede mogelijkheid gezocht moet worden, bijvoorbeeld

door opvulplaatjes onder de hulppolen en het huis te plaatsen.
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Hoofdstuk 4

Rendementsbepalingen

biz. 4-1 van

rapport nr·EM 77-11

4.1 Inleiding

Aangezien de hoeveelheid energie, die je in een akku kunt opslaan

nog zeer beperkt is, is het belangrijk dat deze energie zo goed

mogelijk wordt besteed. Het rendement van de motor is dus van

groot belang, niet aileen het rendement bij nominaal bedrijf,

maar het rendementsverloop in het gehele koppel-toeren gebied.

We kunnen de motor energetisch bezien als een "zwarte doos",

waar we elektrisch vermogen instoppen en waar we mechanisch

vermogen uit willen krijgen. Behalve dit laatst genoemde

vermogen komen er nog verschillende soorten van verliesver-

mogens vrij (figuur 4.1).

-
-

figuur 4.1 De energetische beschouwing van de motor.

Het elektrische vermogen voeren we toe via het bekrachtigings

circuit en het ankercircuit (respektievelijk P
a

en P
b
). Het

mechanisch vermogen dat vrijkomt noemen we P . De vermogensver-
as

liezen bestaan uit de weerstandsverliezen in de bekrachtiging

en in het anker (P
b

en P ), de borstelverliezen P , de
r ar bo

mechanische wrijvingsverliezen P en de verliezen van magnetische
wr

oorsprong in het ijzer (P ).
y

Het rendement kunnen we bepalen door de verhouding van het

ui tgangsvermogen en het ingangsverrnogtm te bepalen; we noemen di t

de direkte methode.
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P
r = as 100 %

d P + P
a b
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4-1

Ook is het mogelijk alle verliezen te berekenen en dan het

rendement indirekt te bepalen volgens:
P

as
100 % 4-2ar.

1 P + P + P + P + P + P
as br ar bo wr y

---- -
P + P - P - P - P - P - P

a b ar br bo wr y
100 4-2br. %

1 P + P
ba

Bet vaststellen van het ingaande elektrische vermogen is gemakkelijk

met gelijkspanning werken en dus geldt:

4-3

4-4

Ook het asvermogen is eenvoudig vast te stellen, want daarvoor

geldt:

P = T W
as

Bet vermogen dat verloren gaat in de weerstanden van zowel

anker als bekrachtiging is gelijk aan:

P R 1
2

ar a a

4-5

4-6

P
br

4-7

Voor de weerstandswaarden R
a

en ~ nemen we de waarde bij

een temperatuur van 115
0

C (volgens de NEN en IEC voorschriften) .

Deze waarden hebben we reeds vroeger in hoofdstuk 2 vast-

gesteld op:

R
a

= 60 mO en ~ = 13.2.1"\.

Omdat we met gelijkstroom zonder rimpel werken ondervindt de

bekrachtiging geen induktieve effekten, zodat P
br

= P
b

.

De verliezen over de borstel-lamel overgang zijn moeilijk te

bepalen, om~at de overgang noch door een weerstand, noch door

een konstante spanningsdaling is voor te stellen. Volgens de

richtlijnen mag je deze verliezen benaderen door een konstante

spanning, zodat

4-8

waarbij D
bo

= 0.3 Volt voor de koolsoort van de door ons

gebruikte borstels.
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De wrijvingsverliezen zijn vast te stellen, door het meten van

het koppel, dat nodig is om de as met een bepaalde hoeksnel

heid aan te drijven.

P = T W
wr wr

4-9

Het berekenen van de ijzerverliezen is een onmogelijke zaak.

We zullen de verliezen eerst benaderen door ze uit te splitsen

in een konstant deel en een gedeelte dat zal afhangen van de

belasting.

P = P + P
Y yc yb

4-10

Het konstant deel bepalen we door het nullastvermogen met de

reeds beschreven verliezen te verminderen, zodat we alleen P
yc

overhouden (P
yb

= 0), want voor P
n

geldt:

P = P + P
b

+ P
b

+ P + P
n ar r 0 wr yc

4-11

4-12

Het gedeelte P
yb

zullen we volgens de voorschriften benaderen

door een kwadratisch verloop met de stroom aan te nemen van

deze verliezen, terwijl het verlies maximaal 1% van het anker

vermogen bij maximale stroom en maximale spanning bedraagt

bij het betreffende toerental

U I U 1
2

max max 12 max a
Pyb 2 a I

I max
max

I is hierbij steeds 320 A, terwijl we U kunnen bepalen
max max

uit het lineaire verloop van U als funktie van I .
a a

4.2 De koppelmeetmethode

Bij metingen, waarbij we voor de koppelmeting de koppelmeet

tafel gebruikten, kregen we waarden van de vermogens waarbij

gold: P+ P + Pb-~P + P
b

.Aangezien dit onmogelijk is, moest
as ar r a

een van de metingen fout zijn.

Enige voorbeelde van dit verschijnsel staan hieronder vermeld.

n = 400 omw./min

T 110 Nm P = 4607 W
as

U = 93 V P = 651 W
b a

I = 7 A P = 651 W
b ar

U = 36 V P = 75:;~4 ft1
a a

I = 228 A P = 3119 W
a ar

651 + 3119 + 4607 = 8377>651 + 7524 = 8175



Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

n 1800 omw./min

T 80 Nm P = 15083 W
as

U = 93 V P
b
= 651 W

b
I = 7 A P

br
= 651 W

b
U = 108 V P = 16092 W

a a
I = 149 A P = 1332 W

a ar
651 + 1332 + 15083 = 17066 > 651 + 16092 16743

n = 1600 omw./min

T 30 Nm P = 5026 W
as

U = 93 V P
b
= 651 W

b
I = 7 A P

br
= 651 W

b
U = 91 V P = 5187 W

a a
I = 57 A P 195 W

a ar
651 + 195 + 5026 = 5872 > 651 + 5187 = 5838

blz.4-4 van

rapport nr'EM 77-11

Bij controle van aile gemeten grootheden, bleek dat de koppel

meting fout moest zijn. Een nadere bestudering van de mogelijke

fouten, die bij deze koppelmeting gemaakt zijn, staat uitgewerkt

in appendices A en B. Om de rendementsbepalingen toch uit te

kunnen voeren zijn we verhuist naar een andere koppelmeetmethode,

de zogenaamde remdynamo (voor gegevens zie hoofdstuk 1). Deze

koppelmeetmethode is reeds op zijn juistheid onderzocht en

bleek binnen 1% nauwkeurig te zijn ( L12 ).

4. 3 De metingen

Ret gebied waarin we de metingen verricht hebben is wat betreft

het toerental naar boven begrensd, doordat de komplementaire

machine niet meer dan 3000 omw./min mag draaien. Onze aandacht

ging echter vooral uit naar het gebied waarin Siemens geen

rendementswaarden geeft (grafiek 4.3), namelijk het gebied met

lage toerentallen. Dit laatste is de situatie, die zich

voordoet bij het optrekken van het voertuig, wat bij een

stadsauto veelvuldig voorkomt.
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We zijn begonnen om het wrijvingskoppel als funktie van het

toerental te bepalen, hetgeen in onderstaande tabel is opgenomen.

n<omw./min) T
wr

100 1.6

200 1.7

300 1.7

400 1.8

500 1.9

600 1.9 Tabe14.1

800 1.95 Het wrijvingskoppel.

1000 1. 95

1200 1.95

1400 1.95

1600 1. 95

1800 2

2000 2

2200 2

2400 2

2600 2

2800 2

3000 2

Het wrijvingskoppel is in grafiek 4.1 uit gezet.

De volgende meting, de nullastmeting en de tijdens nul last

optredende verliezen en de op die wijze berekende konstante

ijzerverliezen zijn in de tabel 4.2 opgenomen.

Deze berekeningen zijn in grafiek 4.2 grafisch verwerkt.

Het verloop van deze kromme bestaat uit een stijgend deel tot

~2350 omw./min en daarna een dalend deel. De stijging komt

omdat de hystereseverliezen toenemen met de hceksnelheid bij

konstante bekrachtiging. De daling wordt veroorzaakt doordat

de wervelstroomverliezen afnemen bij afname van het veld. Ook

de hystereseverliezen zullen dan afnemen, hoewel veel minder dan

de wervelstroomverliezen.
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Tabel 4.2

De berekening van de konstante ijzerverliezen.

n (o~w.) V (V) I (A) P
N

(W) P (W) P
bo

(W) P (W) P (W)
mln a a ar wr yc

200 13.3 3.9 51.9 .67 2.34 35.6 13 .29

400 24.2 4.05 98 .72 2.43 75.4 19.45

600 35 4.25 148.8 .79 2.55 119.38 26.08

800 45.5 4.5 204.8 .89 2.7 163.36 37.85

1000 56.5 4.75 268.4 .99 2.85 204.2 60.35

1200 67.5 4.95 334.1 1.08 2.97 245.04 85.01

1400 78 5. 1 397.8 1. 14 3.06 285.88 107.72

1600 88.5 5.2 460.2 1.19 3.12 326.73 129.16

1800 99.5 5.4 537.3 1. 28 3.24 376.99 155.79

2000 110 5.55 610.5 1. 36 3.33 418.88 186.99

2200 121 5.75 685.8 1.45 3.45 460.77 220.19

2400 130 5.5 715 1. 33 3.3 502.65 207.72

2600 130 5.4 702 1. 28 3.24 544.54 152.94

2800 130 5.4 702 1.28 2.24 586.43 111. 05

3000 130 5.55 721. 5 1. 36 3.33 628.32 88.49

In de hiernavolgende tabellen staan de rendementsbepalingen,

die door ons zijn verricht.



.- -

i

i, >-
_~-rJJomw.fmin)

I
. ~

3 00 I0021000

I
.1.-

- --t---

i-
f

I

r----- -- ------+--------.!.-----------

r

I .: .
:-----I------~-,j -~--,.

---- t--~

.~---l-.r- !



, ,
I ;

i--j--~~-
I ,

--- i --T

i__ ;.._.J
I

I
---+------ -

30002000

+--+

-I -._ j-

+

I 1r ! !

~------1-------+
I I! --r-
I--- L__
! 1

_--1 _



Tabel 4.3

Rendementsmetingen. ~

,..,"""w I (W) (W) (W) Pyb(W)n(~~) T(Nm) V (V) I (A) U
b

(V) I
b

(A) P (w) P (w) P
b

(W) P (W) P
br

(W) P
bo

P P r
d

r,
min' a a as a ar wr yc ~

}>
~0: .

400 30 26 62 93 7 1256 1612 651 231 651 37 75 13 3 .555 •554 (tJ (')
::T

.594
:J ::J

400 50 28.5 1<J2 93 7 2094 2907 651 624 651 61 75 13 7 .589 to
tilQ. (')

400 70 31 146 93 7 2932 4526 651 1279 651 88 75 13 15 .566 .58 (tJ
::T..,

(tJ CD

400 90 33 188 93 7 3770 6204 651 2121 651 113 75 13 24 .550 .557 (0 ::I:A 0-
400 110 35 236 93 651 142 75 13 38 .517 .520

..,
CC7 4608 8260 651 3342 0- CD(tJ til

.668 0
600 40 38 82 93 7 2513 3116 651 403 651 49 119 19 7 .667 ~

(')
:J ::T

600 60 40 124 93 7 3770 4960 651 923 651 74 119 19 16 .672 .677 ro' 0
A 2-
I

600 80 42 166 93 7 5027 6972 651 1663 651 100 119 19 28 .659 .661 < [!!
n> ::J

600 100 44.5 211 93 7 6283 9390 651 2671 651 127 119 19 46 .625 .634 A Q.to
I

.., ::T
0 0

GOe 120 47 259 93 7 7540 12173 651 4025 651 155 119 19 70 .588 .599 I
(tJ <D CD

800 30 47.5 64 93 7 2513 3040 651 246 651 38 163 26 6 .681 .690 I (tJ ::J
(0

800 50 49.5 102. 93 7 4189 5074 651 630 651 62 163 26 15 .731 .730 ~..,
0

800 70 52 144 93 7 5864 7488 651 1244 651 86 163 26 29 .720 .727 3
(tJ, 0

800 90 53.5 186 93 7 7540 9951 651 2076 651 112 163 26 48 .711 .710 ~

n>
:J

800 110 56 231 93 7 9215 12936 651 3202 651 139 163 26 74 .678 .684 0'
(lJ

800 130 59 280 93 7 16520 16520 651 4704 651 168 163 26 108 .634 .652

1000 40 59.5 82. 93 7 4189 4909 651 408 651 50 204 38 12 .753 .755

1000 60 62 123 93 6283 7626 651 204 38 26 .759 .768
.., rr

7 651 908 74 (lJ

~D

80
D .l'>

1000 63.5 164 93 7 8378 10414 651 1614 651 98 204 38 46 .757 .760 0 I
~ 1.0

1000 100 66 206 93 7 10472 13596 651 2546 651 124 204 38 73 .735 .742 :J
;'"' <

1000 120
trl n>

68 252 93 7 12566 17136 651 3810 651 151 204 38 109 .706 .717 3: :J

-..J
-..J
r.....

.....



n(O~)
~

T(Nm) V (V) I (A) U
b

(V) I
b

(A) P (W) P (W) P
b

(W) P (W) Pbr(W) P (W) P (W) P (W) Pyb (W) r
d

r.
m1n a a as a ar bo wr yc 1

1200 30 70 64 93 7 3770 4480 651 246 651 38 245 60 8 .735 .751 }> ~
0:. CD

1200 50 72 102 93 7 6283 7344 651 624 651 61 245 60 22 .786 .791 cP n
=rS' ::s

1200 70 73.5 143 93 7 8796 10511 651 1227 651 86 245 60 42 .788 .791 to iii'
0. ncP

1200 90 75.5 183 93 7 11310 13817 651 2009 651 110 245 60 69 .782 .782 ., =r
cP CD

1200 110 77.5 225 93 7 13823 17438 651 3038 651 135 245 60 105 .764 .766 10 :x:C; 0.,
CQ

1200 130 80 270 93 7 16336 21600 651 4374 651 162 245 60 151 .734 .743 0
CD CD
() f/I

1400 40 81.5 82 93 7 5864 6683 651 403 651 49 286 108 16 .8 .795 :::r n
:J =r

1400 60 84 122 93 7 8796 10248 651 893 651 73 286 108 36 .807 .811
iii' 0
A 2-
I

1400 80 85.5 162 93 7 11729 13851 651 1575 651 97 286 108 63 .809 .808 < !!!
~ ::s

1400 100 88 203 93 7 14661 17864 651 2473 651 122 286 108 100 .792 .797
A Q.to =r.,
0 0

1400 120 91 246 93 7 17593 22385 651 3631 651 148 286 108 146 .764 .78 cP <D CD

1600 30 I 92 63 93 7 5027 5796 651 238 651 38 327 129 11 .78 .784
cP ::s
10
C;

1600 50 I 94.5 101 93 7 8378 9545 651 612 651 61 327 129 28 .821 .823 .,
0
3

1600 70 97 142 93 7 11729 13774 651 1210 651 85 327 129 56 .813 .827 cP
()

181 91
:::r

1600 90 98.5 93 7 15080 17829 651 1966 651 109 327 129 .816 .822 ~
:J

1600 110 101 223 93 7 18431 22523 651 2984 651 134 327 129 137 .795 .809
0'
~

1600 130 104 266 93 7 21782 27664 651 4245 651 160 327 • 129 195 .769 .792

1800 40 102 83 93 7 7540 8466 651 413 651 50 377 156 21 .827 .819 .,
CJ

1800 60 105.5 122 93 7 11310 12871 651 893 651 73 377 156 46 .836 .837 ~ ND
D .t>.

1800 80 108 163 93 7 15080 17604 651 1594 651 98 377 156 83 .826 .836
0 I
~ ....

a
:J

1800 100 110 203 93 7 18850 22330 651 2473 651 122 377 156 128 .82 .828 :-' <
t':1 ~

:3:: :J

1800 120 112.5 243 93 7 22619 27338 651 3543 651 146 377 156 184 .808 .817
-.J
-.J
I.....

.....



n(a~w) T (Nm) V (V) I (A) Vb (V) Ib(A) P (W) P (W) P
b

(W) P (W) P
br

(W) P
ba

(W) P (W) P (W) Pyb(W) r
d

r.
c:[}{]

m~n a a as a ar wr yc ~

2000 30 114 62 93 7 6283 7068 651 231 651 38 419 187 13 .814 .803
» ~2000 50 117 101 93 7 10472 11817 651 612 651 61 419 187 35 .84 . 842 0: .
CD (')

:r
2000 70 119.5 141 93 7 14661 16850 651 1193 651 85 419 187 69 .838 .849 :;) :Jco (ii'

121 180 93 7 18850 21789 651 1944 651 108 419 187 112 .84 .846
0- (')2000 90 CD :r.....
CD CD

2000 110 124 220 93 7 23038 27280 651 2904 651 132 419 187 167 .825 .838 CD ~A

127 264 93 7 27227 33528 651 651 158 419 187 241 .797 .823 - 0
2000 130 4182 ..... CO0- CDCD
2200 40 126.5 82 93 7 9215 10373 651 403 651 49 461 220 26 .836 .836 () (II

~ (')
:;) :r

2200 60 129 122 93 7 13823 15738 651 893 651 73 461 220 57 .843 .854 ro· 0
A 2-

2200 80 130 163 93 7 18431 21190 651 1594 651 98 461 220 101 .844 .855 I

< !!!
2200 100 130 208 83.5 6.35 23038 27040 530 2596 530 125 461 220 165 .836 .849

Ol :J
A Q.co..... :r

2200 120 130 262 77.5 5.95 27646 34060 461 4119 461 157 461 220 262 .801 .83 0 0
CD <1J CD

2400 30 130 64 79 6.15 7540 8320 486 246 486 38 503 208 17 .856 .834 CD :J
CD

2400 50 130 108 74.5 5.83 12566 14040 434 700 434 65 5 3 208 47 .868 .865 ~.....
0

2400 70 130 153 72.7 5.7 17593 19890 414 1405 414 92 503 208 95 .866 .866 3
CD
()

2400 90 130 203 67.7 5.35 22619 26390 362 2473 362 122 503 208 167 .846 .855 ~

Ol
:;)

2400 110 130 261 63.3 5.05 27646 33930 320 4087 320 157 503 208 277 .807 .833 n·
Ol

2600 40 130 93 61 4.88 10891 12090 298 519 298 56 153 35 .879 .871

2600 60 130 143 58 4.7 16336 18590 273 1227 273 86 545 153 83 .866 .873

2600 80 130 196 55.5 4.52 21782 25480 251 2305 251 118 545 153 156 .847 .861 ..... 0-Ol N1J

2600 100 130 258 53 4.35 27227 33540 231 231 155 545 153 270 .806 .836
1J ~

3994 0 I
:4- ~

~

:;)

:"' <
Ol

M :;)

3:
-...]
-...]

I
~

~
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I
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I
aITIW ,

T(Nm) V (V) I (A) Vb (V) I
b

(A) P (w) P (w) P
b

(W) P (W) P
br

(W) P
ba

(W) P (W) P (W) P
yb

(W)n (-;_.~) r
d

r.
m1n a a as a ar wr yc 1

» ~I -a..
2800 30 130 75 52 4.28 8796 9750 223 338 223 45 586 111 23 .882 .869 CD (")

=r
:::l :J

2800 50 130 127 50 4.18 14661 16510 209 968 209 76 586 111 66 .877 .879 eo
Cii"a. (")

CD
2800 70 130 181 48.5 4.08 20525 23530 198 1966 198 109 586 111 133 .865 .869 .... =r

CD CD

2800 90 130 245 44.7 3.95 26389 31850 177 3602 177 147 586 111 244 .824 .844 CD :x:
~ 0.... (Q

3000 40 130 110 42.5 3.75 12566 14300 159 726 159 66 628 88 49 .869 .88 0
CD CD
() til

3000 60 130 167 41.5 3.65 18850 21710 151 1673 151 100 628 88 113 .862 .873 :::r (")
:::l =r

3000 80 130 230 39.3 3.45 25133 29900 136 3174 136 138 628 88 215 .837 .852
iD' 0
'7' 2-
< m
tu :J
'7' C-eo.... =r
0 0
CD <"'0 CD
CD :J
CD
~....
0
3
CD
()
:::r
tu
:::l
(i'
tu

.... rrtu N"'0
"'0 J:,.
0 I
:4- .....

'":::l
;"' <

tIj tu
3: :::l

-...J
-...J
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In de voorafgaande grafieken is eerst de volledige Siemens

rendementsgrafiek overgenomen, waarna deze grafiek is vergroot

in grafiek 4.6 op het door ons onderzochte gebied. In de dan

volgende grafieken staan de door ons uit de metingen berekende

grafieken.

Als we de kurven van de indirekte methode vergelijken met de

kurven van de direkte methode, zien we verschillen bij hoge

en bij lage koppelwaarden. Het eerste verschil wordt veroor

zaakt door een te lage benadering van de weerstandsverliezen

en de ijzerverliezen. De vergroting van de weerstandsverliezen

komt doordat de temperatuur in de weerstand hoger dan 115
0

C

bedraagt vanwege de hoge stroomwaarden. De ijzerverliezen

zullen niet kwadratisch toenemen met de stroom maar nog steiler,

omdat het ijzer zich in de verzadiging zal bevinden.

Het verschil bij lage stromen wordt veroorzaakt doordat de

weerstandsverliezen te hoog zijn benaderd, evenals de borstel

verliezen. De te hoge benadering van de weerstandsverliezen

komt omdat de temperatuur beneden de 115
0

C zal zijn bij lage

stroomwaarden. De borstelverliezen zijn lager dan benaderd,

omdat de stroomdichtheid afneemt en daarmee de potentiaal

tussen de borstel en de lamel.

De veschillen tussen de metingen en de Siemens-gegevens kunnen

worden verklaard doordat de rendementen per machine kunnen

varieren, terwijl de gegevens van Siemens betrekking hebben

op een bepaalde motor. Verder hebben onze metingen een

onnauwkeurigheid in de orde van 2.5 %.
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5.1. Inleiding.

Er zijn verschillende methoden om de gelijkstroom voor een gelijk

stroommotor te regelen. Een van deze methoden is het opwekken

van een spanning door het regelen van het bekrachtigingsveld van

een constant draaiende gelijkstroommachine en daardoor diens

ankerspanning te regelen, de zo genaamde Ward-Leonardschakeling. Deze

methode is door ons gebruikt ( zie hoofdstuk 1 ). Een andere methode

is het gebruik maken van voorschakelweerstanden in het ankercircuit

dat gevoed wordt uit een constante voedingsspanning. Een derde

mogelijkheid is om elektronische schakelelementen te gebruiken,

de zo genaamde chopper.

De eerste manier kunnen we in traktievoertuigen niet toepassen

vanwege de omvang en het gewicht van deze installatie. De dissipatieve

methode heeft als nadeel dat ze veel warmteverliezen geeft en verder

zijn er vaak terugkerende problemen met de mechanische schakelaars.

De laatstgenoemde methode heeft een handzame omvang, geeft geen

extra verliezen en is continu regelbaar, zodat de motor regel-

matig aanloopt.

Een chopper kan men beschouwen als een gelijkstroom transformator,

die de spanning periodiek aan- en uitschakelt. Dit basisprincipe

is in 1923 door Alexanderson en Prince voor het eerst gerealiseerd

met thyratrons en een vrijloopdiode voor een induktieve belasting.

In 1961 ontwierpen Mc.Murray en Shattluck de eerste chopper met

thyristoren, zoals wij ook gebouwd hebben.

5.2 Het basissch~ma

De choppp.r bestaat uit een schakelelement in serie met de

mntor en een vrijloopdiode parallel aan de belasting, zodat

de induktieve motorstromen kunnen blijven vloeien (figuur 5.1).
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figuur 5.1 De basisschakeZing.

De thyristor wordt vaak gebruikt als schakelelement, maar

heeft als nadeel dat hij eerst ophoudt met geleiden als de

stroom nul geworden is. Bij het bovenstaande schema is het

dus onmogelijk om de stroom IT uit te schakelen. Dit uitschakel

en zal moeten gebeuren met behulp van een schakeling, die

tijdelijk een negatieve spanning over de thyristor aanbrengt,

zodat IT = O.

Een thyristor met een spanningsbron zou als deze schakeling

kunnen dienen. Als we voor spanningsbron een opgeladen

condensator gebruiken wordt de stroom I
T2

op zijn beurt

automatisch nul ( figuur 5.2) •

+-----.-7Iy_~---,.-------r--____.

+

figuur 5.2 De basisschakeZing met het doofcircuit.

Omdat deze cr.paciteit op deze manier slechts eenmaal te

gebruiken is ( de condensatorspanning wordt namelijk tegen

gesteld ), moe ten we een schakeling ontwerpen waarmee we

de condensator weer op kunnen laden. Deze omkeerschakeling

bestaat uit een thyristor en een spoel in serie zoals

aangegeven is in figuur 5.3.
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+

figuur 5.3 De basisschakeling met het doof- en omkeercircuit.

Als we er nu van uitgaan dat de schake ling in rust is, dat wil

zeggen alle stromen en spanningen nul zijn. We ontsteken nu T
2

op to' dan zal er via de C, T
2

en de belasting een stroom gaan

vloeien, totdat de capaciteit een spanning heeft, die kwa grootte

gelijk is aan de voedingsspanning. We kunnen nu de hoofd

thyristor ontsteken, zodat er een stroom door de belasting

zal gaan lopeno Voor we deze thyristor kunnen doven, moeten we

de capaciteit ompolen door T
3

te ontsteken op t = t
2

. Via

T
i

, L, T
2

en de capaciteit krijgen we een slingerkring, zodat

de capaciteit een positieve spanning krijgt.

U
c k-----,-,---tAl......--

I I

In i :~L-------
1T2Fo..------,r----------.-----P----
Inl :-= I

;'£guUl' 5.4 Net stroom-' en spamzingB':'el,rOOp 'Lrl de chopper

L-- . ... ---
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Als we op t
3

nu de doofthyristor T
2

ontsteken, zal deze de

stroom van T
1

overnemeni over T
1

komt namelijk een negatieve

spanning te staan (U ). Op het moment dat de condensator
c

een spanning -U verkrijgt, zal T
2

ook doven en dan zal de

motorstroom I door de vrijloopdiode gaan lopeno
m

5.3 De stuurschakeling.

Uit voorgaande beschrijving volgt de volgorde waarin de thyris

toren ontstoken dienen te worden. Voor deze ontsteking hebben

we een stuurschakeling nodig, die in ons geval gebouwd is met

High-level-logic elementen. Als eisen voor de sturing gelden:

- zowel "in" als de "uit" tijd van de choppers moet regel-

baar zijn.

- er moet een automatische inrichting zijn voor het starten

van de chopper.

De eerste eis realiseren we door gebruik te maken van een

regelbare oscillator, die reeds aanwezig is. Als logische

eisen krijgen we voor de ontsteking van de thyristoren de

volgende eisen.

De hoofdthyristor zal ontstoken mogen worden als de chopper aan

staat ~ de oscillatiespanning positief en U -200 V. De laatste
c

eis moet gesteld worden, omdat anders de condensator niet om-

geslingerd kan worden, dus de hoofdthyristor niet meer gedoofd

kan worden.

De ontsteking van de doofthyristor en de omslingerthyristor

zullen dezelfde eisen hebben met dien verstande dat de ontsteking

van de doofthyristor vertraagd zal worden, zodat de condensator

via de omkeerthyristor omgepoold kan worden. Deze eisen zijn

. de oscillatiespanning negatief of U -200 V. De cntsteking van de
c

omslingerthyristor zal hierbij pulsvormig moeten zijn.

De spanning U zal gemeten worden met een transfoshunt , waarvan
c

we de uitgangsspanning omzetten in een logisch signaal m.b.v.

een teruggekoppelde "and" poort .• 1'1et behulp van de weerstanden

kunnen we bet nivo van de spanning, waarop het signaal " 1 II

wordt, instellen.

l ---'
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figuur 5.4 De meetschakeZing van U .c

Voor het "aan-uit" signaal van de chopper gebruiken we een flip

flop, omdat anders tijdens het schake len momenten optreden, waarop

de uitgangsspanning niet gedefinieerd is.

+

+
figuur 5.6 De aan-uitschakeZing

De logika-stuurschakeling komt er nu als voigt uit te zien:
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De logische stuurschakeling van de chopper.
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In dit schema zijn bij het condensatorsignaal en Ilet oscillatie

signaal vertragingen opgenomen van O.1~S om stoorsignalen te eli

mineren. De uitgangssignalen zijn nog eens versterkt met transistoren,

zodat de logische elementen niet te hoog belast worden.
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In hoofdstuk 4 is gebleken, dat het gebruik van de koppel

meettafel van Lebow foute koppelmetingen gaf. Daarom zullen

we in deze appendix deze meetmethode aan een kritische beschouw

ing onderwerpen.

In figuur A.l hebben we de meetopstelling geschetst, zoals

die gebruikt wordt.

koppeling
machine1r--~~ rm'--a-c-h-j-n-e2----'yrenteller

I I I I

f&guu~ A.l De meetopstell&ng.

I
I I I I

--- --- ~fundatie
ondersteuningen

We willen het koppel dat machine 1 op zijn as uitoefent

meten; dit koppel zou gelijk moeten zijn aan het koppel dat

machine 2 op zijn as, die gekoppeld is met de as van machine

1 uitoefent. Bet reaktiekoppel dat daaraan gelijk is, wordt

via de ondersteuningen overgebracht op de fundatieplaat. In

deze ondersteuningen zijn rekstrookjes aangebracht, die kracht

en of koppels in deze ondersteuningen meten.

We krijgen nu het meetmodel volgens figuur A.2.

Eij dit diagram kunnen tijdens aile transformaties fout

en gemaakt worden. We zullen daarom al deze overbrengingen

naar de maat van het koppel bekijken.

a De as kan behalve op de machine ook een koppel uitoefenen

op de rondom aanwezige lucht, b.v. via luchtwervelingen

rond de koppeling en rond de toerenteller die op het uit

einde van de as is gemonteerd. De in de machine aanwezige

ventilator zal de lucht ook in een tangentiele richting
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verplaatseni wat ook een verlieskoppel zal opleveren.

koppel

koppel op machine 2

b

koppel op dekoppeltafel

c

kracht(en) en koppel(s)

in de ondersteuningen

d

weerstandsveranderingen

figuur A.2 Ret koppelmeetdiagram.

b De verbinding tussen machine en koppeltafel is volkomen

star, dus kan daar geen koppel verloren gaan. Naast deze

verbinding is er echter ook via de aansluitdraden een ver

binding tussen machine en fundatiei de verwachting is echter

dat deze krachten verwaarloosd mogen worden.

c Behalve via de ondersteuningen van de koppeltafel kunnen

er ook krachten van elektro-magnetische oorsprong werk-

zaam zijn tussen de tafel en de fundatie. Deze krachten

zullen door de niet altijd symmetrische aanslagen een koppel

kunnen leveren.( Zie figuur A.3 ).

- - - - magnetische flux

- - - -,r
I I
I

III I II

I I 1'1
-
~

I ~ - - - - - - _. I

figuuY' A. 3a De lengtedooY'."mede 1)CP; de koppeUafel en

de lekfluks.
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figuur A.Jb De dwar'sdoor'snede van de koppeUafeZ met de

kr'achten door' de aansZagen.

aoe en in welke vorm een koppel dat op de tafel wordt uitge

oefend verdeeld wordt over de ondersteuningen, staat in

appendix B beschreven.

d Of de op de ondersteuningen geplaatste rekstrookjes een koppel

of een kracht meten, hangt af van de plaatsing van de strookjes

en hun funktie. Onder de funktie verstaan we hier of de weer-

stand aktief is of slechts een dummy ( d.w.z. niet gevoelig

voor rek ) t.b.v. de temperatuurkompensatie. Hieronder staan

drie mogelijkheden op welke manier de rekstrookjes geplaatst

zouden kunnen zijn.

dummy

figuur' A.Ja

X
I I

figuur' A.Jb

/1:Z
I r
figuur A. Jc
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De schakelingen van figuur A.3a en figuur A.3b zijn beide tempe

ratuur gekompenseerd en meten beide normaal krachten zoals in

de figuren zijn getekend. De schakeling van figuur A.3c is juist

niet gevoelig voor normaal krachten maar aIleen voor een

buigend moment zoals in de figuren is getekend. Deze laatste

schakeling is ook gekompenseerd voor temperatuurveranderingen.

e De verandering van weerstand geeft een signaal 00 de rekstrook

meetbrug. De grootte van het signaal is afhankelijk van de

plaatsing van de rekstrookjes ( zie d ), en de wijze waarop

de in totaal acht rekstrookjes geschakeld zijn. Ook kan het

signaal door induktieve effekten beinvloed worden, waardoor

het signaal niet overeenkomt met de weerstandsverandering

en dus met het koppel.

f Het omzetten van het gemeten signaal naar een koppelwaarde

gebeurt m.b.v. een ijkgrafiek. Deze ijking is beschreven in

hoofdstuk 1 en mag als juist aangenomen worden, daar hij op

vier manieren verricht is en dezelfde ijkkonstante oplevert.
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Om het verband te leren kennen tussen de krachten en de momenten,

die in de ondersteuningen optreden en het koppel en de kracht,

die op de tafel uit geoefend worden, zullen we een tweedimensionaal

model opzetten.

De ondersteuningen maken een hoek ~ met de fundatie (in werkelijkheid
o

is deze hoek 45 ). Op de tafel oefenen we een gewichtskracht G

ui t. tE'zamen met een koppf'l M. In de ondersteuningen kUnIlPn een

normdalkracht R, ef'n dwarskracht D en een buigend morllent M

optrt'den.

ffguuY' 8.1 Het model Van de koppeltafel.

Aangezien het geheel in evenwicht is kunnen we stellen

voor de horizontale krachten:

A-1

voor de vertikale krachten:

voor de momenten ten opzichte van de rechtse ondersteuning:

M
1

+ M. + M
a

+ R 1 cos DC- - D 1 sin IX. - G 1 = 0
bat a t g

De situatie is niet alleen met bovenstaande drie statiscfie

A-2

A-3

vergelijkingen te beschrijven. We moeten voor een volledige

beschrijving ook de bulging van de ondersteuningen berekenen.
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Wanne\'r we een ondersteuning los' van de tafe1 bC"schouwen, dan is 11 i j

aan de onderzijde vo11edig ingek1emd, terwij1 op het uiteinde

de krachten D , R en het buigend moment M werken.
a a a

[)'-~ vp t'P 1cld. tsing van het uiteinde van de onderst.euning zal dan

gelijk zijn

M 1
2

f ~+
a 2E I

aan:

D 1
3

a 0

3E I
A-4a

A1s we de hoek beschouwen tussen de onbe1aste ondersteuning

en het uiteinde van de be1a~te ondersteuning dan ge1dt daarvoor:

M 1 D 1
2

a 0 a 0If = -- + A-Sa
a E I 2E I

Voor de andere ondersteuning

M 1
2

D
b

1
3

a 0 0--+
2E I 3E I

2
Db1

0

2E I

ge1dt dan tevens:

A-4b

A-Sb

A-6

We weten verder dat de afstand tussen de twee ondersteuningen

konstant is en we1 ge1ijk aan de breedte van de koppe1tafe1 1 .
t

De hoek tussen de ondersteuningen en de koppe1tafe1 is konstant

ge1ijk aan 4S
o

. ~er i11ustratie dient figuur B.3.

Na verbuiging wordt de afstand tussen de ondersteuningen:

1 = V(l t + x
b

- x a) 2+ (ya + Yb) 2 ,;, \

waarbij x
b

= Y
b

= ~ 2 f
b

x = Y = ~ 2 f
a a a

A-7b

A-7a
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figuur B.3 De verplaatsingen van de uiteinden van de

ondersteuningen.

Tezamen geeft dat:

f~ + f~ - V2 Itf a + V2 Itfb = 0 A-8

Orndat de hoek tussen de ondersteuningen en de koppeitafel

konstant is· geIdt:

Ya + Yb
-if=Cf = Cf b - cotg

a I + ~- x
t a

met A-7a en A-7b geeft dat:

f
a

+ f
b

A-9

A-10

Het totaal van onbekenden en het aantal vergeIijkingen is nu

geIijk zodat het mogelijk is om de verdeling van krachten

en koppeis over de twee ondersteuningen te berekenen.

In werkeIijkheid is het probleem niet zo eenvoudig, omdat

je in werkel:i.jkheid totaal 4 ondersteuningen hebt in drie

dimensies, zodat de berekening veel komplekser wordt.
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De motoren, van links naar rechts de ven~ilator, de Siemens-motor

en de Komplementaire machine op de koppeLmeettafeL

De nedlenlngstafcl.
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De vonkdetektieschakeling met van links naar rechts de voltmeter,

de voeding en de llchtgevoelige bUlS.

De hulppOolstroomvoeding met van links naar rechts de variac,

de transtormator en de diodebrug met amperemeter.
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