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r.Jummary

Nowadays :Lt is possible to control induction machines by varia.tion

of the supplying frequency. This is done with an inverter. The wave

form given by the inverter makes six steps during one period.

It contains odd harmonics, but not those which number can be divided

by three.

An induction machine is used with a normal squirrel-cage rotor and

later on the cage rotor was changed for a wound rotor.

We want to know what is the influence of the harmonics on the machine

with both rotors. To find out this we first supplied the machine with

a normal supply voltage and later on with the inverter voltage. This

has been done for the two rotors.

Supplying the machine with a normal supply voltage we find as most

important harmonics the slot harmonics and the permeance harmonics

(space harmonics). Supplied with the inverter voltage the most im

portant harmonics are the harmonics in the supply itself. These are

time harmonics. We compared the results we"got of the two rotors and

the two supplies.
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o. L~:st~an gebruikte ~ymbole.~
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= magnetische induktie
= afmeting rotorgleuf
= bre~dte ~leuf of straal ~leuf

- straal rotorstaaf
- diameter statorboring

= diameter rotor
= diameter staaf
= diameter ~lAuf

= frequentie
= grootte van de luchtspleet = 0,55 mm
= magnetische veldsterkte
= afmeting rotorgleuf resp. statorgleuf

= stroomsterkte
= faktor van Carter
= stroomverdringingsfaktor voer de weerstand
= stroomverdringingsfaktor voar de spreidingsindukti-

viteit

= induktiviteiten
= J.engte spoelkop

= Jengte van het statorijzer = 120 mm
= aantal fasen
= aantal draden in een statorgleuf

:: aantal rotorgleuven
= aantal draden in een rotorgleuf

= aantal poolparen
= aantal gleuven per pool per fase

= binnenstraal van de stator
= straal van de rotor
:: weerstand
-. slip
= grootte van de opening van de statorr:.rleuf

= ~rootte van dA onenin~ van de r0tor~leuf

= ]{opnel

= spannJng

= 'l.npq
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.. M'z "~1'''')n t...
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= 8'/<:1,

-= ";,14

= afstana

= 4?r 10-7

= konstante

= konstantp.

van de luchtspleet

= hneksnelheid
.- wikkelfaktor

= stoomverdringingsfaktor
= faktor voor geleidbaarheidsharmonischen

= soortelijke weerstand
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= stator
=rotor

= bewikkelde rotor

= gleuf

= kooi

= gleuf

= aantal

= spoelkop

= rangnummers

= rangnummers

= spreiding
. --- .-_._- . ---

= hoofdveld
\

= dubbelgekoppelde spreiding
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1. Inleiding

Er zijn metingen verricht aan een induktiemachine om te bekijken

welke invloed de hogere harmonische soanningen en -stromen hebben.
We do en dit door twee verschillende rotoren in de machine te
plaatsen enerzijds en anderzijds door de machine eerst te voeden
uit het net en later met een trapvormige spanning. Dit is in
overeenstemming met de opdracht,die luidt : Invloed van een ver-J

vormde spanning van een invertor op een draaistroommotor met een
kooianker,respektievelijk met een gewikkeld anker,in het bijzon

der ten aanzien van de verliezen en het geluid.
De eerste rotor is een normale kooiankerrotor met rechte gleuven

en koperen staven.Nadat de metingen aan deze kooiankerrotor 7.i~n

~pdaRn,worden de Ataven eruit gezaagd.Aan deze onbewikkelde rotor
worden metingen verricht,waarna de rotor wordt voorzien van een
tweelaags wikkeling (zie verder hoofdstuk 2 ).We hopen nU,dat een
aantal hogere har~onischen eruit gefilterd zullen worden en dus

niet meer in de rotor optreden en daar ook geen verliezen meer
vero0rzaken.Tevens moet men zich nog bedenken,dat de optredende

stroomverdringing in de kooiankerrotor meer verliezen zal ve~oor

zaken dan de bewikkelde rotor.Het effekt kan het beste aan de
hand van figuur 1.1 worden duidelijk gemaakt.We zien in deze fi-

veldverdelin . verliezen
B

d d

.- fJ2
d I d B d

Figuur 1.1
a b c d

guur dUidelijk naar voren komen,dat de kooiankerrotor over een

kleiner oppervlak stroom voert.dan de bewikkelde rotor.Dit ver
~chijnsel wordt steeds sterker naarmate de frequentie van de gefn
duceerde stroom groter is.Deze steeds groter wordende stroomver
dringing heeft bij de kooiankerrotor ook steeds groter wordende

verliezen tot gevolg ten opzichte van de stroomverdringingsvrije
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I
rotor.In figuur 1.1d zal het oppervlak bij de kooiankerrot0r dus

groter zijn dan dat van de bewikkelde rotor.
We willen nu eens beschouwen voor welke soort verliezen we ons

het rneeste interesseren.In de rotor nebben we verliezen ten gevol
ge van de statortand_pulsaties,de hogere harmonische strornen,die

op zuIIen treden en de grondharmonische komponent,die in ons ge
val dus 50 of 100 Hz is.

Bekijken we eerst de verliezen ten gevolge van de statortandnulsa
ties dan blijken de gesplitst te kunnen worden in rotorijzervpr
liezen en rotorstroomverliezen.We interesseren ons het rneeste voor

de rotorstroomverliezen.Deze kunnen weer opgeaplitst worden in
rotorkooiverliezen en verliezen in de overgangsweerstand tussen

kooi en bIik.Deze laatste speelt echter aIleen een rol van belang
als de Rtaven in de rotor schuin Iiggen en als er geen goede iso

latie is tUBsen de rotorkooi en het rotorblik.ln de gebruikte ro
toren spelen ze dus geen rol daar de staven recht ge~tapeld zijn.
De verliezen in de rotorkooi in het eerste geval en in de bewik

kelde rotor in het tweede geval blijven er nu dus over.Ook over
deze verliezen kunnen weer twee beschouwingen opgezet worden Au

weI :

1.De gernduceerde stroom is "resistance limited".De stroom in de

rotor word t begr~_~~~ <!0Q~_ de weerstan~_van d~ rotorkopeI:'be Jeg
ging.Het luchtspleetveld wordt nauwelijka bernvloed door de
secundaire stroom.Er geldt:P 1 =E2/R.Dus als R groter wordtver •
nemen de verliezen af en als R kleiner wordt toe.

2.De gernduceerde stroom is"inductance limited".Nu treedt een

begrenzing in de stroam op ten gevolee van de induktiviteit van
de rotor.Er is een amperewindingen evenwicht tussen de primaire

en de secundaire windingen.Hier geldt:P I =I2~.Dus als Rver •
kleiner wordt nemen de verliezen af en als R groter wordt toe.

In hoofdstuk 3 worden de verrichte metingen behandeld,de resuIta
ten hiervan zijn in hoofdstuk 6 weergegeven.
In de hoofdstukken 4 en 5 is geprooeerd o~ de verliezen te bere

Kenen en te vergelijken met de meetresuItaten.Om met mper nogere
harmonischen het verschil tussen de twee rotoren te bekiJken

wordt de induktiemachine ook nog een keer gevoed met een blokvor
mige spanning.Hierdoor onstaat een schakel_effekt.

Opmerkelijk was het resultaat,dat verkregen werd toen bij een
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stator Inet 36 e1euven een rotor met eveneens ,6 glpuven werd ge
bruikt.De resultaten van die metingen zijn weergegeven in appendix

1.Deze meetresultaten bleken niet erg ?escnikt om de bedoeling
van de opdracht tot uitdrukking te prengen,omdat er onder andere

een enorm groot lostrekkoppel optrad.Er is toen geKozAn voar een

induktiemachine met een stator met 36 gleuven en een rotor met
44 fleuven.De problemen van het grote lostrekkoppe] waren toen

vrijwel geheel verdwenen.

Opmerking:Op het einde van de afstudeerperiode bleek,dat de machi
ne,waaraan gemeten was open stator gleuven te hebben en

niet,zoals in de gegevens,die ik had,halfgesloten sta
tor gleuven.De berekening zijn toen in verband met het
beeindigen van het werk niet meer veranderd,daar niet

aIleen de gleufspreiding verandert,maar onder andere
ook de invloed van de geleidbaarheidsharmonische en de

dubbelgekoppelde spreiding.
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2.Gebruikte machines en aandrijvingen.

De meetopstelling van de induktiemachine is weergegeven in
figuur 2.1. Er is in iedere fase een amperemeter opgenomen om
te kunnen kontroleren of er veel onsymmetrie is tussen de drie
fasen.In de W-fase is de amperemeter een deel van de Erich-Ma
rek wattmeter,die gebru1kt is om het door de induktiemachine
opgenomen vermogen 1n een fase te meteD.

Om de induktiemachine in het synchrone punt te laten draaien
wordt deze aangedreven door een gelijkstroommachine.De opstel
ling hiervan is weergegeven in figuur 2.2. In deze figuur is
ook aangegeven hoe we de 50 Hz netspanning aan de macaine toe
voeren via de indukt1eregelaar.Dit laatste is gedaan om de
grootte van de spanning te kunnen regelen.

De 100 Hz netvoeding wordt verkregen,zoals aangegeven is in
figuur 2.3. De 100 Hz wordt verkregen door de symmetrisch be
wikkelde driefasige rotor va n de asynchrone-machine (AM2) tegen
het door de stator opgewekte draaiveld in te laten draaien en
van de sleepringen de spanning af te nemen.Deze spanning wordt
via de induktieregelaar weer aan de te beproeven induktiemachi
ne toegevoegd.

De 50 en 100 Hz blokvormige spanning is verkregen uit een in
vertor,die ontworpen en gebouwd is door C.M.B.v.d.Leuren in
zijn verslag wordt beschreven'literatuur, 12 ).Er zal daarom
nier niet verder op de werking van de invertor worden ingegaan.

Om nog eens extra duidelijk het verschil tussen de twee roto
ren tot uitdrukking te brengen zijn op de pa6ina's 2.7-2.9 een
aantal foto's van de machine met de verschillende rotoren opge
nomen.

Tenslotte is in figuur 2~~. een tekening gegeven van de be
wikkeling van de stator,- .', 1)e stroomverdringingsvrije rotor
en de kooiankerrotor zijn weergegeven in de figuren 2.5a en b .Deze
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teKeningen worden gebruikt bij de berekeningen,zoals die ge

maakt zijn in hoofdstuk 5.

Als het voor de dUidelijkheid nodig is,zijn meer gedetailleerde

tekeningen opgenomen in de op de tekening betrekking hebbende

tekst.

De machine,waaraan g.meten is,is .en induktie-aachine YaD het aerk

Sait uit Slikkery••r.

De belangrijkate g.g.Yens hi.rvan zijn :

50 1-4014_2 I type DMK 24/12

pk 6,8 I kW 5
Volt 220/380 I Aap 18,2/10,5 ;Sch ~ / J-
0... 1455
coa yJ .0,84
enige at.eting.n :

Stator Rotor

Buite.di_.t.r 240 _ 163,9 -Bin.endi..et.r 165 _ 90 -
Aak.!"br.~dt. 120 _ 120 ..
Aantal gro.ye. 36 44

ero.fataetillg zi. hootdatuk 5.7
Aantal pol•• 4

Aantal drad•• 25
pel' gro.t
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380V
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100Hz

figuur 2.3
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3.Metingen

Daar we bij de metingen vooral geinteresseerd z~Jn in de ho
gere harmonische,zoals die op zullen treden,is besloten de in
duktiemachine steede in het synchrone punt te laten werken(zie
ook hoofdstuk 1 Inleiding ).Om enige indruk te krijgen weilike
hogere harmonische spanningen en stromen er in de rotor en sta
tor op treden en wat de grootte ervan is,is met een wave analy
zer een spektrum van hogere harmonische apanningen en stromen
opgesteld.Deze resultaten zijn weergegeven in noofdstuk 6 en
weI in de figuren 6.5. tot 6.9. We kunnen eehter aIleen maar aan
de stator meten en dus niet aan de rotor.Dit houdt in,dat we
van de rotorstromen aIleen de terugwerking van de rotor naar de
stator meteD.Deze terugwerking geeft due stromen in de stator,
die weer opgeteld zijn bij de reeds aanwezige statorstromen.
Deze sam van stromen kunnen we dus meten.

Om een indruk te krijgen van de invloed van de staven en later
de wikkelingen in de rotor zijn de hogere harmonisehe spannin
gen en stromen ook bepaald toen de staven eruit gezaagd waren.

Voor het verrichten van de metingen bij 50 en 100 Hz blok
spanning op de machine is gebruik gemaakt van een invertor,die
apeeiaal voor dit afstudeerwerk ontworpen en gebouwd is door

C.M.B.v.d.Leur ,zoals reeds eerder vermeld werd in hoofdatuk 2.

Een"korte be'schrijving van de invertor is opgenomen in appendix-2~-

Het grootste versehil tussen de twee rotoren verwaenten we in
de resultaten van de verliesmetingen rond het synehrone punt.
De resul taten zijn weergegeven in de figuren 6.1 en 6.3 •

Aan de geluidsmetingen,die gedaanLzijn, is een apart hoofdstuk
gewijd namelijk hoof~uk 8.
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Al de metingen van nogere harmonischen zijn gedaan in het synchro

ne punt,dat behoort bij grondharmonische van de voedende spanning.
De eebruikt~induktiemachine wordt door een gelijkstroommachine in
het synchrone punt gebracht en gehouden.We krijgen op deze ma

nier een zo klein mogelijke synchrone komponent,daar deze aIleen
hysteresis- en wervelstroomverliezen van de stator hoeft te deK
ken en daar deze niet in de rotor induceert.Het bleek,dat de in
duktiemachine een sprong te zien gaf in zijn verliezen en koppel
als van een toerental net onder het synchrone toerental opgere
geld werd tot net boven het synchrone toerental.Deze sprong is
bepaald door het synchrone punt zowel van de onderKant als van

de bovenkant te naderen en verliezen en koppels dan te meten.Uit
de grafieken blijkt,dat de sprong zo klein is,dat hlj nauwelijks

zicntbaar wordt uit de meetresultaten.ln de grafieken van het
opgenomen vermogen is de sprong weI getekend,niet in de grafieken

van het koppel.Dit is gedaan om aan te geven,dat met de resulta
ten van de metingen niet eenduidig de sprong vast gelegd is.

Tot slot wil ik hier nog een opsomming geven van de verrich~e

metingen. In de eerste plaats is er gemeten bi.j een voedingsspan
ning van 50 Hz netspanning.Hoewel deze netspanning al hogere har.

monischen bevat is om de invloed van de hogere harmonischen beter
te kunnen bekijken ook gemeten als de machine gevoed wordt met een

50 Hz blokvormige spanning,die uiteraard veel meer hogere har
monischen bevat dan de netspanning.T~nslotte is om de invloed
van de snelheid te bekijken ook gemeten voeding met 100 Hz.Ook
nier is een netspanning en een blokvormige spanning gebruikt
(beide 100 Hz).De synchrone snelheid is nu 3000 omw/min.Bij aIle
vier de voedingen zijn de hogere harmonischen in spanning en
stroom gemeten,evenals het opgenomen vermogen rond het synchrone

punt.Verder is bij 50 Hz een koppel-toerenkromme opgenomen.
Later zijn nog metingen verricht aan de machine met de bewikkelde

rotor,als de gevoed wordt door een netspanning van 25 resp. 75 Hz.
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4.Behandeling en invloed van optredende hogere harmonischen en
spreiding

Daar we na het verrichten van de metingen geinteresseerd waren
in een berekening,die bij die metingen aanaluit,ia in eerste iri
stantie geprobeerd de rotorstromen te berekenen.Dit is gedaan om
d~t we hpt meest e belangstelling hadden voor de rotorstroomver~

liezen.Zoala een ieder bekend is,geeft dit uitgaande van een si
nusvormige voedingsapanning en een niet niet te moeilijke verdeling
van de wikkelingen een stelael van vergelijkingen,die meestal
weI op te lossen zijn.We bekijken dus aIleen de grondharmonische
komponent.Hieruit wordt dan het vervangingsschema afgeleid (£i
guur4.1).

I y y y y yyyy
I I

~ -l
R1 L 1 2 u1 a )

-e
1Sft R2 /s-e

-<

r T
figuur 4. 1•

In ons geval willen we nog wat verder gaan door vooral na te gaan
wat de invioed is van de hogere harmonische stromen in de rotor.
Er is daarom in het synchrone punt gemeten om de eigenlijk beken
de invloed van de grondnarmonische komponent buiten beschouwing
te laten. Er wordt dU8 geen grondharmonische stroom geinduceerd in

de rotor.
Toen we de stromen in de rotor wilden gaan berekenen,deden zich

direkt problemen voor bij de bepaling van die hogere narmonischen.
Het eerate punt waar we op kwamen ,wasde vraag:welke hogere har
monischen treden er op1 Dit leidde tot een tweede vraag,namelijk:
welke spreiding hebben al deze hogere harmonischen en wat is hun
invloed in het geheel7 De oorzaak van deze vragen is namelijk,dat
er een groot aantal hogere harmonischen in de machine ontstaan.
We zullen hieronder eerst eens een opsomming geven van de te ver-
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wachten hogere harmonischen:
1)Het voedende net is niet zuiver 50 Hz. Er zitten al hogere har

monischer.in de voeding van de machine ( tijdharmonischen).Bij
de blokvormige voeding is dit uiteraard net de bedoeling.

2)Er ontstaan hogere harmonischen,omdat de stator wiKkeling niet
zuiver sinusvormig is verdeeld,maar doordat de wiKkelingen
opgebouwd zijn uit in gleuven ondergebrachte spoelen (gleuf
harmonischen) •

3)Er 'kunnen hogere harmonischen ontstaan door niet-lineairitei
ten en verzadiging in het ijzer.

4)Er treden hogere harmonischen op,doordat er gleufopeningen
zijn ( geleidbaarheidharmonischen).

5)Ook doordat de twee rotoren geensinusvormige stroombeleggingen
hebben ontstaan hier hogere harmonischen.We verwachten,dat de
ze hogere harmonischen voor de twee rotoren verschillend zul
len zijn en dus ook een verschillende terugwerking naar de sta
tor zullen hebben.

6)Iedere harmonische ,die optreedt ,veroorzaakt zelf weer een
spektrum van hogere harmonischen.De door de grondhar

monische veroorzaakte hogere narmonischen zijn dUB ieder voor
zich weer €{rondharmonische voor een volledig spektrum van daar
bij horende hogere harmonischen.

7)Een zeer grote moeilijkheid geeft de terugwerking van rotor
naar stator en weer van stator naar rotor enz •. Oak de hierdoor
veroorzaaKte velden dragen bij tot de hogere harmonischen.Men
noemt dit de aecundaire en tertiaire werking.

If

De ~rootste problemen ontstaan als we iedere harmonische zoals
hierboven vermeld is willen bepalen.ln het bijzonder ontstaan dez e
problemen ala we de spreidingsreaktanties van deze hogere harmo
nischen willen berekenen.Een eerste stap die we maken is uitgaan
van de belangrijkste hogere harmonische velden,die op zullen tre
den.We kunnen stellen,dat de gleufharmonischen weI de belangrijkste
zijn,maar dit rechtvaardigt nog niet dat we de andere hogere har
monische velden mogen verwaarlozen.

*~Harmonischen ,door excentrische ligging van de~as.
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~a opsomming van aIle soorten hogere harmonischen is het zinvol
om eens te bekijken welke vormen van spreiding we tegen kunnen

komen. Dit zijn : 1.spoelKopspreiding
2.gleufspreiding
3.tandkopspreiding
4.luchtspleetspreiding
5.zig-zagspreiding
6.dubbelgekoppeldespreiding.

De eerate vier vormen van spreiding worden bekend verondersteld

en slechts aan de hand van onderstaande figuren dUidelijk ge-

maakt (f iguur 4.2. en 4. 3. ). Met de spreidingen, zoals vermeld
onder de punten 3 en 4 worden vaak dezi£de begrippen aangeduid,e
venala met 5 en 6.Vaak wordt met de luchtspleetspreiding ook de
dubbelgekoppelde spreiding bedoeld.Een voorbeeldLs,dat de lucht
spleetspreiding opgevat wordt als de luchtspleetspreiding bij on
eindig veel gleuven plus de tandkopspreiding.

(
\

figuur 4.2.

1

figuur 4.3.

De.vijfde vorm van apreiding,de zig-zagspreiding,kan het beste
aan de hand van onderstaande figuur uitgelegd worden.Het is dUB
het overspringen van het veld overde tanden,zonder dat het bij
draagt in de koppeling tUBsen stator en rotorwikkeling.(figuur4.4

figuur 4.4.
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Tenslotte de zesde vorm namelijk de dubbelgekoppelde spreiding.
Deze spreiding wordt veroorzaakt door de hogere harmonische
velden.Als men ervan uitgaat,dat de hogere harmonische velden :
geen bijdrage in het koppel leveren,dan rekent men al die vel
den tot de dUbbelgekoppelde spreiding.
De berekening van de diverse vormen van spreiding wordt in het
volgende hoofdstuk verder behandeld.
Een verschil tussen de twee rotoren is nu dat door de verEhil
lende bewikkelingen de spreiding verschillen zal vertonen.Aan
de bUitenzijde van de machine zien we direkt de totaal ver
schillende~spoelkoppenvan beide rotoren.Hiermee samenhangend
zal er ook een verandering in de spoelkopspreiding optreden.

Nu de problemen ten aanzien van de soorten harmonischen en
soorten spreiding besproken zijn,lijkt het zinvol alles in een
berekening onder te brengen.Eerst voIgt er nu een globale op
somming van de grootheden ,die in de berekeningen verwerkt moe
ten worden. 1.de weerstand van de stator

2.de weerstand van de rotor
3.de totale spreiding van de stator
4.de totale spreiding van de rotor
5.daar de wikkelingen van de verschillende fasen in

de stator niet over 900 verschoven liggen,maar
over 600 moe ten we rekening houden met hun onder
linge beinvloeding

6.de koefficienten van zelfinduktie van rotor en sta
tor.

7.de koefficienten van wederzijdse induKtie tussen
stator en rotor en omgekeerd

B.de stroomverdringing,die vooral bij de kooianker-
rotor een zeer belangrijke invloed heeft

Dit alles bij elkaar leidde voor de gron~armonische komponent
tot de reeds in de inleiding bedoelde vergelijkingen en vervan'"
ginsschema.Om nu de verschillen tussen de twee rotoren te be
kijken,moet de aandacht gericht worden op het effekt van de ho
gere harmonischen op de beide rotoren.Deze verschillen zitten
vooral in de weerstand van de rotor en de spreiding van de rotor.
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Zelfs als aangenomen wordt,dat r~,l~ en l~r onafhankelijk van d e
frequentie zijn,ontstaan er toch nag zeer uit~ebreide berekenin
gen.Bi.j de kooiankerrotor moet verder nog rekening worden ge
houden met de stroomverdringing.Ook lijkt de aanname van een
statorlekreaktantie ,die onafhankelijk is van de frequentie
niet erg fraai.Daarom een verdere uitbreiding van bovenstaande
schema's,die dan de invloed van de hogere harmonischen weer
geeft,zoals die in de macliine zelf ontstaan.Een schema,zoals
nieronder weergegeven moet dan voor ieder deelschema van figuur
4.5.opgenomen worden om tot een juiste oplossing te komen.Onder
staand schema (figuur 4.6.) is ontleend aan Iiteratuur 7

figuur 4.6.

Stator geleidbaarheids
harmonischen

rotor
gleuf
harmoni;
schen

dubbeIgekoppelde
spreiding

Statorgleuf
harmonischen

N
Xm (2--E. +1), 2p

N
Xm (2 2 ':'1)
,~
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In dit schema ontstaan termen voor linksom en rechtsom lopende
golven. De beperking van bovenstaand schema is dat niet erg
veel soorten hogere harmonischen worden meegenomen,waarvan dan
nog een term de dubbelgekoppelde spreiding voorsteld.Deze laats
te varm van spreiding is reedsin een eerder stadium in twijfel
getrokken,vooral ten aanzien van het feit of het weI spreiding
genoemd mag worden.

Een oplossing,die deze nadelen niet lijkt te hebben is ondera

staande figuur (figuur 4.7 J . In di t schema worden aIle hogere
harmonischen afzonderlijk weergegeven,zonder dat men ziCh af
hoeft te vragen hoe ze ontstaan zijn.

X'2av

R' /2, v s'"
figuur 4.7.

u

Oo~ voor bovenstaande figuur geldt weer in vergelij~ met figuur
4.6 ,dat dit schema in ieder deelschema van figuur 4.5 ingevuld
moet worden.Ook dit leidt wee~ tot een zeer gecompliceerd en om
vangrijk geheel.

Een van de belangrijkste redenen,waarom van systeem van bere
keningen afgestapt is,is dat het vrijwel onmogelijk is om JU1S

te waarden voor de spreidingsreaKtanties van alle 800rten en
aIle verschillende hogere harmonischen te vinden.
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rotor opgewekte hogere harmonische stromen.

-j~ -,:I--_---,0Y---Y1yyrvY"-_---.r--_..rY""YYrvy---yY""\-- --,

jX1v jX2v

~ ~ ~2jX1h -<
-<

... -

R"c
S

Figuur 4.8

Daar de stator niet veranderd is,zullen de rotoren kleine verschil

len te zien geven in de verliezen in de stator ten gevolge van de
rotor hogere harmonischen,als de reflektiefaktor veranderd is.Er
is geen rekening meer met dit effekt gehouden,omdat de door deze

harmonischen veroorzaakte verliezen erg klein verondersteld zijn.

De belangrijkste verschillen zullen vcoral in de rotoren tot uit

drukking komen en weI voornamelijk in de effekten van de gleuf
harmoniscnen en de geleidoaarheid narmonischen.Deze narmonischen
zullen in de twee rotoren verschillende weerstanden en sprei
dingsreaKtanties ondervinden ten gevolge van stroomverdringing en
een verschil in de spoelkoppen.Dit leidt ~ot de keuze van he~

uiteindelijke vervangingsschema,zoals hieronder getekend is voor
de machine met de kooi en voor de machine met de bewiKkelde rotor.

,
rtesumerend kan menstellen,dat voor beide machines slechts drie
rotorcircuits in het vervangtngsschema zijn opgenomen,namelijk
, ,
een voor de grondharmonische en twee voor de belangrijkste
gleuf harmonischen.Alle an_dere harmonische effekten proberen
we onder te brengen bij een dubbelgekoppelde spreiding voor de

grondharmonische.De komplete schema's zijn opgenomen in f~guur -
4.9. .
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5. Berekeningen~

5.1. Het statordraaiveld.

We bekijken de spoelen in de gleuven (22,23,24 en 31,32,33)

en in de gleuven(13,14,15 en 4,5,6).Hoewel de statorwikkeling
volgens het schema van figuur 2.4. gevormd wordt,is het handiger

toch iets anders te werk te gaan.We nemen daartoe spoelen met

een wijdte van 90o ,om zodoende ook verschuivingssymmetrie te
verkrijgen naast de spiegelbeeld-symmetrie.De spoelen,waaraan nu

gerekend gaat worden,worden gevormd door bijvoorbeeld de wik
kelingen in de gleuven 22 en 31.De beschrijving van het veld

vOlgens Fourier is nu te vinden en met enige verschuiving ook

voor de spoelen in de gleuven (4 en 13),(23 en 32),(5 en 14),
(24 en 33) en'(6 en 15).Door nogmaals verscnuiving toe te passen

over het geheel van het nu bekende resultaat,vinden we de Fourier

analyse voor de spoel~n van de twee andere fasen.Het midden

tussen de gleuven 27 en 28 noemen we as.=O.

1.De spoelen,die gevormd wordt door de wikkelingen in de gleuven

22 en 31 levert voor de fourier-coeffienten:

w [~~'2 f' ( 2 Ni Jale='-;- Has) cos2k asdas = -7T-. '2"g"" - cos 2kasdas +

o u~6 'lr: 0 ] [

+ fcos 2kas das +j-cos 2kas das = ~~ .~K -sin
"./~, :I. ~6

jWY,6 )1'1:: 1 Ni 2 [ ,147T,+ sin 2ka -sin 2ka =ng.~ -sln~~K +s y%t s tur~t oCK /

T' sl'n 50nk 1 Ni [ . 14 7T k . -14 7Tk ] =
~ = ngk -Sln~ + Sln~

2Ni ,14nk= - 7Tgk Sln~ •

k is geheel en oneven

bl=O
ad 1. Bij toepassing van de complexe Fourier-analyse werden de

zelfde resultaten bereikt.
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Er geldt dan: ck =
1

7t

~f
o

( ) i2kaH (} • e" s d It
S S

Ni . 14.
= - 'TgkS1n;t;-k.

Voor het verband tussen de norrnale en de complexe Fourier-analyse
geldt,dat ck = iak ,hetgeen inbovenstaande vergelijkingen blijkt

1 1

te kloppen.
2.De spoel,die gevormd wordt door de wikkelingen in dA gleuven

23 en ~2 levert voor de Fouriercoefficienten:

2kas

3.De spoel,die gevorrnd wordt door de wikkelingen in de ~leuven

24 en 33 geeft in analogie met het bovenstaande voor de
Fouriercoefficienten:

[ '~
'l,trj~ 1r

2 N' f cosak = -.~ - f cos 2ka da + i cos 2kas das - 2ka da ]=
1T g S S S s

3 0 1I1r/16 l"'7,b

Ni [ sin 22 nk + sin 58 7rk ] _ 2Ni sin 22 7Tk= 7rgk - 3b 3b - - ngk 3b ·

De drie aO'B z1Jn aIle nul.
Het totale veld,gevormd door de spoelen van een fase wordt dus :

Htot • 1= - ;~i t ~ ( sin jf.k + sin ~~nk + sin ~k ). cos 2kas=

2Ni ~ 1 ' nk ( nk )= ng i' i· s1n 2 • 1 + 2cos ~ .cos 2kas •

k is oneven.
Op analoge wijze vinden we voor de spoelen,die ~ verder liggen,
dus de andere fase, het veld:

Htot • 2= ~=i ~ ~.sin-~k. ( 1 + 2cos ~ ).cos 2k(as - 3 ).

Hierin is : i = I cos (wst - ~ ).
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En tenslotte voor het veld • dat gevormd wordt door de spoelen,
d ' 217" d l'le ~ ver er ~ggen:

Ht . 3=Qt.
2Ni
rcg

1 rc 1Tk ) ( 21Tf l{.sin 2k • ( 1 + 2C08 9-- .cos 2k as - 3" ).

met hlerin : i

Voor het draaiveld ontstaat nu uit de som van de drie velden:

Htot = Htot • 1 + Htot • 2 + Htot • 3 =

= ;~I ~ ~. sin ~.( 1 + 2cos ~9 ). { cos 2kcys.cos wst +

+ cos 2k(a - -31T ).COB (w t- 4 1T ) + cos 2k(a - 2
3

1T).COS(w t- 23"rc)}~.._
B S 3 s s

2NI L 1 ' rck ( 1 rck )= 7t;- 1{.sln 2 · + 2cos 9'" •
~ k

.[( 1 - cos 21Ck - V3sin
21Ck ). cos (wst + 2kas ) +

3 '3

+ ( 1 21Ck {3'sin 21C k ).cos (w t + 2kas ) ]- COB ., + •3 s

Wanneer nu oneven k 's genomen worden,dan ontstaat:

k HI 2NI til 2NI ~k
g g

1 3.2 988.cos(<...>s t-2as ) 8,64 2 9 88/3

3 °5 1 0,39 0 9 65/3~.3.0965.cos(w t+10~ )
7

1 B s
7·3.-0,53.cos(wst-14~s) 0,23 0,53/3

9 °11 - -rt13.-0953.cOB(Wst+22~) 0,145 0,5:5/3
13 T3.3.0,65.cos(wst-26~s) 0,15 0,65/3
15 °17 1r+·3.2,88.COS(wst+'34~s) 0,51 2 988/3
19 - -rg.3. 2,88.cos(wst-38~s) 0,455 2,88/3
21 °enzovoort
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Wanneer nogmaals de vergelijking voor het draaiveld bekeken

wordt,dan valt nog op te merken,dat de eerste term tussen de

rechte haken de hogere harmonische termen levert voor de velden.

die linksom lopen en de tweede term de rechtsom lopende velden.

Dit voor een machinetdie rechts om draait.

De snelheid van de hogere harmonischen kan ala voIgt worden voor-

gesteld :
+ (,J

- 2k •

*Het is bekend dat de gleufharmonischen bij een verdeelde wikkeling

een rangnumrner hebbentdat te bepalen is uit:

~ = g N + 1.j) b · . + 1 + 2 -+3,,waar 1J g = - ,- t

Voor de belangrijkste statorgleufharmonischen vindt men dan :

~ = + 19 of -17 • Het plusteken geldt voor de rneedraaiende

hogere harmonische en het minteken voor tegengesteld draaiende

harmonische ten opzichte van de grondharmonische.

Voor de kooirotor is een soortgelijke formule te vinden.Deze

geeft dan voor de rangnummers van de rotorgleufharmonischen

~ = + 23 of -21-
Ais we de oplossing voor het statordraaiveld bekijken,blijkt

b ovenstaande forrnule inderdaad dezelfde rangnummers te geven

voor de gleufharmonischen.Ook voor de rotor blijkt het te kloppen

zoals blijkt uit de berekening van het rotordraaiveld in 5.3••

* De gleufharmonischen Z1Jn die nogere harmonischen. waarvan dt:>

wikkelfaktor gelijk is aan die van de grondharmonische.
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a
5.1. De invloed van de geleidbaarneidsharmonischen.

Deze ontstaan,door~at het oppervlak van de stator en de rotor
niet vlak is.Er zitten gleuven in.die voor een schijnbare ver

groting van de luehtspleet zoreen en die een afname van B ver

oorzaken ter plaatse van de gleuven.

Bij besehouwing van een diameterspoel krijgt men een beeld vol
gens onderstaande figuur.Het blijkt,dat als p= J/s niet al te

klein is (b.v. > 1,5 ) ,dat de dips in de veldkromme benaderd

kunnen worden door een driehoek met als basis s'=1,6.s en met

een hQogte bN= 2Bo ,waarin voor Bo= 0 keBl is genomen.

F · ~ 1a·i1.guur ? Figuur 5.1 b

vv

Een iets andere benadering van bN verkrijgt men door voor half

gesloten gleuven te stellen,dat bN ligt tussen 0,3 en-0,5 B.

Om de werkelijke veldkromme ten opzichte van de kromme,die op

treedt voor oneindig smalle gleuven enluehtspleet weer te geven

moet deze in de eerste plaats verrnenigvuldigd worden met de
faktor

•

Deze faktor ontstaat door te doen alsof er sleehts gleuven zlJn

op de plaats,waar de spoelen liggen,die nodig zijn om het tra

pezium vormige veld op te wekken.Er is eehter nog een belangrijk

verschil met de ideale veldkromme,zoals blijkt uit bovenstaande

figuur.Alle gleuven zijn nu in rekening gebraeht.Dit geeft een

versehil met de ideale Kramme zoals weergegeven in deel b van de
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figuur.De dips leiden tot een extra faktor voar het veldver]oop.

Op het nu beschreven veld wordt weer een harmonische analyse

togepast,die in onderstaande formule tot uitdrukking kornt:

4 [~ I 2bN ( tr s'B.,: B - --- 1 - cosv-
2

.-;:;;-)., yT( Ny 'Tt'.s' ..
y~ F

sin :

= ~-J ~NV .B

Er ontstaat hierdoor een volledig spektrum van hogere harmonische.

waarvan ook hier de belangrijkste slechts meegenomen worden.Dit

zi~n de grondharmonische en de eerste twee gleufharmonischen.

net effeKt van de geleidbaarheidsharmonischen is,dat voor de
grondharmonische en de gleufharrnonische met rangnummer ~ : N.1/p +

+1 : +19 de u.itdrukking tussen de vierkante haakjes KJ.e~ner-dan
, , ,

een ls.Deze velden worden dus verzwakt.Voor de andere gleufhar-

monische is deze term groter dan een en dit veld wordt dus ver
sterkt.

Tenslotte wil ik nog opmerken,dat een gebruik van de faktor

van Carter hier niet toegestaan is.Er wordt dan aIleen een ver

grating van de luchtspleet voor de grondharmonische in rekening

gebracht.Hier is het juist de bedoeling,dat iedere harmonische
apart in de berekeningen tot uitdrukking komt.
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5.2.De co~ffici~nt van zeJfinduktte van de stater en van weder

zijdse induktie met de rotor.

1.De coeffici~nt van zelfinduktie van de stator.

We nemen het draaiveld van de stator en bekijken de flux,die met

~~n stator fase is gekoppeld.Hieruit voIgt dan de draaiveld

induktiviteit.

Voor de grondharmonische en de twee gleufharmonischen is

1 + 2cos ~k = 2,88

Uitgewerkt ontstaat dan:

Dus:

voor de grond- en gleuf

harmonischen

De drie co~ffici~nten krijgen we door voor 1 in te vullen

1 ,17 en 19.

D~ formule,die voor aIle harmonischen geldt,luidt:
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2.De coefficient van wederzijdse induktie tussen de stator en
de rotor

Deze berekening geeft de coefficient van wederzijdse induktie
het statordraaiveld en ~'n rotormaas. Het stator draaiveld beZlen
we nu vanuit de rotor 1.

(Bs)r = SN(·~·COS(2k~r-sWst).
De maas e wordt nu bekeken.Deze maas heeft zlJn staven liggen op

de plaats (£ - 1) .2?r/N2 - 'ft/N2 en (£ -1 )2 '7t/N2 + iC/N2 •

De omvatte flux wordt dus

(£_J)2~ t ~

f£ -tJL-"I.I' ttt IVt

&-lj'1%t of '%~

(l-I)~' '%,
1J. 6.2,88.N 1Rl I cos(2kot - swt\JN=

/~(). n-gk •• . r s JW'.r

=

P 6.2,88.N 1Rl ~
= ~N~·)LO. 2 .sin(~k).I.COS(2(€-1)~'--SuJst) =

n-gk

= 121 I. cos ( 2 (£ -1 )l~ k - s Ws t) •

Bovenstaande afleiding geldt weer uitsluitend voor de grond- en
gleufharmonischen,dus k=1,17 en 19.

De algemene formule voor 1 21 ,dus voor aIle harmonischen luidt:

1 ) ..
B = B.cos (w t -2« )s s s

met ld = St.d enr S

()(r= o(s gesteld

.R.::::~

....
(B) = B.cos(swrt - 2 ocr)s r
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1r/2
-cos 210<)1' =

r 0

5.3 Het rotordraaiveld.

Om de ~oefficient van zelfinduktie van de rotor te bepalen en

de coefficient van wederzijdse induktie met de stator is uitge
gaan van een analoge aanpak als bij de stator.Eerst wordt dus

het door de rotorstromen veroorzaakte rotordraaiveld berekend.

Nu wordt het rotorveld bekeken,dat opgewekt wordt door vier sta-

ven.die nrecies over een poolsteek verschoven zi~n,zoals gete

kAnd is in figuur 5.2 .Deze vier staven geven een blokvormig veld
met ~1E'rj ode 'J(, figUilr 5.3. Deze blok wordt in een Fourierree£s

')ntwikkeld.Er wordt van uit gegaan,dat de stroom in de :Jtaaf bij
~ =0 near achter Inopt en sinusvormi~ js.r ~ -

Do r~ekRnntwikk~ling luidt:

::llr=O 1[/2. .
'2 j/tlDir . 4 fiD lr-

b l =1i" 2. 2g' Sln 21otr dGXr = 7Z"2g '21(
o

,waarin 1 oneven moet zijn.

1 is daarom 2n + 1 gesteld.
Voor het veld vinden we dan

met

it = I" sin wrt
Zo vinden we ook de reeksontwikkeling van de andere staven.Er word

daartoe een analoog stelsel van steeds vier staven genomen als

hierboven beschreven is.Het verschil zit steeds in de verdraaiing
van de vier staven over 2 7C k/N2 ruimteli jke graden en in het

feit dat de voedende stroom ook verdraaid is en weI over 4~k/N2

elektrische graden •De stroom word t dus i = I sin(wr t-4 rt' k/N 2 ).
k loopt van 0 tot 10 afhankelijk van welk stelsel van vier staven

ik heb genomen ten opzichte van de uitgangspositie.

Het rotordraaiveld vinden we nu door over de elf stelsels van
vier staven te sommeren.

!i.-I 00

B (0( )= fio Ir -.± ~ ~ _1_s in (w t - 41t"Nk ). s i n2 ( 2n +1 ) (o(r -
t r 2g" 'J'( L L 2n+1 r 2

i.~o YI",O



Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

biz. 5.1 0 van

rapport nr. 77 -1 5

I

-

0 7£/2 7£ 37£/2 27£ ll:'r

Figuur 5.3
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Hierop wordt enige goniometrie toegepast o.a.
?-sin p sin q = cos(p-q) - cos(p+q)

:o~r ontstaat dan

~J 2~+1 (cos [Wr t-2 (2n+1 Xlc',.- 4~~ + 4;~ (2n+ 1) ]-

- cos [Wr t+2(2rt+1 )"'r- 4;~ - 4~~(2n+1 )])} ==

Ji I !() ()() 1 8-k
=;~ rto ~o 2li+T cos( S + N

2

n
)-

waarin b = W t-2 (2n+1 ) 0(r r
? = wr t+2 (2n+1 )<Xr

8'tkcos(o- ,-(n+1))
2

Bt(tXr ) = -"".I r I f
'ir'g I.~o n~ 0

Bovenstaande vorm wordt nu komplex geschreven

.81'1'kn - .81l'k( 1)
1 ' & J-r- 'r -J'"N n+

2n+1 Re eJ.e 2 - eJ.e 2 =

In de eerste plaats word t nu de sommatie over k bepaald. Di t l.s

de sorn van ee~ meetkundjge reeks met rede kJeiner dan een.

1-rn
S=a---

°1-r
Dit l~vert in ons geval :

.81tkn
10 J--
Ie N2

J.~o

1 j21rn- e=

.' OrenIn--- sin(rrn)e
. (ftn)

s~n Tf

=

=0 ,behalve voor

n = 0,11 of veelvouden van 11

De andere sommatie van de term met k gaat analoog en levert
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/0 . 81l'n ( 1 )

1:0
-1- n+

,.., <' N -
r; 2 -

",0

.107r( 1 )-J-- n+
11e sin 7L (n+1)• =

Sinrt(n+1)
o ,behalve voar

n = 10 en veelvouden van 10.

nierdoor ontstaat het draaiveld,dat slechts meegerekend wordt

voor de grondharmonische en de twee belangrijkste gleufharmonische •

AI,.
= rrg

. 10lLn
DO 1 { [jot J-1-1- sinrcn
~CI 2n+1 Re e.e . 1C

slnnn

.107r(n+1)
j? - J 11 sin Tr: (011 )

- e .e •
sin~ (n+1 )

]} =

= :~Ir {cos(Wrt-2o(r) + 2.~1+1cos(Wrt-2(211+1)o(r) 

- 2.1~+1cos(Wrt+2(2.10 +1)Ot'r) }
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5.4 De coefficient van zelfinduktie van de rotor en wederzijdse

induktie met de stator voor de machine met de kooi.ankerrotor

Nu het rotordraaiveld bekend is kan de coefficient van zelf

induktie bepaald worden.In de eerste plaats wordt gekeken naar
j~

de grondharmonische komponent.De berening geschiedt door te be-

palen welke flux met een rotormaas geKoppeld is.
(( -I) ~ 7rk f- Ir/N.

~2= J"" ~ BndA=
(f -I) 'l.1!/w - '1'#

I. l

= ..A.. I .. cos (2 0( - (.J t). t{ 1d 0( =
ft'g r r r

,A. HI= 21tg (
(E -1) •~; + :2
(t: -1 )N~Jt 1t'

2 - N2

= -1'1t~1 [Il'sin{wrt - (£. -1){; + ~} -Sin{wrt-(£-n1~

fto RI 7r ( (f) fC )= 1tg • sin'22. I. cos wrt - -1 TI .

hieruit voIgt voor L2h

.-t~RI . 'It:
1J2h = 7C'gSln'22

De coefficienten van zelfinduktie veor hogere har~enische termen
luidt dan :

L fi.RI s inr'ir y
2 h -V = 71. g y1. Co Co

~~,voar de gJeufharmonischen.

Tevens bepalen we de coefficient var. wederzijdse induktie tussen

de rotor en de stator.Daartoe wordt het rotordraaiveld van rotor

coordinaten omgewerkt naar stator coordlnaten.... ... .,.
B2=R2" cos(w t-2d )= B2cos(2ief -w t)= B2cos(2()( -sw t)=r r r r s s

.. ...
=B2cos(2«' -w (1-s)t-sw t)=E2cos(2g( -tJ t).

S S S S s

Hierin geldt: ot = tw (1-8) + o(rs S
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De door ~~n statorfase omvatte flux van het rotordraaiveld 1S nu

t>Is +35

/ cos(2~s- wst) d«'s +

+ 7'IS cos ( 2 (l(s - tvS t )d«s +

ot; - If!"

0(. +5$

/ cos(2()( - W t)
S S

o(r JS

0(5+
55 ]

+ sin ( 20(s - l.Js t )/«s- 35 =

= !i2 N1Rl [ sin 2(~s-55)-ust - sin 2(~s+35)-wst) +

+ sin 2(Q( -45)-~ t - sin 2(<t +45)-w t) +s s s s

• + sin 2(""s-35)-41s t sin 2(~s+55)-"'st ] =

= B2N1Rl.cos(2«s- wst).( 1 + 2cos ~ ).

De term tussen haakjes krijgt men door in de vorm ervoor de eerste
en laatste term samen te nemen evenals de 2e en de 5e term en de

3
e

d 4een e •
... .

Wanneer bekend is,dat B2= ~1~, vindt men voar de coefficient

van wederzijdse induktie tUBsen de rotor ende stator :

.;UoN1Rl
1 12= n: g .2,88 ,deze vorm geldt uitsluitend

voar de grondharmonische.Voor bovenstaande coefficient is voor

de hogere harmonische termen af te leiden :

rotor
~eufharmonischen.,voar

/,,,N 1Rl 1 r))
1 12= 1't: g • y2 ·T· 2,88

Een mogelijke controle van de tot nu toe gevonden coefficienten
gaat als vol~t :

1 1h ·12h = L12 ·121
Deze controle mogelijkheid gaat ook op voor de hogere harmonische
termen.
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5.5 De coefficienten van zelfinduktie en wederzijdse induktje

voar ~e machine met de bewikkelde rotor.

Het rotor- en statordraaiveld zijn geen prinri.. Dele verand~rin

£e~ (~1ergaan,~so~da+ nu de bewikkelde rotor in ae machine is

gepl aatst.De enige verandering zi t In het rotordraai.veld ,waarin

nu gp1dt : B b= N~.B k ,N2' is het RRnta1 draden van de rot0rr. c r. .
per f::ll'le.

-De coeffici~nt van zelfinduktie van de stator blijft geli.jk.

-De coefficient 1 12 wordt N~ maal zo groot dan bij de kooianker-

rotor. ~oN1N2R1

1 12 , b= 'Jr' g •2,88 voor de grondharmonische

...
Is·cos(2~r-s~~t) d~r =

A 6.2,88. N1Rl

rcg

-De coefficient 121 ,b berekenen we als voIgt

((_~l%z" ~

~21, b= N2 ~a-' f (Bs)rRIdDt'r =

(f-v1n4 -~t
IE-yr;t of rc/
Lc y ~ IAt

=N2~~ L
[e-Q iT,,!#,. - %L

~
/'06. 2 , 88 •N1Rl

-N'- 2 NY 'k g =

:iieruit voIgt:

p jJo6. 2 , 88. N1Rl
1121 = N2 )", 'k g ,voor de grondharmonische.

Voor de hogere harmonische coefficienten vindt men :

P ~o6.2,88.N1Rl 1
L21 »=N2".vJo' 'lr g • ~

De wikkelfaktor is voar de bewikkelde rotor evenals voor de

kooiankerrotor gelijk aan ~en,voor de grondharmonische en de



,-----------------------------,--------- ----

Technische Hogeschool Eindhoven

.Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

blz.5.1 6 van

rapport nr,7 7-1 5

hogere harmonis~hen.

-De coefficient van zelfinduktie van de bewikkelde rotor bepalen

we ala voIgt:

.coa(2« - w t).RI d~r =r r

Hieruit voIgt

, voor de grondharmonische komponent.

Voor de hogere harmonische termen eeldt

Bij bovenstaRnde resultaten blijkt de controle 11h.12h=121.112

zowel voor de grondharmoniache als voor de hogere harmonischen te

kloppen.
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5.6 De spreidingsreaktanties (theorie)

De spreidingsreaktanties zijn op een tweetal w~Jzen te bepalen.

De eerste door uit te gaan van het normale vervangin~sschemamet
een rotorlus en de tweede door uit te gaan van een vervangingssche

rna met meerdere rotorkringen in serie gezet,zoals getekend is in

figuur 4.10.De twee manieren worden hieronder gescheiden behan
deld.

-Uitgaan vaneen rotorlus.

De gleufspreiding wordt voor de grondharmonische bepaald volgens

een formule,zoals de literatuur die aangeeft (literatuur 1 ).
Bij de kooiankerrotor zal door een andere stroomverdeling over

de staven van de rotor ten opzichte van de bewikkelde rotor een

korrektie toegepast moeten worden.!v1eestal zal deze voor de

grondharmonische te ver~aarlozen zijn.Er treedt dus geen of
slechts een geringe stroomverdringing op~bij nominaal bedrijf.

De spoelkopspreiding zal de grootste verschillen geven tussen

de kooiankerrotor en de bewikkelde rotor.De reaktanties resp.

induktiviteiten worden voor de stator en de twee rotoren ook

hler weer aan de literatuur ontleend (literatuur1 ).Meestal zal
de spoelkopspreiding van de kooiankprrotor verwaarloosd kunnen

worden ten opzichte van de andere spreidingstermen.Het lijkt

verder vrijwel onmogelijk om een berekening aan de spoelkop

spreiding te maken.

De dUbbelgekoppelde- of luchtspleetspreiding ~s meestal samen

gesteld uit de tandkopsprmiding en de hogere harmonische sprei

ding.Als deze benadering zo wordt overgenomen,levert ook hier de

literatuur weer een passende oplossing om de reaktantie te be

palen ( literatuur 1,15).Het belangrijkste nadeel van deze be

schouwingswi.jze is,dat ap geen enkele wijze de invloed van de

haeere harmonische termen blijkt en dus zijn deze ook niet af
zonderlijk te beoordelen.

-Uitgaan van meerdere rotorlussen in het vervangingsschema

Het aantal rotorlussen is eigenlijk oneindig.We voeren hier

echter een beperking in door slechts drie rotorlussen te nemen.

De eerste Ius is voor de grondharmonische komponent,waarin aIle

term~n worden meegerekend ,die niet in de andere rot0rlussen op

genomen zijn.De andere twee lussen zijn opgenomen voor de twee
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belangrijkste gleufharmonischen.
-De gJeufspreiding is gelijk aan de bovenbesproken methode.Daar

de rotorlussen or de stator betrokken worden,is in het srnema
de grootte van de ~leufspreidingsreaktantiesvoar de drie Ius sen

steeds ~elijk.Een verschil tussen beide rotoren zit in het
aantal windingen in een gleuf en in de stroomverdringing.
De spoelkopspreiding zal veel minder last hebben van de stroom

verdrjnging.De induktiviteit is ook onafhankelijk van de
frequentie en dus voor aIle termen van de rotor even groote

De dubbelgekoppelde- of luchtspleetspreiding vormt het grootste
probleem om die voor iedere hogere harmonische te bepalen.In

het geval er slechts een rotorlus aanwezig is,wordt de dubbel

gekoppelde spreiding gevonden uit de som van de dubbelgekoppel
de spreiding ala er oneindig veel gleuven zijn en de tandkop
spreiding.Deze oplossingswijze geeft met de formules uit de
literatuur weer een term voor deze spreiding.Dit is dus geen

oplossingsmethode als er meerdere rotorlu8sen gebruikt worden.
Ook kan nog opgemerkt worden,dat deze methode niet erg fraai

is ,vandaar dat gekozen is voor een andere benaderingswijze is

geKozen.ln deze berekening van de dubbelgekoppelde spreiding
is uitgegaan van een sommatie over de hoofdveldreaktanties van

de hogere harmonische termen.Nu lijkt voor de stator het pro
bleem opgelost door in de stator spreiding voor de dUbbelgekop
pelde spreiding aIle hoofdveld reaktanties mee te nemen,behalve
voor de grondharmonische en de twee gleufharmonischen.Voor de

rotor is bovenstaande oplossing eveneens toe te passen,echter
met een extra toevoeging in de vorm van een dempingsterm.Dit is
nodig daar de rotQrreaktanties in het vervangingsschema op de

stator betrokken worden en de terugwerking van de rotor op de
stator aan demping onderhevig is.

'-----------------,.----------------- ---1
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5.7 Je spreidingsreaktanties (berekeningen)

a De gleufsnreiding
Voor de verschi11ende vormen van de gleuven zijn formules

bepaa1d om een goede benadering van de gleufspreiding te vinden.

Een a1gemene vorm is

w2 ~ -8
L 1= o,a.1r.-pq .In·'Ln ·10

fT,g ~
( H) •

Hierin is w = z pqn
Veor de gleufspreidingsreaktantie wordt nu gevonden:

Xcr,gl= 2rrf.Ilv ,gl·

~ te berekenen.

h 4
+ -b •

s

Er moe ten nu nog drie gevallen onderscheiden worden

-de statorgleufspreiding
-de rotorgleufspreiding voor de kooiankerrotor

-de rotorgleufspreiding voor de bewikkelde rotor.

Voor deze drie bepalen we nu afzonderlijk,de nog onbekende AgO
In figuur 5.4 is de vorm van de gleuf gegeven.Aan de hand van de

afmetingen is volgens onder

staande formule de grootte van

.. )0

Figuur 5.4

Bij de bepaling van de gleufspreiding voor de kooiankerrotor

heeft slechts de spreiding van een gleuf berekend te worden.

'de Kri,jgen dan : IJ 1= 11" 1 1 1O"",g ./' r g
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Cok voor de rotorgleuf is de grootte

van Agl nog niet bekend.Er wordt hier

een andere formule gebruikt dan voor

de stator,daar de vorm anders is •

•

Fip-uur 5.5
Deze vergelijking wordt benaderd tot

,figullr 5.5.

In de bewikkelde rotor liggen de spoelzijden van een spoel net

een poolsteek uitelkaar,zodanig dat in de ene gleuf de wikkelin~en

bovenin liggen en in de andere gleuf onderin.O? ~ra]nEa wij~e ~,~

bij d~ kooi gedaanis,wordt hier het totaal aantal draden in epn

~leuf tot·~~n fRse gArekend,uite~~ard eamen met twep Rpoplkoppen.

Dp eleufspreiding is de som van de snreidingen van de onder- en

bovenliggende wikkelingen.Iedere wikkeJing is opgebouwd uit z = 5
f7..

draden.In formule vorm leidt dit tot:

10'", p:l= L 0", g11 + L 0; g12 =

2
+ .f'",Z~1A.g2=~o Z gl i\.g 1

h s h +b
met Ag1 = 0,66 + Ag2 = '0,66 s

b~
en +--b s

De betekenis van de letters in deze formule is in figuur 5.5terug

te vinden

b De spoelkopspreiding

F,pn algemene formule is

2.fiow21

1 v, s = p s •A. s

Hierin is Is de gemiddelde le~te van de spoelkoppen en As is

een geleidbaarheidsgetal.Beide zijn verschillend voor de stator

en de twee rotoren.De verschillende waarden van Is bepaald men

door deze op te meten of uitte rekenen aan de hand van de machine
gegevens.
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Voor de bepaling van ~S is hieronder een tabel opgenomen.

rotor

1 laagswikkeling
2 laagswikkeling
kooianker

stator
1 laagswikkeling
A = 0,5s
A = 0,4s
A = 0,35

S

met

c De dUbbelgekoppelde spreiding
Bij deze vorm van spreiding wordt eerst weer een verdeling ge

maakt,namelijk voor de stator en voor iedere rotor wordt de bere
keningafzonderlijk uitgevoerd.

Voor de stator gebruiken we de volgende formule

X10= G'10·X1h

V. _ ~ /f /~'f
10- v.,1 l~)

Eigenlijk is X
10

een Bom van aIle hoofdveldreaktanties,benalve de
eerste.Voor mijn vervangingsBchema is de situatie iets anders,
daar de 17e en 1ge harmonische nog afzonderlijk voorkomen.We nemen

e e
daarom voor 010 de som over aIle v's,behalve de 1 ,de 17 en de
1ge .Deze drie zijn dus afzonderlijk in de berekeningen vermeld.

Voor de kooiankerrotor geldt :

X2o: 020 .X2h

met 1020 =Yf2J -1 en

Y/ 2~ = sin ~p 1'C IN2
J/ -YPn-!N

2

De waarden van ~2~ vindt men uit onderstaande grafiek

2 ',0
~l'

-0,1 Oft 0,(, D,S :1,0 ',1 '/' ',b ~g 2.," YPj"
-~) Nt

Figuur 5.5a
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I
I
I

I

I

X20~k (..rr.)
-616,5.10
-623,8.10

0,93
0,96
0,15
0,27

0,046
0,0665
0,0072
0,0076

O2ov
13,3
24
0,18

0,37

tL 2

0,07

0,04
0,85

0,73

0,77
0,865

0,237
0,318

In de tabel 5.1' Z1Jn een aantal waarden opgenomen ter verduide
lijking van het feit,waarom de 17 e en 1ge harmonische een rol van

betekenis spelen in de verliezen.De reflektiefaktor van deze ter
men is namelijk klein en de demping door de rotor is erg groot,
vandaar het vermoeden,dat ze een belangrijke bijdrage in de ver
liezen geven.

vp/N2

tabe15.1.
De 5e en 7e harmonische zijn ook weergegeven in de tabel om even
te laten zien,wat we van deze twee globaal kunnen verwachten.De
demping is voor beide klein (D),zodat de terugwerking (1-~) groot

is.Dit is in tegenstelling met de resultaten voor de 17e en 1ge

harmonische,waarvah de demping juist groot is.
Voor de bewikkelde rotor geldt ook bovenstaande beschouwing,

slechts X2h6 is verschillende van die van de kooi.

Voor de berekening aan de invertor gevoede macnine moet een iets

andere benadering gegeven worden.Er wordt weer georuik gemaaKt van

X20v = G"20' X2h
De 020 neemt nu aIle harmonische mee in de dubbelgekoppelde sprei
ding,welke aan de hand van onderstaande figuur te bepalen is,

110 v;.0

:1i
Figuur 5.5b

I

:1
t

L.----L__ ..L-- ' , 'If. /
/. :11> ao ~ ~'7p

AIle grafieken zijn ontleend aan literatuur 15.
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5.8 De stroomverdringing in ronde staven

Bij de bepaling van de stroomverdringingsfaktoren voor de

kooiankerrotor treedt het probleem op,dat de tot nu toe weinig
berekeningen aan ronde staven zijn gedaan.Dit komt,omdat meestal
ala stroomverdringingseffekten gewenst zijn.gebruik gemaRkt
wordt van hoogkantstaven of van dubbelkooirotoren.lk heb enkele

benaderingen gevonden,die hieronder verrneld worden en waarmee

later verder gerekend zal worden.
-Benader de stroomverdringingsfaktoren door uit te gaan van een
vierkante staaf,die dezelfde oppervlakte heeft als de ronde
staaf.Er wordt gebruik gemaakt van de bekende berekeningen voor
de hoogkantstaaf(literatuur 1 ).De hoogte en de breedte van de

staaf worden gelijk gekozen en zo dat het oppervlak gelijk is

aan dat van de ronde staaf.

b.h = 1tr
2 ,met b h=

b
2= ?t r 2

dus b = rVit'
De stroomverdringingsfaktoren zijn dan

K = 'f sinh 2 f
w 5 cosh 2 r + sin 2 r

- cos 2 f

K - 3 ::.s-=i.:::n:;h.:=--;;2~r.;;.-_---=:s~i:.:.n:.......;22~r
b- 2f·cosh 2! - cos r

waarin -1em

De waarden van Kw en Kb z1Jn ~n figuur5.6 uitgezet tegen

Wanneer nu in de rotor stromen met hoge frequentie gaan lopen
wordt de bijbehorende waarde van r bepaald.Uit de Erafiek zijn

nu Kw en Kb direkt af te lezen.
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J

f

I

o,s 2,D O,f ',0 t,r l,O
)

Figuur 5.8a Figuur S.8b

-Het boek over wervelstromen van Stoll (literatuur 16) geeft\,een
derde benadering van de stroomverdringingsfaktoren,die grote
analogie vertoont met de voorgaande methode.

R =

x =

1

V"l.'rr: a cr i

1

ber(ka)bei'(ka) -bei(ka)ber'(ka)
ber'(ka)2 + bei'(ka)2

ber(ka)ber'(ka) - bei(ka)bei'(ka)
Ber'(ka)2 + bei'(ka)2

met k = V2'
&

a = straal van de staaf

benaderd a >'> $

a < G

+ .1. + ~]4 32a

X = RdC·[~o - ~fa]
R = Rdc .,[ 1 + ~]

480'

a 2

X = Rdc • ;f2
Voor de berekeningen lijkt de tweede oplossing de beste te z1Jn.
Door de Beeaelfunkties is het echter ook de lastigste.Er is da~r

besloten in eerste instantie de eenvoudigste,dus de eerate me
thode te gebruiken.
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5.9 De bepaling van de reaktanties en weerstanden in het
vervangingsscpema.

De algemene vergeli~kingen voor een induktie machine,waarvan
aIleen de grondharmonische komponent bekeken wordt,luiden

u1= R1i 1
di 1 di 2

+ L 1dt + L 12dt

o =
R2 . di 2 di 1
'51 2 + L2d't + L21dt

voor de stator

voor de rotor

Voorts geldt L1 = L1h + Ltv

IJ2 = L1 h + L2 0'",
zodat voor de stator ontstaat:

di 1 di 1
+ L1~~ + L 1h ( dt

di 1
+ L1V~ + 1 1h i m •

Hierin is dus

In deze vergelijking is i 2

Voor de rotor wordt nu gevonden :

L 1h di2 L 1h di2 di 1
+ L 2<Tr- dt + L2hr- dt + L 21 dt

12 12

L 1h= L
12

i 2
Nu wordt nog ingevoerd,dat 1 1 h. L2h = 1 21 .L12 en om in het gewens
te verv~gingsschema te passen moet er een term in de rotorverge
lijking voorkomen van de vorm L1h .dim/dt.Dit levert door de
vergelijking nog met L1h/L21 te vermenigvuldigen
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ofweI

met

en
L2

L' - L 1h
2 rr - 20'" L

12
L

21

Hieruit voIgt het vervangingsschema met 1 rotorlus,zoals te zien

is in f iguur 5 • 9 •
I -
I I

y y y y

~
y y y y

R1 jX1 jX2-<
-< R'U jX1h -< 2
-< s
r I

Figuur 5.9.

Om met meerdere rotorlussen te kunnen rekenen is een vervangi.ngs

scnema opgezet zoals weergegeven is in figuur 4.10.

De algemene vergelijkingen zijn :

Y1 = X1<T + I x1hv = X + x1 + I x1h -V
j) 1. gl , s "

U1 R1i 1

di 1 di2= + L1CNat + t L1h~dt voor de stator

R' di' di 10 2')). , L' 2= -1. + 2OYQ"t" + L1hv dt rotorSy 2 voor de

Hierin is : L2«-)1= L1hv + L2u,gl + L2o;s + 120v = IJ1hv + L2v»
Bovenstaande uitgewerkt en in de komplexe schrijfwijze gezet
geeft als oplossing

Voor de grondharmonische is afgeleid : I 2

voor de stator
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We nemen dan voor de hogere harmonische termen aan

+ (a

112vI' - I
2Y - 11h~' 2v

Dit geeft ingevuld in bovenstaande formule :

1 12 >1
+ -1-. 1 2»)

1h»

I 1 R'
'12» ·x' 12)1. 2 lJ ) I

1
1

hY • ,1 2 q-» + 11h v S y '?' y

In overeenstemming met wat bij de grondharmonische is gesteld

tenaanzien van 12 en R2 ,wordt hier voor de hogere harmonische
termen gesteld :

en



5.10. Tabellen met bereKeningsresultaten

=

H

H

H

H

=
=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=
=

0,907

1,848

0,406

0,203 H

0,00143 H
0,000255 H

-43,78.10 H
-613,2.10 H

-61,45.10 H
-2

5, 64 r l ° H
-4

3,98.1° H
-40,70.10 H
-45,18.10 H
-61,8 .10 H
-61,43.10 H
-310,4.10 H
-53,59.10 H
-52,95.10 H
-61 ,04 .10 H
-93,58.10 H

= 2,87.10-9

= 2,86.10- 3

= 0,99.10-5

-50,83.10

0,45 fl
0,091 n
0,065 [2

0,0692 0
0,2640. =

=

=

=

<V"/-I, /'1
~N) /J
1 1h

1 1 ,17

1 1 ,19

1 2 , 1k1

1 2 ,1k17 =

12 ,1k19 =

12 , 1b 1

12 ,1 b17 =

12 ,1b19 =
1 1 ,2k1

1 1 ,2k17 =

1 1 ,2k19 =
1 1 ,2b1

1 1 ,2b17 =

1 1 ,2b19 =
1 2k1
12k17
1 2k19
1 2b1
1 2b17
12b19
R

1
Rk1
Rk17
Rk19
Rb1
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I

I

stroomverdringingsfaktoren
~/':: 0,635

Kw 1,03
'{~" 2 , 62
2,62

0,99 0,58 0,55
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spreiding
stator L -4

Xu,gl 0,374 .Q= 11,9.10 H =v,gl
L -4 X 0,755 D.= 24,0.10 H =v, s Ofs
L -3 X 2,25 n= 7,2.10 H =0-,0 u,o

kooi 1 -7
Xo-,gl,i=

-4 ~1
0-, gl = 3,2.10 H 1,05.10

1 cr, s
-9 X =17,9 .10-7 D= 5,9.10 H tr,s,i

- -6 fl
Xo-,01 :21,4.10

X6-,017 =15 . 10-6 n.

XV;019
=21 ,6. 10-6 n

oewikkelde rotor
1 -3 H= 2,3.10o-,gl

1'0-
-5 X . -3 .a= 3,42.10 H = 10,75.10, s c-, s, ~

X
c-, 01 = 6,22.10-2 .n.

-2 S2.Xv,017 = 4,15.10

X -2 n
0-,019 = 6,09.10

2
omrekenfaktor

1 1hv
1 12 ))121 ))

kooi bewikkelderotor

grondharmonische 21.10+4 68,5

17eharmonische 4 1408,95.10

1genarmonische 4 31 ,52,99.10

In de konklusie (noofdstuk 7) wordt uitgelegd,waarom hier nog
geen berekend antwoord gevonden is voor de verliezen van de
hogere harmonischen.
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5.11De i~vertor gevoede macnine

De beschouwingen betreffende de reaktie van de indulCtiemachine

op de invertorvoeding zijn totaal verschillend van die bij de

netspannin~svoeding.Dehogere harmonischen,die hier ornBtaan v~n

den hun oorzaak in de voedingsspanning ,zoals weergegeven is in

bijlage 2 .Dit zijn tijdharmonischen.De belangrijkste harmoni

schen,die optreden bij de netspannings gevoede machine,onder

andere de gleufharmonischen,zijn plaatsharmonischen.De grootte

van de gleufharmonischen,die uiteraard ook bij de invertor voe

ding optreden,wordt verwaarloosd ten opzichte van de door de

voedingsspanning veroorzaakte grondharmonische van een hogere

tijdharmonische,die een plaatsharmonische geeft met hetzelfde

rangnummer.Voor iedere voedingsspanning wordt slechts zijn grond

harmoniscne meegenomen.Zou dit niet gedaan worden,dan moet ieder

deel van het verva~ngsschema,dathieronder staat,vervangen wor

den door een schema als gegeven is in figuur 4.9 en 4.10.

Het hier gebruikte vervan~ingsschema is reeds beschreven in

hoofdstuk 4 bij figuur 4.5.

Dol{ hier mOf>t onderscheid fem~avt wGHden tus~€'n " , :'-(10]'--"~ "r,t.r'}'

en de bewikkelde rotor.

Een vo]gende vraag is : hoeveel hogere harmonisrhen ujt de VQP

dingsbron moeten er mepgenomen worden om een rede1tjk resulta~t

te kunnen verwachten?Bekend is,ctat de invertorvoedingsspanningen

cmgekeerd evenredig is met hun rangnummer ten opzichte van dp

~rondharmonische.De verliezen in de rotor zijn evenredig met de

stroom in het kwadraat.Nemen we nu de 1e,5e en de 7e harmonische

uit de voedingsspanning mee ,dan zal.een betrekkelijk kleine

fout gemaakt worden,namelijk de 11e , 13e enzovoort geven ten

opzichte van de grondharmonische,verliezen,die evenredig zijn

met 1/121 , 1/169 enzovoort.Dit is dus minder dan 1% van de

grondharmonische per hogere harmonische.
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De berekenineen bij de invertor gAvoede macnine

In de eerste plaats worden de stroomverdringingsfaktoren bepaald

V00r de kooiankerrotor

h = r 'iii'
b = rstaar &

b = r . Ifi('Tgl gleuf.

Dit geeft voor Kw en KbJl' -= 0,635

K 1,03w

Kb 0,99

~ '= 3.94g -1cm
2.10

f5 = 1,39

r7
== 1,65

~5 :: 1,39 f, = 1 ,65

1,35 1,55

0,91 0,85

(R1+jX1v1)IS1 + jX1h1k(Is1k + I~1k)

(KwR~/s1+ jKb1X~~k~I~Lk + jX1h1(Is1k+

U5 = (R1+jX1u1)Is5 + jX1h5k(ISJK + I~5k)

° = (Kw5a2/s5+jKb5X2a5k)I~5k+ jX1h5k(I~5k+ I~5k)

5eharmonische

f';tator

rotor

De vergplijkingen,die uit het vervangingsschema af te leiden

zijn,lRiden voor de kooiankermachine
grondnarmonische

stator U1 =
rotor 0 =

7eharmonische
stator

rotor
U7 = (R1+jX1~7)Is7 + jX1h7k(Is7k + I~7k)

o = (Kw7Ri/s7+jKb7X~U7k)I~7k+ jX1h7k(Is7k+ I~7k) •

Dezelfde resultaten krijgen we voor de bewikkelde rotor door in
bovenstaande vergelijkingen K .=Kb .==1 te stellen en de k van

w~ 1

kooiankerrotor te vervangen door de b van bewikkelde rotor.

Bij de bepaling van de weerstanden en reaktanties is het net

beste om eerst te bekijken welke groootheden niet aan verandering

onderhevig zijn tenopzichte van de grondharmonische.Dit zijn aIle
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Lij'S en verder is R1 ook steeds gelijk,evenals de omrekenfaktor

voor betrekking van de rotorgroothenen op de stator.Dit is in

tegenstelling tot de hogere harm0nische impedanties,zoals die

behandel d werden voor de gleufharmull.ischen.Ook hier treden de
verschillen tussen de twee rotoren op in de stroomverdringings

effekten en in een verandering van de spoelkopspreiding.nus de

verschillen zitten in Kw ,Kb en 12 .Hieronder wordt een systema

tische opsomming gegeven van de weerstanden en reaktanties,zoals

die berekend zijn
R1 = 0,41.)

X1h1 = 27rf.L1h = 2'JC 50.0,0223 = 63,7 ..Q

X1 r 27(250.0,0223 = 317,5 nn) =
X1h7 -= 2fl550.0,0223 = 445,9 f2

X1v1 271f .11
-4 1,377 il= = 2 fj( 50.43,8.10 =

X10""5
_. 250 = 6,87 .D..

',(107 = 3,0 = 9,63 D.

I\ooi R2k1 = 0,092 ~

H2k5 = 0,092 Q

R?k7 = 0,092 .Q

Voor de bewikkelde rotor geldt

~2b1=R2b5=R2b7=0,264U

Kooi :

X201k 2ftf.I'2C7k= -7 -5 r2= 21l.50.3,2.10 = 10,05.10 1

X2lT5k = 250 -5 n= 50,25.10

X2<T7k 350 -5-- = 70,35.10 D

De omrekeningsfaktoren zijn voor de

bewikkelde rotor Fb=68,5 .Deze zijn
gehaald

= 0,2765 n.

kooi Fk=21.104 en voar de

uit de algemene vergelijking

= O,197t5250

350

Bewikkelde rotor , analoog aan de kooi :
-5 -3 ("=2.rcf.L2ub =2ft 50.12,57.10 = 39,5.10 ~lX2 <T1 b

X2G"C)b =
X2G7b =
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genaald en uitgerekend uit

Het vervangingsschema ziet er voor de kooi uit,zoals in figuur
4.9 is weergegeven.Voor de bewikkelde rotor is dit hetzelfde,

echter met andere waarden voor de weerstanden en reaktanties.Ook
hier treedt een zelfde probleem op als beschreven is bij de net
gevoede machine .De b~rekende .~;eaktantie van 63,7 n. voor de grond-

.:)'i.~, 'io... -"(\io'k'~·

harmonische komt nief<"'efvereen met de gemeten rea~tantie, daar in
de berekening het verzadigingseffekt niet is meegenomen en de
rnachinegegevens niet overeenkwamen met de machine.Er is gemeten
aan open statorgleuven en gerekend met halfgesloten statorgleu
ven.Een verdere uitwerking van de berekeningen is achterwegen
gebleven,omdat de metingen en de berekeningen zo toch niet over
eenstemmen en er geen tijd meer was om aIle berekeningen te
veranderen.Over de berekening valt voor de rotor nog weI het
volgende op te merken:
De rotorkoperverliezen zijn op twee manieren te bepalen namelijk

uit Pcu2,5 = m2I~,5R2,5 VOOD de vijfde harmonische of

Pcu2,5 = m1(I2 ,5)2R2 ,5 .Wanneer we deze formules invullen voor

de stator met de halfgesloten gleuven vinden we uit beide formu
les 3,25 W.Voor de bewikkelde rotor is uit te rekenen,dat het
verlies voor de 5e-narmonische 5,1 W,dus meer verlies dan bij
de kooiankerrotor.Dit wordt veroorzaakt,doordat de weerstand van
een staaf (0,727.10-4 ) kleiner is dan die van de 20 draden in
een gleuf (1,2.10-4 ),waarbij de weerstand van de spoelkop nog
niet meegerekend is.Deze grotere weerstand veroorzaakt grotere
verliezen,daar de stroom vrijwel niet bernvloed wordt door de
weerstand,maar voornamelijk bepaald wordt door de grootte van de
rotorspreidingsreaktantie.
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6. Meetresultaten.

In dit hoofdstuk z~Jn aIle meetresultaten in grafieken weer

gegeven.Er zijn geen tabellen meer opgenomen van deze meetresul
taten.

Aan de hand van onderstaand overzicht zal duidelijk worden ge

maakt wat in de verschillende grafieken is weergegeven. De cij
fers geven het nummer van de grafiek,de k staat voer de kooian

kerrotor en de b voor de bewikkelde rotor.

25 Hz 50 Hz 7') H7 100 H7. 50 Hz 100 Hz

net net ~et nflt blok blok

verliesmetin,g: 6.13 r 1a 6.1 b 6.1 c 6.3a 6.3 b
b.

rond hE't syn- b k/b b k/b k/b k/b
cnror:e punt
koppeltoeren-

6.2a 6.2 b 6.2c 6.4a 6.4 b
kromme rond 6.14

het o,ynchrone b k/b b k/b k/b k/b

punt

spanning hoge-
rp. harmoni- 6.15 6.5 6.12 6.6 6.7 6.8

schen b k/b b k/b k/b k/b

stroom hogere

narmonischen 6.15 6.5 6.12 6.6 6.7 6.8

b k/b b k/b k/b k/b

voer de machi-

voor de ma-spanning hogere harmonischen

chine met de kooiankerrotor.

lijnen:spanning hogere harmonischen

ne met de bewikkelde rotor.

- de gestippelde

Bij de grafieken 6.1 tot en met 6.4 geven de gestippeide lijnen

steeds de resultaten weer,die verkregen zijn uit de metingAn,die

verricnt zijn aan de machine met de kooiankerroter.De getrokkfln

lijnen geven de resultat~n van de metingen aan de machine met de
bewikkelde rotor.

Bij de grafieken in de figuren 6.5 tot en met 6.8 hoort de vol
gend e verklaring:

- de getrokken Iijnen

-punten stroom hogere harmonischen voor de machine
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met de kooiankerrotor.

stroom hogere harmonischen voor de machine I

metde bewikkelde rotor.
Deze punten zijn voar iedere vorm van voeding in aparte grafieken
weergegeven.

Ter verduidelijking vermelden we hieronder nog de belangrijkste

symcolen,die in dit hoofdstuk gebruikt zijn.

f= frequentie in Herz

n= toerental in omwentelingen per minuut

p= opgenomen vermogen in een fase in Watt
T= koppel in Newtonmeter

V= spanning in Volt
1= stroom in Ampere

In figuur 6.9 is de meting van de hogere harmonischen in spanning

en stroom weergegeven ,die verkregen zijn toen de staven uit de
rotor gezaagd waren.Er is dan nog geen bewikkeling op de rotor
aangehracht.

Tenslotte zijn er in de figuren 6.10 en 6.11 enkele komplete

koppel-toeren kromme opgenomen.
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Figuur 6.5.
IIogere harmonischen in spanning en stroom

bij 50 Hz netvoeding.
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bij 50 Hz netvoeding als de staven uit de

rotor zijn gezaagd.
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Figuur 6.10.

Koppel-toerenkrommen voor de kooiankerrotor

bij voeding met het net en met de invertor.

u,= 44 V.
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.. 1'De meetresultaten en berekeningen (conclusies)
;

~ Technische Hogeschool Eindhoven blz.7 • 1 van I
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I

Zodra de meetresultaten in grafieken opgenomen zlJn (zie hoofd
stuk 6) worden de meetresultaten met elkaar vergeleken.Bij dit
vergelijken is het nodig een zorgvuldige opsplitsing aan te bren
gen.ln de eerste plaats zal slechts naar de resultaten van de
50 Hz metingen worden gekeken,dat wil zeggen voor de twee soorten
voeding,de netspanning en de invertorspanning en voor de twee
rotoren, de kooiankerrotor en de bewikkelde rotor.Daarna volgen
nog de beschouwingen van de 100 Hz resultaten,waarbij uiteraard
de 50 Hz beschouwingen een grote rol spelen.Deze beide kunnen
voor de bewikkelde rotor nog vergeleken worden met de resultaten
van de 25 Hz en 75 Hz metingen bij netspanningsvoeding.

Bij de 50 Hz metingen kunnen de volgende vergelijkingen getrok~

ken worden.Ten eerste is het mogelijk~de machine met de kooianker
en de machine met de bewikkelde rotor met elkaar te vergelijken,
wanneer beide door dezelfde spanningsvorm gevoed worden(zie onder
staande tabel,voor netspanningsvoeding I en voor invertorspanning
voeding II).In de tweede plaats kunnen we de machine met het
kooianker nemen en de invloed van de twee soorten voedingen met
elkaar vergelijken (III in de tabel) en ten derde wordt de bewik-'
kelde rotor genomen en de invloed van de twee soorten voedingen
met elkaar vergeleken (IV in de tabel ).

Al de metingen zijn vergeleken in het synchrone punt van de
grondharmonische komponent.Hierbij dient opgemerkt te worden,dat
in de grafieken voor de ~oppels rond het synchrone punt de sprong
ten gevolge van het hysteresisverlies is weggelaten.Dit om aan te
geven hoe klein deze is,zoals blijkt uit de grafieken voor het
opgenomen vermogen,waarin deze sprong weI is opgenomen.De metingen
zijn van dien aard,dat we zonder een grote fout te maken ten op
zichte van de gemeten punten deze sprong in de grafieken weg
Kunnen laten.
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situatie
bij 50 Hz

elektrisch mechanisch
toegevoerd toegevoerd
vermogen(W)vermogen(W)

totaal
toegevoerd
vermogen (W)

getrokken
vergelijkingen

l

net-kooi 300 -267 567 ErJnet-bew. 240 -267 507

~blok-kooi 90 148* -346 -567* 715

~blok-bew. 225 369* -267 -438* 807

* Het blokvermogen is gekorrigeerd naar de grondharmonische en

naar 220V,daarom zit hier een faktor 1,64 in.

I De bewikkelde rotor neemt bij eenzelfde asvermogen minder elek
trisch vermogen op,dus blijkbaar zijn er minder verliezen in
de bewikkelde rotor dan in de kooiankerrotor.Deze verliezen
worden dus van elektrische zijde uit geleverd.

IIDe blokvormige voeding geeft een erg verwarrende situatie,die
tegengesteld is aan de verwachtingen.De bewikkelde rotor zou
meer elektrisch vermogen opnemen dan de kooiankerrotor en via
de as wordt minder vermogen toegevoerd aan de bewikkelde rotor
dan aan de kooiankerrotor.Dit is precies het omgekeerde van de
verwachtingen die we van de twee rotoren hadden.Er zal nu ge
probeerd worden dit te verklaren of om de fout op te sporen.
Een eerste opmerking ten aanzien van de koppel-toerenkromme.De
invloed van de grondharmonische is ten aanzien van het koppel
voor beide hetzelfde,daar de stroomverdringing nog nauwelijks
een rol speelt.Dit geldt ook in het normale bedrijfspunt.De
grootte van het koppel veroorzaakt door de vijfde en de zevende
harmonische is resp.1/25 en 1/49 deel van de grondharmonische.
De geleidbaarheids harmonischen zijn buiten beschouwing gelaten.
Bij deze twee doet zich echter de stroomverdringing weI gelden,
zodat een gering verschil in het synchrone punt van de grond
harmonische te verwachten is.Het verschil in dit punt zal voor
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de 5e harmonische slechts een deel van het 1/25edeel van de
grondharmonische zijn.Dit geldt analoog voor de 7e harmonische.
Dit rechtvaardigt niet het verschil,dat optreedt bij s1= 0 in
de grafiek.Het verschil,wat we zoeken treedt eerder op bij
1497 a 1498 toeren.Hier lijkt nu een belangrijke fout op te
treden,want stel dat 1497 omw/min het synchrone toerental is
s1=0 .Dit betekent voor de frequentie van de grondharmonische
van de blok : n = f t .60 dus f t = 24,95.2 =49,90 Hz.Dero or ro or
afwijking van de frequentie is slechts 0,2%.Daar de synchroni-
satie van de blok niet op het net gebeurt,is het niet irreeel
te veronderstellen dat we een frequentie van 49,90 Hz gebruikt
hebben.in plaats van de gewenste 50 Hz.AIs dit zo zou zijn,
ligt de grafiek voor het opgenomen vermogen ook aanzienlijk
gunstiger.Dit geldt ock bij de resultaten van de 100 Hz metingen.
Dit vermoeden van afwijking van de frequentie is niet zo vreemd
als men de schema's van de invertorsturing ziet.De frequentie
van 300 Hz,die gebruikt wordt voor de 50 Hz blok wordt opgewekt
uit een oscillator,die niet met het net gelijk loopt en die
gestuurd wordt uit een R-C ~ring met twee elementen,die aan
toleranties onderhevig zijn.Dit is gekontroleerd door de 300 Hz
te meten.De frequentie was nu iets te hoog in tegenstelling tot
het eerder veronderstelde.Het bleek,dat een geringe tempera
tuurverhoging direkt een frequentieverandering veroorzaakte.
Daar de metingen aan de machine in het najaar en in de winter
werden verricht en de kontrole in de zomer verklaart dat het
verschil in frequentie bij de meting en de kontrole.
Een tweede verschil tussen de twee rotoren zit in de rotorweer
stand.Voor de grondharmonische is de weerstand van de kooistaaf
met de twee spoelkoppen 1,02.10-4 £L .Beschouw nu de bewikkelde
rotor en neem voor de weerstand de weerstand van een staaf,
die opgebouwd is uit 20 draden,dus het oppervlak van deze staaf
is gelijk aan dat van de spoel.Doe dit zelde voor de twee spoel

koppen.Voor de weerstand krijgen we dan Rstaaf + 2Rspoelkop=
=(1,2 + 2.2,58).10-4= 6,36.10-4~ .Opvallend is dat de spoel
kop langer is dan de gleuf.Deze vergrote rotorweerstand zal ook
een vergroting van de verliezen betekenen,echter zal door de ver
grote weerstand ook de stroom iets afnemen.Deze afname is gering
daar de weerstand klein is ten opzichte van de spreidingsreak
tantie.
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Daar de spreidingsreaktanties van de rotor veel groter z1Jn dan
de weerstand van de rotor bepaalt deze spreiding dus voor het
grootste deel de rotorstroom en dus de rotorstroomverliezen.
Voor de bewikkelde rotor zal de spoelkopspreiding aanzienlijk
groter zijn dan voor de kooianker rotor.De spoelkoplengte is
veel groter voor de bewikkelde rotor dan voor de kooiankerro
tor en deze ligt veel verder van het rotorijzer af.Deze toename
van de spoelkopspreiding zal dus de rotorstromen doen afnemen
endien ten gevolge ook de verliezen.

Een andere benadering,die gemaakt is vraagt nog onze aandacht.
Dit is de verwaarlozing van de gleuf- en geleidbaarheidshar
monischen bij de invertor gevoede situatie.Bij netvoeding zijn
deze verantwoordelijk gesteld voor het verscnil in opgenomen
vermogen tussen de twee rotoren.(De invloed van de vijfde en
de zevende harmonische~ is~toen verwaarloosd.)Als dit waar is
zou voor de invertor gevoede situatie het volgende verschil tus
sen het opgenomen vermogen voor de twee rotoren moe ten ont
staan:1 Het verschil in opgenome~ermogen voor de gleuf- en

geleidbaarheidsharmonische van de grondharmonische.
Dit is dus hetzelfde als voor de netgevoede situatie.

2 Extra opgenomen vermogen door de vijfde en de zevende
harmonische.

3 Extra verschil door het opgenomen vermogen van de gleuf
en geleidbaarheidsharmonische van de vijfde- en de
zevende harmonische.

Het verschil zou voor de invertor gevoede situatie dus weI
meer moeten zijn dan voor de net gevoede situatie.Hieruit voIgt
dat de fout in de frequentie van d~invertQr weI meer dan 2 per
duizend moet zijn(bij 0,2% is het verschil nagenoeg nul in het
opgenomen vermogen).Of dat iedere grafiek bij een andere invertor
frequentie is opgenomen.Let nog op dat de netspanning 220 V is en
dat de spanning van de grondharmonische van de invertor 185 V
is.



Technische Hogeschool Eindhoven

,Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

blz·7 .4 van

rapport nr. 77 -1 5
I
I

I

I
I

Enkele andere opmerkingen ten aanzien van de meetresultaten zijn
hieronder puntsgewijs weergegeven.
1 We zien,dat de stroom ,die bij de 100 Hz voedingen loopt

(Wsynehr.= 3000 omw/ min) lager is dan de stroom,die loopt bij
de 50 Hz voedingen (wsynehr.= 1500 omw/min).Dit is logiseh,
omdat de stroom omgekeerd evenredig is met de frequentie.De
netspanning bedraagt 220 V,de invertorspanning 185 V.

2 Er is bijna geen versehil in de hogere harmonisehe stromen en
-spanningen als we de twee rotoren met elkaar vergelijken.We
hadden in eerste instantie gedaeht dat enkele harmonisehe eruit
gefilterd zouden worden,door de verdeling van de wikkelingen
langs het oppervlak van de rotor.Er is eehter geen versehil in
de stroomverdeling langs het rotor oppervlak tussen de twee ro
toren,zodat ook de rotordraaivelden veor beide hetzelfde is.

3De veranderde helling tUBsen de twee soorten rotoren bij 50 Hz
wordt veroorzaakt door de weerstandsverandering van de rotor
wikkeling.Dit is te zien in de figuren 6.1 tot 6.4,in de eerate
twee voor de netspanningsvoeding en de laatste twee voor de
blokvoeding.

4 Bij vergelijk van 50 en 100 Hz meetresultaten rond het synchrone
punt voor de zelfde rotor en voedingsvorm verandert de helling
ook.Dit komt omdat het koppel omgekeerd evenredig is met ~~.

5 Bij vergelijk van de normale meetresultaten met de resultaten
die we krijgen als de staven uit de rotor gezaagd zijn,geven de
volgende reaultaten te zien.De hogere harmonisehen in de apan
ningzijn bij derotor zonder staven over het algemeen groter
dan de bij de kooiankerrotor en de bewikkelde rotor.De hogere
harmonisehen lijken van de verdeling van de gleuven af te komen.

6 Bij voeding met de 50 Hz blok krijgen we geen hogere harmoni
sehen in de spanning,zoals die optreden bij voeding met 50 Hz
netspanping.Een mogelijke oorzaak is,dat de gleufharmonisehen
verdrinken in de door de hogere harmonisehe uit de voeding op
gewekte grondharmonisehe.

7 Als we de koppel-toerenkromme bekijken zien we zadelkoppels
onstaan vooral bij 50 Hz netvoeding.De zadelkoppels worden
voornamelijk veroorzaakt door de 5e en 7e harmonisehe.De grootte
van de koppels is dan 1/n2 maal de grootte van het koppel van d e
grondharmonisehe.Bij voeding met de blokspanning lijkt dit ef-
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fekt weer te verdwijnen in de invloed op het koppel van de hogere

harmonischen in de voeding.

Opmerkingen ten aanzien van de berekeningsresultaten :
Aan de hand van de berekende grootheden zou het vervangingsschewa
volledig bepaald moeten zijn ( figuur 4.9 ).Er blijven ecnter
steeds problemen.Een eerst probleem zit in de hoofdveld reaKtantie
Er is gemeten in het synchrone punt van de grondharmonische,dus
zou bij gebruikmaking van figuur 4.1 moeten gelden ,dat

U
X1h + X1u = I .

De weerstand van de statorwikkeling wordt ineerste instantie
verwaarloosd.Ingevuld levert dit voor X1h + X1~ = 27,5 .Er is
echter berekend,dat X1h = 63,7SL.Een aanzienlijk verschl1 dus
tussen de bereKeningen en de metingen.Dit is te verklaren,doordat
in de berekeningen de invloed van de ijzerverzadiging niet aan
wezig is.Dat er verzadiging is,is ook gevonden in de meetresulta
ten voor de 50 Hz netvoeding,daar de 17e harmonische,die daar
aan de stator gemeten is,een verzadigingsharmonische is (~=gN2!3).
Het feit,dat X1h nu anders zou zijn als berekend heeft verder
ook konsekwenties voor de berekening van de duobelgekoppelde
spreiding en de reduKtie of omrekenfaktor.
Uiteindelijk komt nog naar voren,dat de grootste fout niet in de

verzadiging zit.Er is uitgegaan van een stator met half-gesloten
gleuven (overeenkomstig de gegevens).Het bleek echter,dat deze
gleuven open waren.De gevolgen hiervan zijn,dat de dips in het
magnetische veld groterworden en dat daardoor ~Nj kleiner wordt

J

en dus ook X1h • In 5.11 is hetzelfde beschreven voor de invertor
gevoede machine.
De metingen verricht aan de machine met de rotor met36gleuven
zou weI de juiste resultJen moeten geven voor de hoofdveldreak
tantie,daar deze macnine een stator heeft met halfgesloten gleuven.
Inderdaad levert dit betere resultaten.
Een tweede punt,dat nag niet mooi ~lopt is de berekening van de

dubbelgekoppelde spreiding voor iedere harmonische afzonderlijk.
Naar aanleiding van de grootte van de demping en reflektie,die
met X2hv deze termen bepalen is uitgegaan van het meenemen van de
eerste twee gleufharmonische in het vervangingsschema.Er moet

echter weI degelijk nog overwogen worden om ook de 5e
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de 7e ,de 11 e en de 13 e harmonische mee te nemen in het vervan
gingsschema,daar deze een niet te verwaarlozen verlies veroorzaken
in de rotor.
Het derde punt in de berekeningen,dat onnauwkeurig is,is de bepa
ling van de spoelkopspreiding van de bewikkelde rotor.Deze is
in de voorgaande berekeningen niet nauwkeurig genoeg bepaald.Een
jUiste berekening is belangrijk,omdat de spoelkopspreiding een
essentieel verschil vormt in de rotorspreiding tussen de kooi- en
de bewikkelde rotor.Deze reaktantie bepaalffnamelijk grotendeels
de rotorstroom.De spreidingsreaktantie is namelijk veel groter
dan de weerstand in het rotorcircuit (zie figuur 4.9).
Tenslotte lijkt het zinvol mijn omrekeningsfaktoren,om de rotor
grootheden op de stator te betrekken,eens te vergelijken met de
faktor,die Richter in deel IV geeft (literatuur, 15).Er zijn ver
schillen voor de hogere harmonische termen.
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8. De geluidmetingen

De geluidmetingen zijn verricht in de collegezaal EH van de
afdeling eIektrotechniek.Op een achttal pIaatsen,zoals in figuur
8.1 is aangegeven,is de geluidsterkte te meten.De machine I
draaide nu in nuIIast,terwijl de geluidmetingen met een geluid
serkte meter zijn verricht.

I katheder !

'20

100 ri' 100
A~ - - -~ C _ _ :J E--- - ~C

.G Ii
150
I
iI

~
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• F
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De resultaten van de metingen zijn in onderstaande tabel opgenomen.

50 Hz net 100 Hz net 50 Hz blok 100 Hz blok
(dB) (dB) (dB) (dB)

A
kooi 73,5 83,0 77,5 83,1
bew. 72,5 82,5 72,5 83,5

B kooi 76,0 82,7 76,5 82,7
bew. 77,5 82,0 73,0 82,5

C
kooi 76,0 82,9 73,0 82,7
bew. 77,0 82,0 75,0 82,7

D
kooi 76,0 82,5 75,0 82,3
bew. 75,0 81 ,5 73,5 82,2

E
kooi 76,0 81,2 74,0 81 ,3
bew. 74,0 80,5 74,5 82,0

F
kooi 66,0 74,5 69,0 74,5
bew. 64,0 73,0 67,5 75,0

G
kooi 72,5 76,5 68,5 75,9
bew. 71,0 75,0 66,0 76,5

H
kooi 65,0 69,0 64,5 69,0
bew. 61,0 67,5 63,0 69,5
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Enige konklusies ten aanzien van de geluidmetingen z1Jn
-Bij de bewikkelde rotor zien we dat over het algemeen het ge
luidsnivo iets lager ligt dan bij de kooiankerrotor.Een duide
lijke uitzondering vormt hierop punt C.

-Ook zien we,dat de verschillen tussen de netvoeding en de blok
voeding vrij klein zijn in de geluidsverschillen namelijk maxi
maal 3 dB.Het vermoeden~dat de blokvoeding meer lawaai zou maken
dan de netvoeding klopt ook niet voor aIle meetpunten.Uitzonde
ringen zijn de punten C,D,G en E

-De pieptoon,die we hoorden is op de band opgenomen en daarna
is de opname met een wave-analyzer ontleedt.Er ontstonden pieken
bij 4400 Hz voor de netgevoede machine en bij 3800 Hz voor de
invertor gevoede machine.Een verschil,dat dus aIleen door de
hogere harmonischen bepaald zou moeten worden.
,

Resurnerend lijkt de bewikkelde machine iets in het voordeel te
opzichte van de kooiankermachine.De blok veroorzaakt verder iets
meer lawaai dan de netvoeding.Beide genoemde verschillen zijn
echter betrekkelijk klein
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L1 ••• • • L6
C1 ••••• C6

Appendix 2

In deze bijlage worden de schema's van de invertor en de bijbe~

horende stuurschakeling opgenomen.Voor een volledige behandeling
vande invertor raadplege men het verslag van van der Leur ( lite
ratuur 12 ).

Hier worden slechts de schema's opgenomen,waarvan hieronder in
de eerste plaats dat van de invertor opgenornen i.s,rnet vermelding

van grootte van de elernenten.
-+ 0-

D.
0/

i.,

Ut A B,..

figuur A&,1

= 120 H
= 5 F ,deze zi.jn later vervangen door

condensatoren van 15 F,dit in ver
band met het opnemen van een koppel
toeren kromme.

T1••••• T6 = CS 7810 iu2
D1••••• D6 = DS 80-16A

Verder is over iedere thyristor een R-C lid opgenomen met

R = 220

C = 0,47 F
Vervolgens is hier nog de stuurschakeling voor de invertor opge

nomen in figuur Ar2.
Uit het verslag van van der Leur is in figuur ~-3 het verloop
van enige spanningen en stromen o~genomen.

Het verloop van de hogere harmonische Ruanningen is zO,dat deze
afnemen met 1/n.Dit is dUidelijk gemaakt aan de hand van het

frequentie spektrum van de invertorspanningen,zoals dat met de

wave-analyzer bepaald is (figuur Ar 4 )
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