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Samenvatting.

Hat magnetische geluid van induktiemotoren wordt veroorzaakt

doordat de luchtspleetvelden krachten op h13t st~torbUkp8lck:et

uitoefenen. Als de aanstotende krachten ovoreenkomen met

eigantrillingsvormen van de stator treedt resonantie Ope

Het is dus be1angrijk de-ligging van de eigenfrequenties te

kennen. Hiertoe zijn vo1gens de theorie van Frohne, die

behandeld is in zijn dissertatie (lit. 1), berekeningen

uitgevoerd. Dese berekeningen zijn vergeleken met metingen

aan in produktie zijnde grote induktiemotoren van

Sud t Sl.:1kke:rveer B.V•

Hierbij werd een opmerkelijke overeenkomst tUS88h meting en

berekening gevonden.

The ma.gnetic noise of induction motors is caused bY air

gap fields excerting forces on the laminated stator core.

These forces can be cons idered to be composed of different

modes.

If one of those modes corresponds 'With an vibri tional mode of

the stator core resonance is possible.

Therefore it is important to know the eigen frequencies of

that core. For this sake calculations acoording to the

theory of Frohne as treated in his dissertation (lit. 1),

have been carried out.

This calculations have been compared with measurements on

large induetian motors in production by 3mit Slikkerveer B.V.

There has been found an l'emarkable correspondence betweerl

the calculations and the measurements.
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1. I n I e I d •n9.

Het ~tlsch ~'uid van Indukti~ren wordt veroorzaakt door

dat het statorb 1rk~k.et t r i 111 ngen In red f ale rI ch t i ng uI t voert .

Deze trilllft!Jtln zlJn het gevolg van: k';JiChten die door de luchtspleet

vclden op de stator \'rorden uit!Jeoc~fld.

AIs de frelfVeftt ie en het patroon van; geze opwekkende krachten

overeenkOl'Ref'l met ef.gen tri III ngen " ... hebe' fete patroon in het

stator-bl ikpekket "tNedt resonentie cpo In dat ~v81 kart de machine

etn ontoel_tbant j-*teon voortb......, die men IlO9 stechts door

mI ddel van ~ 1ul.·1 sote1"'eftde mat.r i •.1en kllfl t r Reh ten minder s to rend

te maken. Dit is kOs"t~r en getukt ook niet altijd. Het Is dus

gewenst het patrOOf'l van de opwekkeftde kraehten en de et~enfrequenti.5

te kennen. Er kan den bij het ontwerp van de Machine na~e9aan worden

of er geva.r VODr rescnantle bastaat en In hGeverre dit vermeden

kan worden door een g8Wljzigde dim&nsfonerln~ van de stAtor of rotor.

De exciterende kr.ehten I i~nen over het al~meen vast door het

elektrlseh ontwerp.
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2. Constructle ~an ~rot. Induktlemachlnes.

De stator van nn ~rot. induktleRDtOf' - w.wtron.r hler vantaan zal

worden &en induktiemotor ~an de bultendlameter van het stator

b likpalr.k'et groter Is .., .en _ter - butut steeds ui t een groot

••ntal I~ ~nt. \loot' buhendi_ters klelner daf\ 1,25 IPleter

best.., etke l.-g wit len en~el ~lik. 811 nroter. diameters il een

lug ult ..n Mfttat s.tNMen~ (s.....,'.rl"9). tUerblJ wordt

steeds overl."end ,..~.,.ld. (zie 'i~. 2.2.) Het st'.,-Ien ~Indt pl.ats

in .." ~Mfnt. del 0fJ de juis'e blnneM'lNt is gedr.ld. Dit ~r.."te

bestaat ult een ""ta'. rfbbM, die aM ..., r'~ (elndrf~) gelHt

zijn. (fig. 2.1.)

Het ka" tos uitgeveenl wer'" .a.,. ook Mn ~I met het huh ~ormen.

Als Mt bl ikfMlldtet de juiste naegte _ft wordt eeft twiIede ring

hi ...op -.•..-t t....,...... ".. dlt persdruk wordt cteze tweede

eimidflg rti.ttleft ,.t••t. De ~ten eft de rest ~an het

huls z Gf ~ ete beiele _Imtrl..- be...ti~. Er Is dUI

over het .t, "~ dff'ekte vetbtftd"~ tuaen de bult...ant Wtn

het btl ' owtige deteft vert • Nett'ne.

fig. 2.1. ge_,.,.ld bil~ket
fig. 2.2. oyert~ht!t bij ...-nte-

ring.

De inv""" van de vee.., tift het huh op het blikfWl6tket za' dus 9f!r1n~

kUAnen zljn. ott In tetenstetllng tot de tDeStaftd bi] kle'fte machines

waar h.-t bll,,-ket vuk geperst of gK'....n is in een huis II'If!t

stijfMld die relatief groot is ten opzlchte ~an die van net

b 11 Iq)atket •
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3. 8erekenfng van de elgenfrelf,*,ties v.m ".t se.torbHkpekket.

Blj de beretc...,t"" ¥eft de ei~f,...,...tles van het statorbllk

p....t wordt ......... dat :

- het b UkfHlkttet een vr i j t r i I tettde dun". I' i~ i ...

- er aileen trl"'agen in radi.le rieht'~9 aptreden.

- de "'Ing veNirarteosd tII8~ wor-defl.

- de invloed "., de met • ring ~.III.. 'de t ...... eft wlkkelt ngen

cIeor ....toesle§f_ter.n In reUinin~ glfbrecht k... worden.

OtMIet alletm trllti..- in radiale ,.1 ehtlftg wonfaft bMchouwd

heeft de .Jdaha I~e van het bl ikpAket ~n In.loild OJ) de

"H'''' VIM' de ••genf....,.,.U.... het bllkpakket filet de tenden.

Yoor ..., in t~tl'le rlehti~ smel e ...."t v... ZOI" bIlk

(zl. fig. 3. t.'.) tef'den thMs ee" untal ~I.¥e~'i jkingen

opfHteid.

I
I

I
I

I
I

I,
I

I ~

'tftp ~ ,.,
" ..... /.-1 ,,'"
~ ~ YCf '

II....::.~ ~ ",,"
I .. J'"\., ........

I ~ ,

://"
fig. 3.1.1. etelllent met kr.ehten en .....,t.

Op het el_nt worden als in fig. 3.1.1. _~ven ukere

krllChC8ft en .. 1ftClIIft8ttt ul t~fend. In gcIya1 ... rMONntle

b......... de ,totende kr.ehten nlet H.ehouwd te wordian.

De 'nvlGeCf de tanden wordt door mid.' v." fftK.atGH'an-

f.toren die kcwrektfM YO"'" Of' de ......a ".., het juk In

rekefting gebr~t. Daze messatoestagfaktoren zu"en I.ter

~.'d wrden.
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De voorlop Ige oe\'1e91 ngs ve rge II j kI ngan I ul den:

- Voor bewegTngen ill radiale rtchtlng:

- Voor beweglngen In tangentlile richtlng:

- Voor draaTingen:

,I,v'S'D')f( ::~[ ;~J : ~[~+~~ JqJ +11 tSN Jf costl2(/ i- [S +~J~ N~~~
+ZN "';.lI stik ~ - [2 to~ J~ #~g sv,.¥ (3)

Door deze vergftliJklng door JfI te delen en Tn de komende

vergelljklngen C)rootheden van lagere orde te verwaarlez~

gaan zlJ over In c;te volgende (dlfflerentlatles worden nu door

een Index aangegeven):

- Voor de radTale richtlng:

- Voor de tangentTlle rTchtlng:

fF/V /}Jt i :r Zip 1- S (5')

- Voor draailngen:

Deze betrekkfngen mQeten met een aantal hleronder aflgt' lei de

betrekklngen gecombineerd worden.

- Een verplaatsing ~ van het &egm8nt in radiale rlehtlng

betakent een ralatlave verlenglng:
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In tangentiile rlchtlng geldt dus:

1. + .J.dX =~ ('1)
II IV Jlf tF

Hlerln Is E de elastlcl tal tsmodulus van het bllkmaterlaa1.

- De Ichulfkrllcht S veroorzaakt flen ultslag In radiale rlchtlng,

waarvoor ge 1dt:

Os
NtAf.(

fig. ).'.2. Invloed YaR de

schu i fkNdtt op de u&....jkh~

hlerln geeft Ie' de ... rdellng

van de schulf.pannlng over

de rechthoeklqe doofsnede ••n.

Hlervoor 15 1/ ::-6",«. 5 Is

de glljdlngsmodulus Vl!ln het

mate rl as I .

- Voor de elastlsche lljn van een zwak gekromde staaf geldt:
I I .MR - Ro :: Ef waarln Ro de kromtestrai31 In onbelaste

toestand is.

In roolcoordlnaten qeldt voor de kromtel5traal *
kromming:

1 " J. _.1. ttr
R. ~ y'" eil t:f a.

tiler geldt:

}'": N+y I dN :J.y , RO"'A/

zodat gevonden ,,,ordt:

bl j garl nge

(9)

Voor de totale ultslag In radi~le richtlng geldt:

vo)

Het al imineren van Z, S,M, ~s en "Ia. ui t de ver'lellJklngen (4)

tim (10) en het

.t I e....no ::. Ni f 9"'l

I nvos re n WIf'l

'1 L I
L = --11/2. F

levert hat volgende stelsel differentla.al-vergelljklngen:



[lp,- j~ -ll,)(.ie :Ll.n; (~~ "'~ll) - ~: (~lf +.lCl~) 1(Il)
l):I~. ~ 4Xq= -.2J(j.,.~, t 'jflq of 1tf#(.lC/)

X j(~-Tep) J 'v_j(wt-rq)
Met X. = e :: t f!"

j

en Eh'5: 3,08 levert het nulstellen van de determinant

van dit stelsel de gezochte frequentievergel ijking.

( .,.. is het aanta 1 go 1yen 1angs de omt rek) •

IHervoor vindt men:

(:Y{4!1[lf3 10aLJ(r2_1)] + yl~2 DxD.,.J-

~)~ {[(+3108l~(r.l-/)] [-,.l Dj +DxJ + -,.2.i.26.2-/) (D'I'II -+ D}c)J -r

?-J i), (lo _I )2. =0

6.
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3.2. Optredende tril1ingspatronen.

Aan e 1kc trill i ngspat roan kan een rungorde \-/orden toegekend.

De rangorde ..,. van een trlltingspatroon geeft het aantal

go1Yen 18n95 de omt rck aan. Hie rb 1j kan r de \-/aa rden

O. 1,2, 3 ••• aannemen.

t1et aantal knopen is 2.'r t het aantal oufken eveneens.

Zle fig. 3.2.1.

Ais ten gevol ge van de gebrui kte canst ructf e geen di rekte

verbinding tussen het blfkpekket en de voeten aanwezig 15 kunnen

t r 11 I i ngsllO rmcn van & rangorde 1 ook me t de ve nne 1de f req uen t 1e

vergel i jking be~ Id \'lOrden. 01 tin tegenste 111119 tot de

opvatting van Fronne t die naar Den Hartog [2] ve~/lj5t in

verband net storingen ten gevolge van de voeten.



r ... 0

nultri 11 ing
geen kAOPOn en bu'ken

r • 1
2 knopen en 2 bulken

r • 2
e 111 pt f 5 che Ye rvomi "9
4 knopen en ~ bulken

r ... 3
dri ehoek Ige ve rvormi n9
6 knopen en 6 bulken

enz.

c.
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3.3. Invloed van met de ring gekoppelde massa's.

De invloed van tanden en wikkelingen kan in rekenlng worden

gebracht door massatoesla~faktoren die als een wijziging van

de .ffectieYe messe ~n het Juk werken.

Hi.rblJ worden dri. beweglngen onderschelden: ~glngen in

tangentl'l. ,Iehtlng, In radiale rlchting en dr•• ilngen.

De af t. lelden "",s••toes lagen ten gevolge van de tanden en

de wikkellng ~dwft oYer de gehele amtrek van ~t blikpekket

verdeeld.

AIs de filet het bllkpakket gek~.Ide ".ssa's ze If in staat z.ijn

trillingen uit te YOar8n zullen de ...satoes'.~faktoren

hiervoor frequentle-afhaftkelljk moeten worden •.,ge~n.

oit IRts te is ..... de tanden het geval.

De .tgemene vonIt van de mess.toes l~faktaren is:

]){j YI '»to == (?IIo(.l..SSCl. jeJa. ... I7l~J V~. . 60'( 6r-r.t 7U6Sa.) / "tI1.M",u.- juA

::: IT 1YJ.~'YI2. • e(l'toQ. lIW;SS4. / ~so.. j~.

Hierln ken ~ f~ntie-afhenkeliJk zljn. Voor de wlkkelln~

- all deze slap is en geen elgenfrequenties heeft - Is rrz. "'1

Oan wordt dus .Ileen de werkelijke massa in rekenlng gebracht.
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3.3.1. Bepallng van de mDlsatoesl.,faktor voor beweglngen

van de tanftn In tan~tf:ll. rfefttlng.

fi~. 3.).1.1. m.a.....r
s~tMm _t t..-d

St.

fig. ).3.1.2. krachten en momentan
ott tand .I....nt

De _SS. 'h\.1 kan wrlJvln~l()M heen

en weer b...gen over eta IIM'hont.1. a5.

WIJ vr..., OM af hoe de resonantle frequentf. van het

mass.veersysteem ult fig. 3.3.1.1. verandert door het

aen"r_..., YaR _n staaf met 'engte I op deze I'!IIMsa.

Er z.1 worden .....getoond dat de Iftvloed ven de staaf

(tand) In rekenfng gebracht kan "IOrden door eftn korrektle

op de mess. 1t'L
J door mldde) van een fltassatoes 'agfaktor

Vaft de boWln Nngegttv.n yorm.

- De b~ Intsve rge t I j k i n9 voor .en kortel efl'en t van de

staaf det zich in de x-rf'chtfng v.rplaatst lufdt:

fft '!Ii ;:~ =- Sf. + [Si r ~%; d.JtJ ((3)

- Als het traagheldsfll:Mllent van de tand verwaarloosd wordt

ge'dt:
J~

~ :: Sl (14)
'JYt.

- De vervormfng van de elastlsehe '11n kan voor een

rechte staaf worden af~ele~d ult de dfffeftentlaal

verge 1I jk i"9

fit---
SIt
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Door Invoering van

;(t ('!t) :: 'it (J~) COS w t
wardt de Y01genoe dif'erentiaal-Yergelljkln~ verkregen:

'd
4
'it. ". pit w< Yt (Ib)

JYt" BIt

Hieruit ken worden afgele1d t dat de algemene uitdrukking

voor de uitw'jkin~ van de staaf op de plaats jt gegeven

wardt door

)(d 16) = f.) sim ~ .QYi. -+ B'-Osh. SJ.. 'J t. + C5 1m. 12 yi + 1) tes Sl. yt. (11)

wallrin ..Q":: W.4::~ (je)

\lij hcuden rekening met de YOigende vier randyoorwaarden:

- tiet ....nt op ~ -=1. is nul:

Aa) = -EIt J~~~e) =0
;; '1t

- De dwerskracht op ~:::R is nul:

Sct)::: - SIt. ~e) =0 (.20)

"if oml c' £3
+ (.9..eJ - - - =0

fFtl f.r~

(J.4)

- De stMf z it VIIS t i ngek I emd i n de I"II1SS. ~ I

;;) )(L
~1p):> 0

- Op de plats v.n Inklemrning is de dwarskracht S gelijk

.an de 50M Yen messa- en veerkrachten.

- fIt. ~ry(oJ :: [tm l iii +c'Je'l ~4)

De Ink lemrnh'9 is vas t zodat alln de staafvoet !Je'dt:
)e '= Xt:: )((0) sim. wt

Hlerdoor gIIat (22) oYer In

- E. It ;;;3 No) :: X(pJ [ C I- '1I'z1 wlJ
;)~.3

Het nulat.naR van de hiennee verkri jgbare .eterml nant

ievert:

(~e/ Si-h.k.~RC05~.e+GOsh. S2.£ S<ht..JLQ

(.ste) [{ +cosh ~l laS .-Q.R ]



A15 nu voor !'Ft.1 de mas.sa ""c van de stuf en voor

E"If. / e.J de Wfe,rconstanta Ct gesubtl tueard wordt lui dt

de nteuwe vergeltJk'ng:

U)4~ .[s~t~~WSJ1.1 +lOskJl..( slAA~i + ~/] ~ ~ ~ 0 (2s)
't. .Ju..[l+coslt.J2.iwsJlJ..] I7IIt c.t

Voer In :

scM• ..i't 0,sJU • Go6 k.5l.l :i 1M ..2 (

Jl t. ( l+ c.os It .!l t u)SJl'( )

Dan gut (25) over In:

zodat men vlndt:

I
- C. -::: a

c.'
W 1. _ (2a)

- 'WL'(J+ll'~)

De elgenfrequentle van het systeem kan dU5 gevonden worden

door de massa van de staaf vermenlgvuldlgd met 'YJ. blj de

massa van "et blokje op te tellen.

Als resonantle van de staaf (tand) optreedt geldt:

GOS~..Q.1. {,Os:x.~":: -1 loLaA.:

..Q.,( ;. h N7s I

Hlennee wordt de resonantle frequentle van de st••f:

Wf.= I~~tr/l.\~ (lg)
V~

In het alg....n wordt ..fl.!. dan: (zle 18) •

.Jll: /,915 V£ i (30)
Lot

zodat "l va 11edl 9 bepaa 1dis.

Er 15 dus afgelefd hoe de massa van de staaf sehlJnbaar

afhankel ijk is van de verhoudlng van aanstoot- en

elg.nfrequant1. van net systeem.

Het verl00p van I'f[ als functle van de aaMtootfrequentle

Is weergegewn In de graftek 3.3.1.1.,



t •

)- ...

"- l .'

VOOT
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Hlerui t zlen we dat de massa-lerki ng van de staaf groter

wordt naarmate de el genfrequentJe voor bul gl ng van de

staaf meer genaderd wordt. Als de aanstootfrequentle

geliJk Is aan de eJgenfrequentle van de staa' heeft deze

5 ch l J nb aar een onehu:H g grote maes a.

Het systeem Is dan nlet meer tot trf lIen In staet.

De totale lTIassatoes iagfaktor voor tangentflle bweglngen

van ring en tanden wordt dan:

'D x == I + 'bt ~tl"" . 'Yl.. 'It

l'rt """'j

3.3.2. Bepallng van de toeslaqfaktor voor het massa traaghelds

mnment.

Hlertoe worden besc:houwd bewegingen In tangentlile rlchtlng

en draaiende beweglngen van het Juk. Hlerblj worden door

de tanden mOMencen op net j uk ul tqeoefend dIe weer

frequen tl e-af"anke 11 Jk z l j n.

\
\

Tengevolge van de bulgingen van het juk zul len de tanden

draal ende bewegl noen ui tvee reno De hoekverdraaf I ngen dl e
d

hlerblj optreden ziJn N~q(Zle fig. 3.3.2.1~

I ~~;
• ,I \
\ \ I I

, ',I',
.----~, I \

I.
I
\

\---------=_:-1\
" -- .

\
\

fig. 3.3.2.1. heek~•• iJng
v-' tlet e 'et!'8ft t

fig. 3.3.2.2. krachten en
nanentfm or juke t....,t •

De beweglngsvergelijktng WOl"dt

fFltlyt. <:It, +f;:-tr1y,,-~ [~ (Yt+!i)l = St 1" d,St J."l-St (3/)
C1t~ Je· Ndq 2.. j (I'll J

neg de ze 1f de ve rge 11 j ki nge n a Isin 3. 3. 1 •Bovendien gelden

- ~ +St. :::D
~if:,

i'Xt
d'ft



en

met:

;t t ::: Xi (Y i-) COS wi

Voor de bulging van de neutral. li]n v-' hilt juk geldt:
.!.:L :: ll. '05 w t.
Nd Cf IJfJt.{ ..hi))

Hiemede 98ac de dl ".rentl.alwerge1fjklngy;ver In:

d~Xt -l.\)~ f~t Xt "; w1 pl:~ !.r. r ILj /2. + 'it] (22)
~yt'" Elf, €:J:t. NdY L-

De algemene oplosslng voor de ul~IJkln9 van de tend

op de pleats Yt worot hiermee :

Xt l~.) ~ -; 'r [~ +YtJ -+- As-w. kSl'ft of 'Beo& k..Q y+. .,. CStM. .Il 'f I.

Jc.t -+ 'DooSSlYi ('33)

De randvoon.,aarden zijn dezelfde als in onderdeel 3.3.1.

Voor het rnomenten~nwlcht tU5sen Juk en tandvoet (zte

fIg. 3.3.2.2.> geldt:

~. ,. - j1 t (0) + St (p) ltj
l.

wNrJn;

.A1 t~) :: - EI. d l.)(i (0)
i: d'If. .t

1

St(P) t -fIt~ (0)
'J yt 3

Hferuit is af te la1den dat het moaent ~j dst dan op

het jok werkt geg&Yen wordt door:

M. _ ;;)'r;lIdqLif;".,I" [GOsh Sl.R scm SLR. - scirt..h.QP U)SJlP
r~ - -: 3 +

[1+ cosh~1WSJli] Jl.R.

1.. SiA4. ~(Si.tt.Jt51.£ + (!i)1 s...kJll l.Ossd +-"'5~.Il1 s......l ]
-e (.Jtl) 2. 2i Jll.

In het statlsche geval dat de resonantiefrequentJe van de

staaf onelndlg ver weg ligt zodat .Jl::.O • wordt lI1i
gevonden door.Jl.lMot In de vQorgaande ul tdrukklng tot nul

te laten naderen. Olt levert :

~. -=: d Y W"i)tpt.f.t [~ + & + (~)lI (36)
NdCf Ht 2~ t
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De Invloed van de bewegingen op het Moment ken nu weer

geschreven worden a15 een stetlsche invloed

en een massatoes lagfaktor hierop•.

De massatoestagfaktor voor de d,.aaffngen wordt :

(.OsJc.A~rM4- ~c;.o~tl. + ti :>~·h(lSt4...Gl ~ (~J~ Jw.le.a.c.o.s.Cl +-c.oS"4S~Q.
QJ .(l o..~ 2.1., 4-l'" ~----;:---:-----=-~-~oo:-----+.-..;.=....--=------
[1+UJSko. 0So.] ['13 + ltjJ1~f. t (tj Ae,y]

)I1,t 4: I.81S V!J. (2i, ~Jl. 30)
Hie nnede kan de Inv loed van de 1ll00000n ten, dl e door de

tanden op het juk uitgeoefend worden en die frequentie

afhankel ijk zljn, In rekenfng wol"'den gebracht bfJ de

massa traagheld van het juk.

In het statische geval is de extra tem:

I>e totale extra l'I18$Satraagheid ten gevolge van de tand Is

dan:

fh . rfJ. ......
Oft moet verdeeld worden over de 9p.hale omtrek zodat per

lengte eenheld gevonden \\lordt:

et . !Yf ~ / 2. 17 J1I

Voor de langte van het p.lement )/J<t \o,Iordt dft:

~ . "1'tVt JCf
l1T

~e~ '.
Ii fr~~ :: I
\~rdt (6) (615 de axiale lengte van het bllkpakket):

lOIN+- e2.'!l~) ~~ [~1 = -.A4q + SN (6')
\.f 21t JtJ. NJc.p

zodat voor l)""" gevonden \Iordt
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In grafiek 3.a.2.1. is '1.~ als functie van r.o/lAJt
uitgezet. llierbij Is LVt eveneens de tandbuig

eigenfrefJuentie, In tangentU!1e richting. In de.

graflek Is zichtbaer dat in het geval van de tandbuig

elgenfrequentle de massatraagheid van het geneel oneindig

groot wordt e~ dus geen resonantfe van hat systeem mogelijk

15.

3.3.3. ~\assatoes lagfaktor voor radiale beweglngen van het Juk.

fig. 3.3.3. t. radiale
krachteft 09 taIMIt't....... t

De wet van Hooke levert:

t> ~ 2 (40)",,-

dd eF

met

UI...'JJJ. = U,)GO~wt

Voo r een segment van een tand

\"aarop de In fig. 3.3.3.1. aangegeven

krachten \"erken geldt de beweglngs

ve rge Ii J king b I j een u i tw i j king u.

F. t J\. d2 I (79)
~ ~ tA~ Jii ~ ~ 4t'l ,.,

WtrkrlJgen we de differentlaal/V8rgeliJklng
J1.l( J. P
- +w cu.~o()y c;;

zodat de algemene oplosslng wordt:

tJ.(1) -= A G()sst1 -t 'B s~ 5?:t (4 1)

met

w
-9.~ r::;::;=-V8!./f •

De randvoorwaarden zi]n voor di t geval:

1. De uitwljklng In radiale richting aan de tandvoet Is

gelijk aan de negatleve ultwiJklng van het juk.

2. De kracht in radiale rlchtlng aan de tand kop Is nul

z.e = EF ~u. tt) -: 0 ('f3)
~
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Hiermee \lordt de uitwijkinij Uop ~ plaats J als voIgt:

IJ.~) = - r(W5..Q~ - ~ -QI. SIht JL ~ ) (1ft()

Ile t rekkrac;ht aan de wet van de tand i i dan
dl{

l(o) -::. E F ay (0) -::. yE FSL ty Sl.l

uaar de defnplng verwaarlGOSd wordt zal blj eindlge aanstotlng

de trekkrac:ht aan de tandvoet oneindlg groot worden.

Hjeruit voIgt dat:

..Q e= 'I. 11 'n '" ± /, ! ~} - -...

De langseigenfrequentie van de tanden wordt hiermee:

WI' = :zn ~7 (lfS)
-" 4£

Met gebruikmakjng van de massa van de tand (~t::: pre)
wordt de trekkracht aan de tandvoet:

rcw
Z (p)::: _ yw:J. -m it ~ Wtl ('t6)

i. &~
2 wc.P

11ieruit voigt dat de tMd njet alleen met zijn massakracht

ywl-?1t.t op het jut<. werkt maar dat deze m85sa vermenig

vuldigd moet worden met de korrektiefaktor:

es(?r12 .w/Wt.e) ( )
AJ. j =. 7r/:J.. W/Wt~ llJ1

ue totale massatoes lagfaktor veor bC\'/egi ngen in radi ale

richting wordt hiermee:
11 1ft t OJA,J
vy::: / + 'J7l jC4-k . 71.J

De korrektiefaktor yoor radiale be~gingen is grafisdl

weergege-wm in grafiek 3.3.3.1.

De tandll10gseigenfrequentie J igt over het algemeen boven

10.000 liz zodat de korrektlefaktor hiervoor in het gewenste

frequentie gebled slechts welnig van 1 af zal wijken.

l)e grootste tandlengte die gebruikt is voor induktiemotoren

is 120 MIll.

De tandlangseigenfrcquentie is dan 10707 Hz en de korrektie

faktor hlj • 1,07 YGlOr 300'0 Hz. Ue i nvloed hl ervan op de

Jigging wan de cigenfrequenties is ven-taarloosbaar

tegenover de Invlced van de korrektiefaktoren voor tangen

ti~le bewegincgen en draai ingen.
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3.3.4. tiassatoeslagfaktoren voor met het lJlikpakket gekoppelde massa's.

/\15 de ~t het l>likpakket gekoppelde massa's zelf niet in staat

zijll tc rcsolleren zullen hun korrektiefaktoren en dus 00" de

massatoeslagfaktoren onafhankelijk van de frequentie zijn.

Voor de bewcgingen in radiale en tangcntiBlc richting moet dan

elileen de ext ra masse be-trokken op de masse van het j uk in

reken I ng geLJracht \'1orden.

Voor tangent iSle bcwegi ngen \"Jordt

'7\ Il'It t..cIe.t '?It4~
.vx ~ J t IWLj~ If}. ¥. + 'ht -t.c.h.

J

de totale massatoeslagfaktor:

Voor radiale be\'Jegi ngen:

Dy ::
~~

-1Yl~+
'1?1 ~t;y,,-

(~o) _I + "»t .~ /)\,aj~
J

Hieri n kan '11;.1 zijn.

Voor draaiingen moet de afstand van de betreffende massa tot de

neutralc laag vall het juk in rekcnlng gebracht worden.

Voor de \'Ii kke I lng, die niet In staat is elgentrillingen uit te

voeren, is de ilfstand van het hart van de Vlikkeling tot het

mi ddcll van het j uk ft./2- + k.JIJ..

Hie rmee \'/0 rdt :

D"",:: J + /1l9t. I"fltlo1. + el<Ji4.e.tw.y
U'c fJo IjN,;0 ~ fC fJ Ij /VJ

met:

8wikkel ing .. nrtv/ikkel ing • (~ + ~)z

Het is aannernelijk dat de relatief sleppe wikkeling niet wlled-ig

de tri 1Hngen van het bl ikpakket zai vol gen. Men zou zich daarom

bij het in rekening brengen van de massa van de wikkeling kunnen

beperken tot hat dee 1 van de wikkeling dat zich tU55en de spoel

koppen bevindt. Oit dee 1 is voorzien van hard gebakken isolatie

materia.1. Of de invloed van de \-Jikkeling hierdoor volledig is

LJepaald zullen metingen moetell aantonen.
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3.4. Het oplossen van de frequentievergel ijking.

De gevonden frequentievergel iJking ~ (12) is een vergel ijking

van de volgende vorm:

NCJ = A· ( ~(»)lt 1- B(~o)]. t- C

Die \viiB rden van LV \-/aa rvoo r AIL! = 0 z i j n e i gen freq uen ties YeO he t

trillende systeem.

ue A en 8 die in de von.1 voor Nt::. voorkomen zijn cchter funkties van w

Het oplossen van de frequentHawrgelijking net tJehulp van iteratieve

methoden gaf aanleiding tot onoverkomeliJkc .pf'Oblemen. Oit werd

veroorzaakt door het niet continue gedrag van de NSsatoes lagfaktoren

Dx en DIl'K rood de tandbuigeigenfrequentie. Een goode methode voor

het oplossen van dergelijke vcrgelijkingen is het met kleine st8pjes

ophogen van de frequentie. Keert hierbij net teken van A/J:j om dan kan

een nulpunt van de \/ergel ijking gepassecrd zijn. Interval verldeining

geeft dan de juiste oplossing.

Op deze manicr werden bij icdere rangordc drie oplossingen van de

frequehtievergel ijking gcYDnden. Hiervan lag steedS et!n opl05slng

dui de 1i Jk beneden , cWn 01' loss I n9 du ide 1i j k boven en de ande re in de

buurt van de tandbuigelgenfrequentie.

len ultzonderfng vormt de rangorde 0 . Oe tweedu oplossing wordt hier

veroorzaakt door een omslag van +00 naar -00 en is dus geen geleidelijke

nuldoorg4lng zodat deze "oplo5sfng" niet al5 eigenfrequentie van het

systeem beschouwd mag \Jorden. De laatste oplossing vertegenwoordigt

het draaien van de ring met tanden als gelleel. Dit is geen trl11lng in

radiale rlchting en wordt niet door de machine aangestoten. Voor de

rangorde nul houden we dus 64n oplossing over.

Voor de rangordes ,.. ~2 is het verioop van de eigenfrequentie als

f~~ktie van de rangorde wee~geven in fig. 3.4.1.

.1
~:
~1~.

.. --->L---~---.)(---"X--

ci.

J

fig. 3.4.1. wrloop v/d eigenfrequentles.
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Hierin zien we dat de eerste reeks oplossingen nadert tot de laagste

tandbuigeigen-frequentie. I)e tweede reeks 1Igt in de uuurt van de tand

buigeigenfrequentie, terwljl de laatste reeks oplossing hler julst

l>egi nt en met toenefllend r8n90f"cle-numrne r s ti J9t.

Uiteraard treedt een herhaling hiervan op uij hogere tandbuigeigen

frequenties. Deze gebieden zijn voor het magnetisch geluid echter niet

nee r van be 1ang •

De berekeningen zijn alle uitgevoerd op de Hewlett-Packard 983B-A

tafelrekenmachine. De gebrulkte taal is basic.

Het cOIllputerprogramna is als uijlage toege'e'Oegd aan dit verslag.
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3.5. ~epaling van de tandbuigcigenfrequentic.

In de onderdelcn 3.3.1. en 3.3.2. zien 'v,e \'/at de invloed van de

tandbuigeigenfrequentie Is op de grootte van de nassatoeslagfaktoren.

De invloed hiervan op de Jigging van de eigenfrequentles van !let

systeem ring plus tanden kan als voIgt or.lschrewn worden; Voor de

rangordcs 1'>,2 nadert de eerste reeks oplosslngen aan de tandIDuJg

eigenfrequentie. Do laaute beglnt hier. Oe ligging van de un4bulg

eigenfrequentie is dus van grote tnvloed op de eigenfrequentles van

het systeem.

Voor cen rechte tand-een aan Mn ziJdc vast ingeklemde staaf - zijn

de resonantiefrequenties Yolgens Hutte;

1= A
l

• ~ . VI'. \(f' (52)
Uc e:J. F Vf

100 t A= "Ii 1S ,- 4.694 ; 1. ~S5

I = 1i neai r t raaghe i dsmornent • Ahr/
F ,.. oppervlakte van de ~ars " k.&

doorsnede

zodat yoor de laagste tandbui gei gen

frequentle geYOl"lden 'Y/ordt;

! , (un,)'. b VE ' (jJ,)
217: t~ /:J.F

h~----

~

., ,

Bi j 9 rote induct iemach i nes worden 5 teeds voorge'vO I'fllde spoe 1en

gebruikt. zodat rechte gleuven tQt9ef)a5t moeteA worden. Hierdoor

zi jn de tanden taps. Voor ""81lopende machines kan deze tapshel d

niet te verwearlozen kleinziJn. Het volgende rekenvoorbeeld kan dit

toe 1i chten;

Voor madl ine 1-268G-181-J (4 poll g)

~Innendiameter van hct blikpakket

Tanulengte

Aanta 1 tanden

Gleufbreedte

is;

800 r.Il1

97 mrn

72

20 ram

lodat de breedtes van tandkop 14,9 mn en die van de tandvoet 23,4
mill zijn.
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De resonantiefrequentles voor staven r.1Ct deze breedtes zijn volgens

(53) respek t ieve 11 j k 1323 en 2078 Hz.

1
~- 1.---+
1, ~fT).
• _-.--J

r
3.5.3. tapse tand.fig.

Vbor de tapse staaf wordt dft:

Een benadering van de exacte tandbulgeigenfrequentles van een

tapse staaf met onelndlg stljve Ink lemming kan gevonden worden

door de stijfheld langs heel de staaf constant te ~rondersteHen

en gelijk aan de stijfheid op de plaets van inklenrn-ing en de we,rkelijke

It1aSS a van de s taaf in reken i ng te b rengen .

Ult (52) Is de Yolgende benaderin~formuleaf te leiden (zie ook 1i.f.3 )

I (j,97 s)~ l.rl E (S't)
= lTr: . F (1.t +'h: &~/f.r').f 1;(

Deze waarde zal echter to hoog zijn aangozien de stijfheid van de

staaf vennindert naannate de tandkop genaderdwordt.

De exacte tandbuigeigenfrequentie van de tapse tand blj onelndlg

stijve inklemming kan gevonden worden net behulp van de methode van het

restrn<:llRent. die o.a. gebruikt wordt om kritische toerentallen van

assen to be rekenen •

Hlerbij wordt aan het begin VaA cen staaf een ultwijking en een hoek

aangen~n (zie fig. 3.5.4.). De staaf zal dar! de gestippelde vorm

aannemen .

J .. _4."~""""""".""""""",,,,,.

11"
1\ ...... " ..

fig. 3.5.4. staaf op twee plaatsen vast gehouden
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I\ls bij een bepaalde frequcntle een uitHijking mogelijk is zonder

dat aan het andere uiteinde een MOment en een kracht uitgeoefend

moeten Horden dan Is er sprake van een elgenfrequentie van het

systecm. Het behulp van doze methode kunnen kri tische toerentallen

van assen met een aantal lagers en wluelende doorsnede bepaa\d

worden. r1et enlge wiJzigingen kon een bestaend cOOfluter progranma

geschlkt gemaakt wOrden om elgenfrequenties van een tand te bopalen.

Om dlt te kunnen doen werd een configuratle van twee tegenover elkaar

geplaatste tand beschouwd. In het midden hiervan werd een inklemming

aangenot1en. terwijl elke tan-d In 10 gelijke sttlkken werd verdeeld.

(zie fig. 3.5.5.).

fig. 3.5.5. ~rdeling van een tand.

De eigenfrequentie van dit systeem. cen tapsc tand met oneindig

stijve inklemming. bleek te 119gen bij 21]2 Hz. Oit is inderdaed

lage r dan de met fo mu le (S4) g.evonden freq uen tie.

In de praktijk zal de tand echter niet oneindig stijf zljn ingeklemd

maar zal het matertaal in de buurt van de tand'JOet vervonnen.

De werketijke tandbuigeigenfrequentie zal hierdoor lager liggen dan

de exact be·rekende b i j one I ndi 9 s t i j ve ink lemmi n9.

Om de werkelijke tandbuigelgenfrequentie te kurmen bepalen werd

van dynamob1i k een tand Q4!tnaakt. iii e rtoe \'Ie rden een paar camp lete

blikken zodanig verknipt dat een aantal blikken met hierop e~ tand

overbleef {zie fig. 3.5.6.}.
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fig. 3.5.6. verknlpt

bilk met cen tand.

Deze b 1i kken werden op e lkaar ge lege!,

samengeperst en tens lotte vacuum gelmpreg

neerd. Zo kon een hecht 1i chaam met Un

tand wOl"den vc rk regen.

Dit lfchaam word zodanig op een zeer zware

stelvloer vastgezet dat de tand en de omgeving

van de tandvoet hiervan vrij waren.

Elektromagnetische aanstoting van de tand toonde aan dat doze eon

elgenfrequentie blj 1913 Hz had. Er is dus door de niet oneindig

5 t I j ve ink lefllni ng een dui de 1i jke ve rschul vi n9 rwsar beneden opget reden.

Otn deze verschui vlng OOk In andere gevallen In rekenlng te kunnen

brengen moot een korrektle op de lengte van de tand ingevoerd worden.

In het geval van cen oneindlg dunne staaf is bovengenoemd effect te

verwaarlozen. Om toch enl gszins reken i n9 te hauden met de sch i jnbare

verlenging van de tand kan de lengte ervan vernleerderd worden met een

vast percentage van de breedte van de tandvoet (zle fig. 3.f.7.).

fig. 3.5.7. verlenglng

van de tend doo r een

nlet oneindig stijve

inklemming.

Uit het experi~~nt ~leek dat, indien de

tapse tand vervangen werd door eeft equi vatente

reehthoek Ige tand met ooze 1fde lengte en

tandb uI ge i gen f req uen tie maa r met een aangepn t

breedte, de lengte van dcze tand Ret 26 %

van de nleuwe breedtc vcnneerderd moest worden

om de gemeten frequentie van 1913 Hz te

verkri jgen.
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4. Met i ngen •

Or" na te aaan of volgcns het voorgaande berekende eigenfrequenties inderdaad

optreden. zljll een aantal Metingen uitgeyocrd aan in productie zijnde

statoren, al dan niet voorzlen van cen Hlkkeling.

Tijdens het onderzoek is het ooetsysteem manigmaal geuijzigd.

Om tijdens de 1>ehandeling van de meetgegevcns niet stecds de nieuwste

onb/ikkeling van het meetsysteem te moetcn bescl1rijvcn wordt deze ontwikkeling

vooraf behanUeld. Lr \/ordt dan later aallgegeven op \lelke manier aangestoten

is in de verschillendc gcval1en.

4.1. untwikkcling van het neetsysteem.

Jrl de blikpakkettcn in resonantie te urengen Herd, aanvankelijk gebruik

genaakt van cen zeer plaatselijke excitatie.

l)e Jaarvoor gebezigde excitator Hordt in onderdeel 11.2. behandcld.

Als een stator blikpal:ket hiennee in radiale richting aangestoten

wordt. ontstaat op de plaaits van aanstotlng steeds cen buik.

In fig. 3.2.1. is te zien dat recht tegenover een buik steeds weer

cen bulk te vinden is.

Door rccht tegenover de plaats van aanstotin!J een tri 11 ingsopnelqcr te

plrtc1tscn en vervolgens de frequentic Vi'ln de vnedende spanning or te

vocren van bijvoorbueld 200 tot 3000 liz. (het voor I:mgnetisch geluid

interessante gebied) kunnen eventuele resonantiefrequentles gevonden

\"lorden. I s de 1i !Jg i ng van een e igen f rcq ucn tie baken d dan moet hie rb I j

het rangordenurinner bepaal d worden.

Aanvankelijk werd aileen met trillingsmectapparatuur van General Radio

gemeten. Deze apparatuur bestond ui teen kristal opnemer. versterker en

\lave-analysor met aanuijzend instrument.

i\ls bij aanstoting in een eigenfrequentie de trillingsopnemer verplaatst

wordt l.lngs de binnen- of D-ultenor'1trek vall hat blikpakket zul1en maxima

en mi n i rna in de amp 1i tude van de t ri II i ngcll vlorden Haargenomen.

Deze korresponderen respekt;e'tllelljl~ met ouiken en knopen. De hier

beschrcven l.1cthode is zeer anslachtlg en Hordt voor hogere ran!JOrdes

onbetrou\"loa&r. l1et is daarom Yeel !.Icter gebruik te l7laken van een rrethode

die de fasc aan weerszijden van een knoop beschoU\'ld.
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In fig. 3.2.1. kan r.len zicn dat de tri 1linaen aan wcerszijden van

een knoop in te!Jcn fase z i j n. 1>00 r go b ru i k to Make n van twee

versnell ingsopnemers en een dubbelstraalsosclllo!Jraaf kunnen twee

tri 11 in!Jan In fase vergeleken worden.

Als de ene opnemer in do bulk tegofilOver de plaats van aanstoting

vast opgelteld wordt en de andere opnemer wordt 1anos de omtrek van

de stator vcrplaatst zat biJ het passeren van een knoop het slgnaal

van de verplaatste opnemer van fase \'1is5elen ten opzlchte van het

ande re d gnaill. Op die wi Jze zi j n all ~ knopen eenvoud f 9 te vi nden

en blijkt de rangorde van de oA-derzochte trilling.

Het uit de hand varieren van de frequentie OM resonilntiepieken te

vinden levert nogal wat problewen op, vooral ills er lage en hoge

pieken naast eH:.aar voorkomen. Ook het vindcn van zeer stei Ie pieken

kan 13stig zijn. Oit vJOrdt veroorzaakt doordat een overzleht van het

frequenticspektrum tijdens het meten ontbreckt. Ilet verdient daarom

de voorkeur het maken van dt t frequentiesprektrum grotendeels te

automat i se ren .

um dit te ven~zenlijken is gebruik gemaakt van de volgende apparatuur:

- XV-selli jver

- filoduleerbare frequenticgcver

- regclbare ae1ijkspanningsbron

- gelijkstroommotortje net grote vertraging

- frequentieteller

- trillings~tapparatuur

Ue frequentie van de uitgangsspanning, die de moduleerbare frequentie

bron afgeeft is reeht ewnredig met de grootte van de gelijkspanning

op de ingang. J\ls de ingangsspanning 1ineai r opl00pt met de tijd neef1lt

de frequcntie dus lineai r toe. De lineai r oplopende spanning ward

ve rk regen doo r de rege 1knop van een rege 1baf'e ge li j kspann i ngsb ron aan

te drijven r.lCt behulp van een motortje met een extra vertraging.

Daze spanning \Jordt nu gebruikt on de frequentiebron en de X-ingang
I

van de XY-schri j ve r te sturen. De t ri II i ngsmeetapparatuur van Bruct..

en Kjaer heeft een AC- en een DC-ui tgang.

Het signaal op de AC-uitgang is recht evenredig met het door de

versne 11 ingsopnemcr afgegeven 5 i gnaa 1.
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Het signaal op de UC-uitgang 15 reeht cvcnredig met de ...pl1tude

van de ve rsnc 11 i ngcn. Het AC-s i gnaa1 kan gebrul k t worden voor de

faseve rge Ii j k i n9.

Op de V-ingang wordt het signa4l1 van de gelijkspanningsult9i1ng van

de BrOeI en Kjaer tril1ingsmeetapparatuur gezet.

In fe i te wordt dus de amp 1i tude van de ve rsnc 11 i ng u; tgezet tegen de

frequentie. De schrijfsnelheid dient zo laag tc zijn dat bij het

seh ri j ven van 1age naar hoge eo van hoge naar lage frequentie de

resonantiepieken op elkaar kon~n te 1i990n.

lIet optekenen van een diagr.-n duurt dan ongevcer 2 ninuten.

L)e lineariteit en de reproduceerbaarheid van de diagrammen waren

zee r goed. Ook het ve rgroten van i nte rcssante gcdce 1ten was mege 1i j k.

In fig. 11.1.1. is een sdlema van de gebruikte rneetopstel1ing gegeven.
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4.2. Het puntvorr,li 9 aans toten •

De zeer plaatselijk iJ.lnstotende excitator (fabrikaat ; Goodmans;

type; V 390 1\) is vergelijkbaar met een elektrodynamische luidspreker.

De spoel, die kan bewegcn in een permanent magneetveld, is verend

opgehangcn en ve rbonden met een naar bui ten ui tgevoerd staafje. dat

vast met het In tri 11 ing te brengen voon.'ierp gekoppeld wordt in tegen

stelling tot \'Iat bij verschillende andere typen puntvon:nige excitatoren

het geval is die onder een bepaalde voorspanning tegen het aan te

stoten voon-/e rp gep 1aatst kunnen \lorden.

De gebrulkte Goodmans excitator is toe te passen tot een hoogste

frequentie van 4000 liz. De kracht di e ui tgcoefend \'1ordt bi j een

constant ingangsvenilOgen van 100 VA 1i gt dan tussen 50 en 100 N.

Voor de vaste vcrl>inding tussen de excitator en het blikpakket werd

een niet clastische 10cktitelijrnverbinding gekozen. Deze is betrekkelijk

eenvoudig aan te brengcn en te verwijderen. Bij aanstoting aan de

binnenzijde van het blikpakket wetd de excitc1tor or> een balk geplaatst

die door de stator heen stak en aan beide zijden ondersteund was

(zie fig. 4.2.1.).

'li4.p~i

It''A t ~

1 ~ ]
, .

,1I,1l

;--..~
.. "., ,t_.... ..

• •

J'tCUM
_A'~- ,tt.a.r

,...-
••

fig. 4.2.1. Opstel1ing van de puntvormiae excitator in het blikpakket.
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De opstelling diende zodanlg te zijn dat de excitator niet ten

opzichte van het blikpakket kon verschuiven. Oit zou nameliJk zeker

beschadiging van de spool betekenen. Daaron moest het blikpMtket

en de excitator met zijn fundatie op de stelyloer in de fabriek

worden gekneveld.

Hierdoor werden echter oak vee 1 tri 11 ingen ui t de fabriek op het

meetobJect over-gebracht. S~ was het dan ook omoogeliJk goede

r,let ingen te verri chten. Dan k.en aIleen IS c1vonds gemeten worden.

Het puntvomlg aanstoten gaf goede resultaton bij toep85$lng op een

be\.-dkkelde stator. De resultaten hiervan zullon later gegeven worden.

Bij een niet bewikkeldc stator ontstondon boven 1000 Hz zeer veel

tril1ingen r.~t knopen en bulken In axiale richting. Deze trillings

Yonnen zijn Yoor het magnetlsch geluid niet interessant, omdat ze

nlet door de luchtsplectvolden aangestoten worden. Deze laatste staten

in de complote machine namelijk steeds aIleen over de genele axiale

lengte van het l.>1ikpakket aan. Deze trillingsvonnen naken!let door

hun grote aantal eenter zeer lastig de werkelijk interessante

trillingsvo~ te vinden.

Tijdens de r:letingen kuCI11 het 'I0Or dat de balk uaarop de exeltator

stand bij het doorlopen van het frequentiespcktrum in resonantie kW8ll.

Gezien de onzekerheden in de aanstootkracht, die hierdoorontstonden,

werd de aanvankel ijk gobruikte balk verYangon door een veel zwaardere

bal k (.:!: 1500 kg).

001< is de kracht, die de excitatorop het blikpakket uitoefende

game ten .

Hiertoe \lord tusscn de excitator en het bJikpakkct eon kwarts kristal

(fabrikaat : Kistler; type 901 A) geplaatst. Het slgnaal van de

bi jbehorende ladingsversterker (type 5001 SN) werd op een asci llograaf

zichtbaar gerneakt. Bij het doorlopen van het frequentiespektrum bleek

dat de kracht onafhankelijk vanresonantles van het blikpakket of de

bal k was. Di t kan ve rk 1aard worden ui t het fe it dat ook b IJ resonant Ie

de impedantie van het blikpakket zeer hoog is. De ui tslagen van het

bilk zijn ook dan te verwaarlozen ten opzichte van de toelaatbare

uitslag van de excitator.



De zeer grate massa (enkele tonnen) van de stator moet In dlt

opz Icht zeker n iet vergeten worden.

Al hoewe) beneden 1000 liz bet rOVlfba re me t i ngen mage) i j k waren

was boven ooze grens het laatste onmogeliJk door het optreden

van vele trillingen met knopen en buiken in axlale richting.

Om ook hoven 1000 Hz te kunnen meten werd onderzoeht of er over

de gehole axfale lengte ..aAgestoten kon Horden. Om dlt te

bereiken ward een llneai re excltator ont\likkeld.

31 •
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4.3. De linealre excitator

Door een dl rekte electl"Of.'lagnetische aanstoting is hct rqelljk

over de gehele axiale lengte van het blikpakket te exclteren.

Ora dh te berei ken werden $en groat aanta} E-Yormige transformator

bl ikjes (£-78 bl ik) achter elkaar gestapeld, samengeperst en op

een wet gelast (zle fig. 4.3.1.). l~a het aanbrengen van een

wikkellng werd het geheel in de yacuumoven geplaatst en gelmpreg

neerd met lak. Zo kon een hechte Yerbinding tussen de blikken

onderl Ing enerzijds en tussen het E-vormige bllkpakket en de spoel

anderzljds \lOrden verkre9*', terwij look de I;/armte-afvoer van de

wlkkellng naar het ijzer gun&tlg I;/erd •
..--)8-· ...--1

...~ ." I

,A' - . , ' '~i.i.ltpo.ia~ .

fig. 4.3.1. blikpakket van de lineaire excitator

(maten in m).

4.3.1. Voordelen van de 1ineai re exci tator.

Ue wikkeling is om de middenpoot van het in fig. 4.3.1.

geschetste blikpakket aangebracht. Zij bestaat ult twee

afzonderlijke spoelen. EAn spoel moet bekrachtigd worden

met gel iJkstroom, de andere Met wlsselstroam. Het gebruik

van de voonnagnetisatie met behulp van de eerste spoel

b i edt 9 rote yoorde len:

1. grate kracht bi] ge!riflge wisselstroom.

2. relatlef geringe ijzerverl iezen
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3. ecnvoudig aanbrengen van de excitator (en).

4. moge I i j khe i d tot in fase 011 tegen fase we rken van

vcrschi llendc exci tatoren.

Oe voordelen zullen nacler toegel i cht worden:

<sd. 1. fils s lui tjuk voor bovell!Jelloemde exci tator dient ui teraard

ilCt arlll te stoten statorblikpakket.

Is cr in de luchUpleet tussen blikpakket en excitator een

inductie [3 dan za1 de kracht F tussen bei de voorwerpen

'/2.,4I.;}B'- z I In .

Uij bekrachtlglng met zO"JeI '·Jissel- als gelijkstroom zal

B bestaan uit een constanta en een harmonisch wisselende

conponen t. fi za I dus z i j 11:

73 : 130 + 131\1 Ws wt

zodat F Hordt; 2-

F= ,/~·J,(o-I.(Bo T'B~ ws wt) (j)

Ji t levert;

F = 'h. )A.o-t . ('Bo4 + 213"0 8N u:> 5 w t + 13~ W.s 2 w t). C,)
liierin zien \"le dat de kracht F bestaat uit een constante

term, een die \"Jisselt r:,.et de frequentie van de voedende

spanll i ng en een te rm nc t GOS :l W t Jus me t de dubbe Ie

frequen t ie.

Ki czen ~JC B...., « 730 dan kan de Iaats te te rnl ten

opzlchte van de andere venJaarJoosd \</orden.

Er is dus een relatief !Jrote kracht net een kleine

wisselende induktie.

ad. 2. Omdat de excitator gebruikt l!1Oet kunncn worden tot een

frequentie van ongevecr 4000 liz moet de wissefende

induktie zeer Jaag zijn om de ijzerverliezen la-ag te houden,

Voor de verliezen geldt: lJ=[6H~ +Ow(LliLrlD{)~Doc>J2['1A,](3)
[lit.0rtJHett~ zijn rnateriaafconstanten. A is de blik-

dikte in Mm. U. is de induktic in Gauss.
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ten hoge liN' betakent dus dat er een !lroot iJzerverlics

is. zodat een hoog i ngangs ve rrngell 'Ie re is tis en een

hogc vc r'\'/anni ng van de axel tator opt reedt.

Door de voonnagnetlsatie zal de exel tator naar het

blikpakket toogctrokkcll ~·/orden. \/ordt de exeitator zander

ncer op het blik,pakkct gczet dan zal er geen aanlitoting

pi aats vi nden.

£chter door een verend mcdilJ"ll tussen excitatar en blik

pakket ~an te brengen \'Jordt aangestoten met een wi sse lende

kracht in de luchtspleet die bei~ voorwerpen ten opziehte

van e 1kaa r t racht tc be,·/egcn. L r \'iOrdt dus een harmon i seh

~Jisselendc kracht op het blikpakket uitgeoefend.

Or,ldat het bezwaarlijk \las et!n exeitator te bOlMen met

ongeveer dczelfde axi~le lengte als de aan te stoten

stator (dit zou een lange zeer dunne spoel betekenen)

\-Jcrden t~'lee korte excitatoren aefabrieeerd.

Door de voormagnetisatic kUllncll de t\lee exeitatoren in

fase naar ook in tegenfasc worden gehruikt. Dit laatste

is te verwezenlijken door de wisselstroornaansluitingen

van een excitator o~ te \·/isselen. F.v is inoors

evenredig met I/V Dit in tegenstelling tot een

excitator die niet vall voorrnagnetisatie gebruik maakt.

Oan is & :: I.N~ cn karl dus nooit van fase omkering

s p rake z i j n .
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4.3.2. Oi r:lCrlS i oneri nn.

GC\lCIlSt is aanstoting over nagcnocg de !)ehelc axiale lengte

van een ldikpakket met een kracilt die vergelijkbaar is met die

van de puntvormige excitator. Bij gebruikmaking van twce

exci utoren wordt die kracht ongeveer 25 ic per exci tator. De

1cflgte van een exc i tatof' is 250 r.n.

Jr.ldat de Kracht niet exact bekend llelu)Cft te zljn en de grootte

van de luchtspleet onzeker is kan de bcrckening globaal gehouden

';Jorden. \/e laten de invloed van sprei ding en de voor het ijzer

Ilodige stroombeleggin!] dan ook achterwege;

Stc I ;

- s poe I 1 voo r de ge 1i j ks t roof 1

aantal ';/indingen 't,

s t r(}()(ll i,

- spoel 2 \'Oor de wi ssehtroorl

a<lntal uindingen n~

st rOOl'Il L.a.

- totale luchtspleet )tj'f X:t == 2 r:T1.

I; i e ru i t vo I 9 t:
~,,:: A.?t,i,

]f, -1:1(1

13 - Ao 'Pt1, L~
N - *''1''1

zodat ~ ';lOrdt;

,.. A(oA .
r'll' = (:Jfd't'1):l "'l1, l. I ?t 2 l. z.

Ilierin is A het oppervlak

= 4 x 0,25 x 0,013 m2.

van de luchtsp Icet

Ais geeist \'1ordt dat de component met de dubbele frcquentie

in de kracht S lechts 1 % mag bedragen van de gewenste component

dan voigt uit (3) dat

8~o,04.oo zodat
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Uit (11) voIgt dat 11~i)..n,.t', = 6121 (I\w)'"

Het (5) .../Orden dan de stroombelegggingen:

IJ1,L, .. 391 A"" zodat:

?'hLJ. co 1!i,f) R"V
80 :: 0,25 T
BN • 0,01 T

Lr is cen \likkelraafll van 12 x 37 t.T:12 beschikbaar.

Voor de spoel 1 kunnen hier 234 \lindingon met een doorsnede

van 0,5 Ji'lm2 in aangeb racht worden.

De stroomUichtheid is dan 3,2 /\/mm2. Oit is voor de vaeuu~

ge i I'llp regnee rde spoe I zeke r toe Iaatbaa r.

In de overblijvende ruimte zijn 1t2 Hindlngen r.let een doorsnede

van 0,98 mrn2 a-angebradht. De stroom die in deze wlkkeling gaat

lopen i 5 afhanke Ii jk van de in de axe i tator 9f~di ss i pee !"de

vermO<Jcns, het elastisch medill11 en het venrogen dat in het

statorblikpakket torecht komt. Deze laatste punten zijn moeilijk

to voorspellen. De koperdoorsnede is daaroril zo groat mogelijk

gernaakt.

Or,1 in vcrband met de nodige voedings\'iissclspal\nlnl] de zelfinduktie

nict te hoo!.] ta r1aken is het aantal windingen tamelijk l<:Ja9

gekozen. len naatsehets van de excitator net bijbehorende werkwijze

is <lIs bijlage toeaev06gd.

Jr;1 over de hele axiale lengte van het blikpakket aan te stoten

ward, als reeds vermeld, gebruik gemaakt van blee excitatoren.

Dc spoelen voor de gelijkstroom werden in sere gesehakeld, die

voor de \."issclstroorn parallel. I\angezien IlCt <lantal "Jindingen

aan de gclijkstroor.t~iJde rulr;'l het dubbele is van dat aan de

wisselstroomzijde wordt hierin een evenredia hogere spanning

ge i n dueee rd.

In se ri e file t de \'/i kke 1i ngen voo r ge I i j ks t roon \·re rd een smoo rspoe 1

opgenomen on het vloelen van een grate uisselstroom over de

ge 1i j ks pann i ngsl> ron tegen te gaan.

Daze stroor.1 zou uite~a&rd primair extra opgebraeht moeten worden.

De tc gebruiken snoorspoel man door de gelijkstroom niet in

verzadiging raken. Er is gebruik gemaakt van een smoorspoel

van O,B6 H bij een lud\Upleetlnduktie van 0,9 T en een gelijk

strooo van 2 A.
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Dc gclijkstroom.-recrstand van de smoorsrx>el is 2,lf~die van

cen gc 1i j ks t roonw i kke I i n9 of> een exe i tato r is 5, B.52.

Een 30 V- 2 1\ voeding is daarom gcschikt veor het weden

van de gelijkstroom van beide cxeitatorcn.

Voor de wis.elst~myoedin9 is een vennogensvcrsterker gebruikt,

die biJ cen r.l8Ximale ultgangsspanning van 200 V/350 VA aan

de uitgang af kan staen.

(zie fig. 4.3.2.2.).

SMOOTspoe(

3()V l.A
=

200 V ,,","-lC.

'V 3so VA
0- SOOo #7.

fig. 4.3.2.2. voedlngsschema van twee exeitatoren
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4.3.3. Veruel ijking tussen het puntvormilJ en I incai r exciteren.

De resultaten. vcrkregen met de 1ineai re excitatoren \'/aren

opMerkc1 ijk vee 1 beter dan die met de puntvorrnige aanstoting.

Deze voo rde 1on z i j n te danken aan:

- aanstoting over de get~le axiale lcngte van het blikpakket.

liierdoor worden tril1ingsvomlcn met knopen en buiken in

axiale richting nlet aangestotcll.

Het aantal te registreren tri llingen blijft beperkt

tot de \oIerkelljk Interessante. Uovendlen \'lOrdt de zuiverheid

van de resonanties aaAzlenl iji<. beter.

l)it maakt het herkennen van de eigcnfrequentles met hun rang

o rdes gcmakke 1I j ke r.

Het net perslucht koelen van de excitator dat nodig was blj

de puntvorr"ige cxcitatie en dat veel ruis veroorzaakte in

het mectsysteem. ve rvi e 1 •

- De eenvoudige montage. De excitatoren worden op het b1ikpakket

geplaatst met een e1astlschc medium in de luchtspleet.

Uankzij de voorr!l8fJ"8ti-satle tri lien zij niet van hun plaats

weg. liierdoor behoeft hat statorblikpakket nlet op de stelvloer

gcplaatst te worden. maar kan het op een ~/i llekeurlge plaats

gezet worden. Een direkte koppeling met de fundatie en dus met

an de re mach I nes zoa 15 k ranen. omvo rmo rs. 'Ie rspanen de Vie rk tu i gen

is dan niet aanwezig.

De door deze Machines veroorzaakte tri Ilingen kamen tijdens de

metingen nlet of nala'le1lJks aan het llcht.

uver de ervaringen opge<laan tljdens de metlngen met de punt

vormige excitatie en de lijnexcitatie kan het volgenc\e gezegd

worden.

Puntvorrnig exciteren Is good mogelijk tot ongeveer 1000 Hz.

Hetingen in het gebJed tussen de 1000 en 3000 Hz zljn nlet

r.aoge 1Ii j k doc rdat de trill i ngs va rmen een v r I j he i dsgraad mee r

hebben dan blj lineal re excitatie. l\angczien dit voor het

magnetisch geluid een zeer interessant gcbied is. waarin

bovendien de r.aeeste tandbui gci genfrequentles 1i ggen moet het

puntvorrnig exciteren a1s volstrekt ongeschikt \'oIorden aangemerkt.
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Oc mctlngen boven 1000 Hz worden, ¥Doral bij cen nlet bewlkkelde

stator, zo vertoebeld door niet interessante trlllings¥Onnen

dat in dat gebied geen brulkbare metingen verricht kunnen worden.
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4.3.4. Het 01' twee plaatsen lineair exciteren.

In ondcrdeel 4.3.1. is ••ngetoond dat meerdere excitatoren

In fase maar ook in tegenfasQ bedreven kunncn worden. 8ij

gcbruik van vier Ilnealre excitatoron kon op twee pl••tlen

ove r de he 1e 1engte van een b 11 kpakke t aanges toten worden.

De eigenfrequcnties met de ran!]ordes 0 en " die midden tussen

de andere eigenfrcquenties liggcn kunnen sOMfllige van deze 'WeI

eens Jicht naderen. Zo is het voorgckor:lcn dat eigentrfllingen

met rangordes 0 en 5 erg dlcht bij eikilar lagen.

Door 01' t\'Jce plaatsen lineai r aan te stoten kunnen de even en

oneven rangordes gescheiden worden. In fig. 3.2.1. kunnen we

zien dat bij aanstoting In fase or twee recht tegcnovcr elkaar

liggende plaatsen aIleen even rangordes 01' kunnen treden.

Uij aanstoting in tegenfase zijn aIleen oneven rangordes MOgelijk.

ur,l dit te beproeven werden tVJee excitatoren extra gebo~d.

Om de invloed van de eigen massa te elimine~n moesten de vier

excitatoren in ean horizontaal vlak opgehangen \'iorden. De opstel

lin!] is schematisch in fig. 4.4.4.1. weergcgeven.

fi!].4.4.4.1. opstelling met 4 lineaire excitatoren.
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Ilet bleek inderdaRd mogelijk te zlJn de even en oneven rangordes

te schelden. De algemene kwalitcit van de gehele meting ginn

cchter achteruit. Hlerdoor werd niet ~r infonnatle uit de

mctingen gcheald dan bij aanstoting op ~4n plaats. De oorzaak

llgt ~,aarschljnlijk In de ongcliJkheid van de vier luchtspleten,

vooral van de tegenover elkaar IIOgcnde. Het zorgvuldlg gelijk

ma4<.en van deze lucl1tspleten of het compenseren van de stroom

door de excltatoren leek onredelljk veel \"erk. Er is aan dezc

meetmethode dan ook geen verder onderzoek oedsan.
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4.~. Meetresultaten.

In het totaal zlJn &an vier op verschillende tijdstippen

beschlkbear geltelde machines diverse metlngen verrlcnt.

Hiervan weren twee machines identlek, terwljl de andere twee,

oak onderllng een geheel andere constructie hadden.

Blj de laatste drle zljn de volgende metingen ui tgevoerd:

- bepallng van de resonantiefrequenties van het lege stator

b11 kpakket.

- bepallng ¥an de resonantlefreqoentles van de bewikkelde stator.

Bij de eerste machine konden de metlngen aan de lege stator nlet

ultgevoerd worden omdat de benodlgde apparatuur nog nlet beschikbaar

was en de bl1kpakketten ulteraard niet gedurende lange tljd ult

het product ieproces gehouden konden worden.

Aile voor de berekentng benodlgde gegevenl zlJn te vinden op de

wi kke 1bonnen •

Voor Iedere behande Ide mach Ine Is een wi kke Ibon toegevoegd.

De wlkkellng bestaat steeds uit een centraal dee 1 met harde

ombakken Isolatie. de sta' en de wlkkelkoppen. Bulten de staf

Is de wi kkeli "i re 1at Ief 5 j ap en za 1 deze de beweg i ngen van het

juk waerlchljnlljk nlet volgen. Voor het beTekenen van de invloed

van de wikkellng is de ma~~a van de staf in rekening gebracht.

De stafl~e Is groter dan de lengte van het blikpakket.

De lengte Yen de ultltek.eRde delen is afhankelijk van de nOntlnale

spann Ing van de mach Jne •

Zie tabe1 4.5. 1• (,.Li.h..

14(y) L, L.
50Q-5S0 30 30
3000-3300 55 55

6000-6600 80 80

135 115

13.8 K 145 125

tabe1 4.5. 1•



4.~.1. Machine 1-2962-1/81- 3.

Het statorb1ikfJakket van deze machine is niet in het

huis geltapeld maar los ultgevoerd. Het btlkpaikket Is

tw.en twae e Ina,Jaten opges 1olen. Late r z '"in aan de·ze

eindptaten de ¥Geten gelast. Zie foto 4.5.1.1.

De buitend'ameter Is 1500 mTI. Hat bllkpakket Is daarom

gesegmenteerd (zle anderdeel 2). Een 1889 bllk bestaat ult

6 segmenten. Er zljft dus 12 plaat'Se" waer het Juk slechts

de halve b1i~e heeft. )ulst hler lfgt het juk tegen

het corset wearln het gestapeld Is. Hiertussen ziJn 12

trekstangen in ultl~ningen van de segNenten aangebracht.

Oak dit is op de feto duidelijk te zien.

Er Is nlet aan net lege statorbllkpakket gemeten.

Puntvorml ge eenueti ng aan de bewtkkelde stator leverde de

votgende van belang zljnde eigenfrequenties Ope

rangorde frequent i e (Hz)

3 285

4 437

5 606

I 6 723

7 909

tabel 4.5.1.1. ~n eigenfrequentie5.

Er zlJn berekenlngen ultgevoerd aan hat lege en net bewlkkelde

bllkpakket, zewe:t biJ de benaderde als biJ de op tapsheid

en inklenming gieGOrrigeerde tandbulgelgenfrequentie

(zie 3.5.). Den WMrden zlJn in de tabel 4.5.1.2. gegcven.



WIKKEL8UN

Besteld door:

Bestemd voor: "H,

Uitvoering:
Rotor

830
328 omw/min

v

Cos cp

A

0,78

F

Hz

Massa kg

IJzerafmetingen

Bu itend iameter

Binnendiameter

An kerbreedte

IJzersoort

Vrijslag

Aantal groeven

Groef Pons Nr.

Groef afmeting

Wikkeling

Aantal polen

Draden per groef

Draadafmeting

Draden takken parallel

Schakeling

Aantal fasen

Isolatie

Stator Rotor

.HH.HHH H..:k.5.9.9 H H Hmm"H' H HH ll67.•.Z mm

.............................J.)},9. mm @ mm

420+6x10 420+6xlO.................................................................................. mm H H.H mm

2 2...................................................................................W/kg H WIkg

.............................1.,4 mm

............................J,.~ 1.9.8.: .

..........................N N .

....J.?~?~?~.~;1.?..~J...4, ..4 4.1.J..~).~.J..Q~5~.J,.~~J.~$ .

18

............................2.0 .

...........................7."..~.~.lg.~,t.§ ..f. 7 Q~ .

.............................?!I.. ~.~.~A ..

...........................A .

............................? .

, .

Proefspanning

Afmeting aansluitkabel

....................................................Volt... min Volt... min.

........................... st. mm2 H St... H mm2

Aaiital borstels: Kwaliteit : Afm .

RechtmD" Stapelen
Recht
~tapelen

..........................................................................................................................................................................................................., .

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

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

........................................................................................................................

lilii"" ~.;~.;~~~ .
Naar I Ir. ICONSTR. BUR. W.V.

Datum i I
Gezien ! i







rangorde berekende elgenfrequenties {Hz}

bene.rde tandbu i gel.gen- geco r r Igeerde taN:f.itu.f 98 i gen ~

f ....ntie • 1763 ftz frequent i e • 1>" Hz

leeg met wtkloe1i "' 1eeg milt wl"kke1 i ng

0 953 8If6 953 '"
1 1280 usa 1248 1143

1768 116& 1550 1547
2058 '''' 1850 1747

2 1613 1967 11i58 lit 36
1781 1777 1561 1556
2572 2~3 2487 21~2

3 231 204 231 204
1698 1690 1505 114'8
1799 1790 1577 1568

4 430 377 430 377
1724 1724 1521 1517
1822 1806 1596 1584

5 668 584 J 667 58)
1739 1737 1527 1529
1853 182-7 1626 160Jt

6 932 813 924 810

171t6 1747 1534 1532
1~e5 1859 1683 1636

7 1189 1049 1158 1036
1752 1750 1536 1535
1999 19"07 1799 1693

8 1399 1270 1318 1229
1755 1752 1537 1539
2169 1992 2016 1804

tabe) 4.5.1.2. berekende .'tenfrequenties 1-2962-1/61-3.



In tabel 4.5.1.2. kvftnen we zien det ~t ultzonderlng van

de nulde rangorcle btJ aile ran,ordes drle oplossh,gen

worden gev0n4en. De eerste op loss ing Yen Iedere Faft1}orde

n.....t de tenclNt'gefglBnfrequenti. steeds dletfter blJ

oplopende r_98rclefttllWller. De tweeds op loss Ing II gt in de

buart van de ' ....d,. I genfrequent re en de derde reeks

op 105& I ng 1CJelftt hf ervan weg.

UI t later. IIBt....n Is met vri j grote zekerhetd te cone I uderen

dlt de tweede oplossing niet optreedt. De fyslsche werkl.rlng

ken zljn dat de t.den al5 MWlp'erS optreden. Hierdoor zouden

de r.fllale ultsl.n van hat blt~ket In de buurt van ..

t.dbuJgelgenf'requentie neel klein en eNs onbel.fltlrijtt

kunnen worden. (lit. 5. en onder~l 3.].1.)
Berekening van de ultslagen zoo hi.~rent verduidelijklng

moeten geven.

Als de gevon.n eigenfrequenties vergeleken worden met de

over••nkomende berekende zljn de versehl1len als voigt:

.
gemeten ,tI,. ., '3 Hz (benade'rd) fu. - 1~ ~'1"rlgeerd

rangorde eigenfreq
leeg: afw. % bew ajw. t. '''' afw.% b'ew. 'a1-UJ . %

3 285 231 -18.9 204 -28.11 231 -18,4! 201t -28.1t

4 437 430 -1.6 377 -13.7 430 -1.6 377 -13.7

5 606 668 10.2 584 -3.6 667 10 583 -3.8

6 723 932 28.9 813 12.4 924 27,8 810 12,0

7 909 1189 30 ,8 1049 15.4 1158 27.4 10)6 14,0

tabel 4.5.1.3. vergelljking tutsen gemeten en berekende eigen

frequentie••
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In bovenstaande tabel is te zien dat berekening met wlkkeling

en met gecorrigeerde tandbulgeigenfrequentie relatief de oeste

resultaten oplevert, alhoewel cr oak hier nog aanzienllJke

afvlijklngen tussen de metingen cn de bere'keningen zlJn.

De invloed van de lagere tandbuigeigenfrequentie or de elgcn

freqoontles van tllet systeern is alleen op de hO!}e eigenfrequenties

merkbaar en kan dus de grote afwlJkingen nlet verklaren, tenzlj

de tandbuigelgenf'reqventie ten gevolge van de \'Jikkeling veel

lager zou konen te lrggen.

Uit metlngen is gebleken dat de blj de eigenfrequentle met de

rangorde 6 behorende tri llingen een duldellJk grotere 8tnpJitude

hadden dan elgentrlll I"gen met andere rangordes.

Oit kan als voIgt verklaard worden;

."..., o'MokN3it./(;I(.lMjt

.. ----- ...

Fig. 1f.5.1.l. segmentering en ondersteuning van het bllkpakket.

Lan!]s de helc buitenomtrek van het blikpakket liggen or gelijk

matige afstand van elk6ar 12 ultspaningen met trekstanden en 12

steunruMen. De rangorde 6 heeft 12 kno~n en 12 bulken en past

dus In het boven aengegewm patroon. De aanstoting gebeurde

tussen twee steunr~ In, dus juist tegenover een trekstang.

Om na te gaan In hoe_fire e r veo rke ur Has vee r de 1 i Q9 in 9 van

de knopen en bulken blj respektlevelijk de steunruggen en trek

stangen werd de r>l~ats van aanstotlng verschoven tot een punt

midden tussen een steunrug en trekstang In. Voor de rangorde 6

b1eken de knopen en bUlbn n let Mee ve rs choven te z i J n.

Deze lagen nog op de o'ude plaatsen, dus de kno~en bij de steun

ruggen en de hul~ etaa1' midden tussen in.

De knopen en bulken van de andere rangordes waren \olel meeverschoven.

Voor de rangorde 6 fl er dus een duldclijke ~oorkeursli99In~ van

de bulken en de k..,...,. 'llaarschijnlijk zal !let hllkpakket vonr

daze trillln9svo~ duideliJk sla~rer zljn en zal een te hoo~

be1'ekende elgenfrequentte hlerdoor vcrklaard kunnen worden.



47.

4.4.2. Machine 1-3014-1/Bl-2.

Het blikpakket van deze machine is rechtstreeks in het huis

gestape Id en 11 gt tegen 12 steunru9gen.

De bultendlarneter Is 1500 mm, zodat het pakket gesegmenteerd is.

Om het pakket ziJn een groot aantal pijpen aangebracht die dienen

om de machine te koeleR.

Door de piJpen heen wordt bultenlucht geblazcn. In de machine

cfrculeert de warme binnenlucht tussen de pijpen door.

(zie foto).

Bij deze machine is eerst gemeten zonder wikkeling en met

puntvormige cxcitatie. Oit leverde zoveel problemen op dat toen

overgegaan is tot 11jnvormige excitatie.

Later is dan gerneten met wikkeling en met de nieuwe excitatoren.

Er werden de volgende meetgegevens verkregen:

rangorde eigen frequent ie (Hz)

zonde r wi kke 1i ng met wi kke 1i ng

3 188 166

4 293 298

5 474 429

6 616 596

7 - 802

tabel 4.5.2.1. gemeten eigcnfrequenties



WIKKElBON
Besteld door: .

Bestemd voor:

Uitvoering:

~SM~ SMIT SLIKKERVEER
,,- I HOLLAND

iNDUKTIEMOTOR

Type IMK 158/72 Nr 1-3014-1/31-2

3 'Iv 6000 V 115

f!f'!0 k W Cos cp 0 77

omw/min 0

Rotor A Isol.kl.

IJzerafmetingen

Massa

Statol'

kg

1977

Rotor

Buitendiameter

Binnendiameter

Ankerbreedte

IJzersoort

Vrijslag

..............................1500. mm 120.7 mm

.............................J~.lQ mm 609 mm

...............................9.?Q:t+.9.MQ mm ~Q±+.Q~Q mm

..............................? W/kg ? W/kg

..............................~.1...2 mm

Aantal groeven 180 220

Groef Pons Nr.

Groef afmeting

Wikkeling

Aantal polen

Draden per groef

Draadafmeting

Draden takken parallel

Schakeling

Aantal fasen

Isolatie

.............................N ..

. 1lX7.3x69.x3xlxl1xl3.,.4 " .

20....................................................................................................................................................................................................

18

...Q,.5.;l!;z..,..5..L.g~,;j,§ ..! 9.., ..9.~Z..,.9 .
..............................?// ~~.~g ..

..............................6 ..
3

.:l ••••••••••••••••••••••••••••• ......................................................, , , .

Proefspannmg

Afmeting aanslu itkabel

...................................................Volt... min Volt... min.

........................... st... mm2 st mm 2

Aarital borstels: Kwal iteit : Afm _ .

Recht
~ Stapelen

Recht
~Stapelen

....._ .

I~~··i~··.· :~·~·~········· .. ·· ..············ ..······· .

Naar i Ir. l CONSTR. BUR.l W.V.
I

! IDatum I

I

Gezien I [ I
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De berekende eigenfrequenties voor deze machine zijn.

~.

rangorde IYerekende e i genfrequent i es (Hz)

ben.rde tandbu Ige.gen- IPettrrfgee1"Ge taft6u l 1Je f gen-
f reCftl81l tie : Z,o) 1 Hz ''reqUentfe : 1882 ttl.

leeg met wtkkeling leeg met wlfd<e 11 n9

0 9"3 8Ji2 91+3 843

1 1290 1166 1272 1156
2034 2033 180'7 ta6

2336 2253 21.00 20t1+

2 1752 1672 1631+ 1583
20"8 201+3 1817 1813
2710 2479 2579 2323

3 200 178 200 173
1918 1899 1731 1719
2-061+ 2055 1832 1821+

4 375 333 375 332
1968 1962 1]61 1758
2084 2070 I 181+7 1838

!

5 590 520 590 520
1991 1990 1776 17714
2111 2091 1875 13S6

6 833 733 832 733
2l'O" 20G3 1783 1784
211+7 2115 1912 1882

7 1095 %3 1085 959
2012 2011 1790 1787
22'05 2152 1973 1915

8 13q9 1199
:

1319 1185
2017 2015 1791 1791
2300 2283 2087 1975



Zoels in 4.5.1. is opgemerkt zal ook hler de mlddelste

oplosstng in de praktlJk waarschlJnl1Jk niet van belang zijn.

Een vergellJking van de gemeten en berekende etgenfrequentles

toont:

zonder wtkkellng me t wi kke ling

.
rangorde gemeten berekende afw. c, ~ gemeten berekend afw. %....

3 188 200 6,4 166 178 7,2
4 293 375 28,0 298 332 14~4

5 474 , 590 24,5 ,429 520 21 ,2

6 616 832 35,1 596 733 2),0 I

7 - 1085 802 959 20,1

tabel. 4.5.2.3. vergellJklng tussen gemeten en bereken4e olgen

f req ucnt I es.

Opm.: 61j de rangorde 4 Is de elgenfrequentle met wikkeling hoger dan

die zander wikkeling. Dear het de enlge keer Is det dit is

¥DOrgekOftBn is het aannemeJijk dat de elgenfrequefttle Vafl 293 Hz

niet julst is, maar hager meet zijn. Ook het verl00p van de

ul twijking In axiafe rlchtlng had voor deze lIe igenfrequentiell

een merkwaard i 9 verloop.



e "'j ''J'. tt l' • "3REiiii

------~------- ~--'---- ---

WERKWIJZE
~- -------1

7-8 :)

\1

b-~' mrl'--',I.5-~1 I
~ Ii

L ......J
'" ' \ \ \ 0 d \ II ' I:.·-:>roelwll(/(e:e:Yl. fl ""'0 e"",,,tYook" "ovtTex ",ioa so"
0,'25 ...... dilc, 1"0".",..,1, St"oe\ ',"l~dek cp "",,1 n,...\·\,4'LO/~,L\7
DYa..d.+!J'2", ... SL-\il~'2, ~8 ..i~,L"aQ"t,4i.. 'l.". UiL\0l"eY~ol"de

KO(O 1",\'1'"'' Po",."'.•
<;\:'YO .. k no ....n' 0,'2'5 ...... J i k )0 \""t ~e~. po, nr. .1\ . f-lifYO "e: eel': ,l.ooh
I"0reu's..... ·,c.,~o\ie 0,17 ...... <iik, f"0~"I'". 5. ,
Nu spoel pa~ hY.'2 wikkel.. ,>, D"aad .;.o.a ...... -pcteY... ('HI:>.~~Wi.d.·

"Q"sl eo", C, la,:\."" UiU0l"er<> 01" Ioove» L""'ll. "<on ",Hop..,,, 250 ....
buil." "1"0"\ 1iJ".,l.. .,hlo.1 O,b ....... '. ~o" ",. 8 J
f'leh."", "'0" 7,0'" ~I"0"\ ~\ ....t,,"'" SI"0e\ "o\••",n ",.1 '2~l""'yl.~,-
bo",L20¥o,t _ '"0 ....." b
S",O.,\ 0l' k".n p\Qcb.."h,r~i...t. lu~~... ker.. u, ~j'Jo,,\ ol"\Iu\\e~ mel
nOm~x_

::')00"\ .,,,, k"," dYO~.h 0t' 1"!>5° (', en IN,,,· ... ""CUUWl ; ... "r"'1"eYfh
m.1. 10k 7\l,~ "'" 24 uu\·Io"kkn, 01" 1'~5°(?

-

1
!
,

U;UOlOer B WetQ\IA~\''''Ia.\ Db ......' O~40l0 ! 2.
'1. Flen!. 7 1'. .... Ha"'.'2!>72.4-11,4Ih~8 1744807 00":

I:'o\olielo!l~d b T~':'vielleIoQnd 20l(O I DA-'221l4? IS... 1

I s omlSSQ.JoliEO.IM~ QIl-'2'24~!\'O.O' i
\ Isolohe II. ~'"': o2sx;,~ ..7vv [I
I :!, M"...... C'25y.""il(,,'S1l"17\Obl'2. ijQ()~:
I 2 +0 11l'clmlo~~ O~'28b7bi01? i

I !>lCloel I ~ i<? "'''rl::wiil~ \(o..er +1 I? ~\.''01 Q2 O~211b!l'ltD",~ i
AM!61 ""- s·

~lng ...~t.mI8'.:A'"""'~,"'9'O'>diN~\ c-~ I ~("~t"l<.1

;:' ..:,:~. '"
spa..1 gerekend I

"'A~ ZONDER .. IN u. SDIAAl, I: I I ~ ';' I PRC£t\-"t'f I
I

TOL..EAANTIE ISO "", m>E; !
I,,- ~E i,; s.poel ..=o.~

" "'~ i I ---jDA"'" N..... OMSCt,RINlNC

GET n-G~'lll H.k
\GEe

GEZ 7.0"'~" lol..l<
SrO e \

I

f--
GER I
TWV 77-') 1$ .M

8MIT BLIKKERVEER
N,.

~!<SMITJ 6251nnI

7

- /f')
~!----------,------- 1 I I

1-.. ~K QI' ,-,--n-----",--'2~SO~-----ll ~III Mol 2 B8 I
i SpO!?! ~~"--':!..-'~"____.~~-_-_-_-_-_-_-_~- _--------J

'I •

~--,f--;-L..../-====r============+================.--...

CZJ!0J f
C'Jl~
--I Q

~L~l

~ J'JIm d'ik I
..... "

tJ?,I4- ____ ~ __ ..0'
--~--,- ~10 cO

, I

'" '¢

1
,.

'288 ~ ~ '-=-

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

1
cd
~!

I
.L.-~ .

1.",,,

I-·------------------l..
\

I

!
I
i



50.

4.4.3. Hachine 1-2686-1/8/-3.

Het bllkpakket van daze machine Is In het huis gestapeld en

is nlet gesegment..ro (buitendiameter 1240 mm). In de omtrek

ziJn 6 steunruggen aengebracht. De machine bezlt geen koel

pi Jpen maar een opgebouwde i ucht-waterkoe ler.

Het bltkpakket Is lineair g&exciteerd.

Er werden de volgende elgenfrequentles aa" het lege stator

blikpakket gemeten.

rangorde eigenfreq. (Hz)

0 1274

1 1718

2 213

1920

3 547

1966 I
4 979

I2024
I

5 1346

2256

6 1670

2567

tabel 4.5.3.1. gameten eigenfrequenties zender wikkeling.



INDUKTIEMOTOR

SMIT SLIKKERVEEH If={J(QJl!::.I§(.Qi

HOLLAND

Nr 1-2686-1/Bl-3

v 216
kW C CI<"los fP 0,073200

10.000

WIKKELBON

Besteld door:

Bestemd voor: .

14.92 omwjmin 50 Hz
Rotor v A Isol.k!. F

Massa kg

N

IJzerafmetingen

Buitendiameter

Binnendiameter

An kerbreedte

IJzersoort

Vrijslag

Aantal groeven

Groef Pons Nr.

j

Stator I Rotor

....................124.0 mm 794 mm

.....................s.oo mm L.50 mm

......................9.5Q±;L,:;L~J"O' mm 6.5..O±J"l.~Q mm

...................? wIkg ? W/kg

......................?..,..9. mm

.....................7.? ??. .
..................., , , .

Graef afmeting 2.0x97x9.2xJ..x20.x2.3..,.2. .

Wikkeling

Aantal fasen

Schakeli .. g

Aantal paien

Draadafmeting

Draden per groef

Draden takken parallel

.....................4 .

..................J.Q.~ .

.........?".9.~?.".2.l K~.i.:I:l ..~ 9.1..7..2?<3..l.?. .
.....................4l/....clF..~~.e..J.l .
.....................A .
..................} 1. .

.......'s:~t'e...... ................................................................::::::::---:::--J--:---:.: .
Proefspanning ....................................................Volt... min Volt.. min.

Afmeting aansluitkabel ........................... st. mm2 sL mm 2

Aaiital borstels: ...Kwaliteit : Afm .

I

I Recht IRecht

________________ ~_ Stapele, _~_~__s_t_a_pe_le_n _

I._r.~~ CONSTR. BUR.l w.v.







De berekende eigenfrequenties van het leg8 pakket zljn:

rangorde

o

2

3

4

5

6

frequent t e (Hz)
ben8derde tandbuig
etgenf~entte 2297 Hz

1280

1718

231 j

2594

211

2137

2339

564

2230

2377

1000

2261

2434

1456

2275

2546

1827

2282

2787

tabel 4.5.3.2. berekende eigenfrequenties zender wikkeling.
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Een vergelijking tussen de gemeten en de berekende eigen

freqoenties laat zlen dat er inderdaad een serle ergen

fre<tuenties beneclen de tandbuigeigenfrequentle en een serle

erboven lIgt. Oe serfe In de buurt van de tlIndbulgelgen

frequentle Is nlet ge.YoMen. Het is zeer aenntntellJk dat ooze

nlet optreedt (zie 4.5.1.).

De verscnl11en tU5,en de gemeten en de owreenkomsti ge

berekende eigenfrequenties zljn gegeven in tabe1 4.5.3.2.

rangorde gemeten efgenf;~q.l ber&kende elgenfreq. afw1 jk' ng

0 1274 1280 0,4

1718 1718 0,0

2 213 211 0,9

1920 2339 21 ,8

3 5~7 564 3,1

1966 2377 20,9

4 979 1000 2, 1

202" 2434 20,3

5 1346 1456 8,2

2256 2546 12,9

6 16·40 1827 11,4

25£7 2787 8,6

tabe1 4.5.3.3. vergelljking tussen berekende en gemeten

eigenfrequeMties.
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In tabel 4.5.3.3. is te zien dat oe afwijkingen tussen de

gemeten en de berekende eigenfrequenties toenemen naarmate

de tandbulge tgenfrequentt e verder genaderd wordt.

ot t Is het geval voor beide series oplosslngen. De oorzaak

hl.rvan kan 21Jn dat de werkelijke tandbutgeigenfrequentle

lager ts dan de berek.nde (zle graflek 4.5.3.1.) Hierult bllJkt

dat de tcmdbulgelgen·frequentle <'lClnzienliJk lager moot llggen

dan berekend Is. Om dit nader te onaerzooken Is het In onderdeel

3.5. oms~hreven eKperlment uitgevoerd.

Hi erui t bleek dat de tandbul ge i genfr.equenti e Inderdaad

aanzlenlljk lager lag dan aanvankelijk verondersteld werd.

De eigenfrequenties met de nieuwe tandbulgeigenfrequentie zijn

in tabel 4.5.3.4. terug te vinden.

rangorde I game ten el genfreq. berekende elgenfreq. afwl jki ng %,

0 1274 1280 0,5

1 1718 1645 4,3

2 213 211 0,9

1920 1949 2,6

3 Sit 7 563 2,9

1%6 1980 I 0.7
I

4 979 994 1 ,5

2024 2039 0.7
I II

S 1346 I 1414 5,1 I2256 2182 3.3 \

6 1'6"0

I
1677 2,2

,

2567 2532 1.4

1_

tabel 4.5.3.4. vergeliJking van berekende en gemeten elgen

frequentie blj gekorrigeerde tsndbutgefgen

frequentie.



I

!
r .

..~

1:1"eQ .•. L tJ \
"":1' F~~Ml-.·rr!!fl -

, , ;



sit.

Hierin is dus een aanzlenlijke verbetering ten opzichte van

de vor i ge be reken i ngen wa.r te nemen.

Om na te gean inhoe¥erre twee indentieke machines (gebouwd

vol gens deze 1fOO tekeni ng) i nderdaad aen e Ik"eT geli jk waren

\"at betNft hun eigellfrequentles werd eveneens eltl'l tweede

mach i ne onde rzoch t •

rangorde f~'-ntie {H?:J afwJ jkin'g
1-2f)'fJ5-1/B2! 1-2686-1/B3 %

0 127lt 1275 o,(J8

1 1718 1717 0,06

2 213 213 0,00

11920 1916 0,21
I

3 547 551 0,73
1966 1968 0,1

4 979 975 0,41

2024 2037 0,64

5 13.1t6 1336 0,74

2256 2253 0,13

6 1640 1628 0,73

2567 2563 0,16

tabel 4.5.3.5. vergel1Jking tuss-en twee machines met dezeJfdc

bo~ing.

Uit de vergellJking van twee geliJke machines (tabel 4.5.3.5.)

bllJkt dat het verschil tussen twee o'l!lltreenkomende eigen

frequenties kleiner den ~n procent is en dus ve~ar'oosd

kan worden.



Met wikkeling Is het volgende gemeten:

rangorde e I gen f req tJen tie (Hz)

0 1209

2 207

3 513

4 945

5 i 1+00

tabel 4.5.3.6. gemeten eigenfrequenties met \'Jikkeling.
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Voor het blikpakket met wlkkeling zlJn de volgende eigenfrequentles

berekend bij een toodbulgelgenfrequentie van 1913 Hz.

rangorde elgenfrequent i e (Hz)

0

I
1165

1 1547

1923

2149

!
2 I 191

1826I 1941

3 506 I
1875

1965

4 889

1'.:92

2007
- ..

5 1284

18~9

2085

6 1596

1903

2279

tabel 4.5.3.7. b~ek~ eigenfrequenties met wlkkellng.
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Als de tanden niet meer zouden kunnen resoneren tengevolge

van de wikkeling dan worden de berekende eigenfrequenties.

rangorde e I gen "'eq .

0 1165
1 1633

2 191

3 507
4 896 I

5 1333
I6 1789 J

tabel 4.5.3.6. berekeAUe eigehfrequenties zander

invloed van de tanden.

OMdat er nu geen in..,lood van de tandbuigeigenfrequentie

is, wordt voor iedere rangorde slechts "n oplOS'Sing

in het interessante gebied gevonden.

Een vergelijking van de gemeten en de twee berekende series

eigenfrequenties toont:

ranget"de be"•• e igenfrequent i e

game ten lift. • 1903 Hz· afw. geen re90ftant i I!l afw
% v/d t~~ t

0 1209 1165 -3,6 1165 -3,6
2 207 191 -7,7 191 -7.7
3 513 506 -1.4 507 -1 ,2
It 945 889 -6,9 896 -5,0

5 1400 1284 -8.3 1333 -4,8

tahel 4.3.5.9. geAleten en berekende eigenfrequenties.

Er zijtt echter nlet voldoende gegevens over de invloed van de

wikkeling bekend om te· kunnen zeggen tn welke mate de tendbuig

e i genfrequent j e h·iel"'door vo randert.



4.5. Metingen aan in nullast draaiende machines op de proefstand.

Om na te gaan in hoeverre de berakende aanstootkrachten

(zie lit. 6) ook werkelijk interessante uitslagen van het

blikpa.k::ket veroorzaakten zijn metingen verricht un de in

nullast draaiende machines 1-2962-lB/l-) en 1-3014-1B/I-2.
Bij de aerste machine werd hiertoe de opgebouwde lucht

waterkoeler verwijderd. Hat blikpakket was dan (uiteraard

niat inachtneming van veiligheidsnaatregelen) goed bereik

baar.

Uit de metingen aan machine 1-2962-lB/I-3 bleek dat de op

het blikpakket gevonden frequenties aile behoorden tot

de berekende exciterende krachten.

Hit de berekenin.gen bleek dat juist deze krachtan de

groovste uitslagen van het blikpakket moesten veroorzaken.

De berekende krachten met kleinere amplituden werden niet

op het blikpakket teruggevonden.

Een vergelijking van de eigenfrequenties en de aanstotende

krachten liet zien dat daze niet samenvielen.

Inderdaad maakte de machine erg weinig geluid.

op de proefstand bleek de machine 1-3014-IB/I-2 een

duidelijk hoorbare jank voort te ~rengen. Het geluids

niveau vas echter niet zodanig dat de gestelde eisen

hierdoor overschreden verden. De frequentie lag in de

buurt van 900 Hz.

Berekening van de exciterende krachten toonde aan dat er

€len aanstotende kracht met een frequentie van 900 Hz en een

rangorde nul aanwezig was. Bovendien werd er een eigen

frequentie met rangorde nul berekend bij 842 Hz.

Oro na te gaan of er sprake was van resona.'1tieverhoging .

werd de frequentie van de voedende spanning van de in nullast

draaiende machine gevarieera tUSSffil 40 en 60 Hz.

De amplitude van de trillingon was optimaal bij 49,2 Hz.

sa.



Hier,ut zou volgen dat de eigenfrequentie met rangorde nuL bij

49 t 2 x 900/50 : 885 Hz ligt. Van indrukwekkende resonantie

verhoging was echter geen sprake. De resonantiepiek was

blijkbaar erg vlak. Dit zou kunnen verklaren dat daze eigen

trillingsvorm in het gemeten frequentiediagram van de maohine

niet ward gevonden.

Het belang van dit experiment bleak niet zo zeer het vinden

van de eigenfrequentie te zijn, maar weI voor de vraag waar

van de grootte van de resonant.iepieken afhankelijk is.

Dit 3al zeker nog nader onderzocht moeten worden-

De hier opgetreden aanstotende Kracht werd veroorzaakt

door een combinatie v~~ de volgende velden:

- Het derde bovenharmonische luchtspleetveld met rangorde

p (1 +, 6g
'

) = 10. (1 + 6.3)= 190 en een fr~guentie 50 Hz.

Dit veld wordt versterkt door de aerate gleufharmonische

van da stator. (Het aantal gleuven pe-' pool en per fase j s

drie). De rangorde hiervan is p + g1. ZI = 10 + 1.180 = 190

en de frequentie 50 Hz. (2 1 is het aantal statorgleuven)

- Het rotorrestveld tan gevolge van verzadiging.

Het verzadigingsveld heaft een rangorde 3p m 30 en een

frequentie 31M =150 Hz en wekt in de rotorkooi een stroom

OPt die een serie luchtspleetvelden veroorzaakt.

Daze velden worden restvelden genocmd.

De rangorde van deze !'cstvelden is 3p + gI1Z", met

g" :::: ±I.± 2 t ±3-;-' an Z11 het aantal rotorgleuven.

Het eerste tagenlopende restvald heeft een rangorde

3p - Z" :::: 30 - 220 := -190 en een frequentie

3fAJ - 220.50/10 = -950 Hz"

De so~ango~des en - frequenties hebbsn een krach~ ten

gevolge met de rangorde nul en eon frequentie van 900 Hz

zoals uit lit. 6 kan worden afgeleid.

Het gelnidsniveau bleak sterk afhankelijk te zijn van de

E;rootte va...'1 de voedende spanning. Bi,j een verlaging van de

nominale spanning met 20 %bleak de StOO hz toon nagerioeg

verdwenen to zijn. Een verhogi~g van 20 %veroorzaakte een

fUnke toename van de geluidsproduktie bij 900 Hz. Dit wijst

duidelijk op een opwekkende Kracht ten gevolge van verzadiging.
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5. Nabeschouving.

In hOQfdstuk 3 is nauwkeurig ingegaan op de theorie zoals die

behandeld is in de dissertatie van Frohna.

Met behulp van een rekenmachine werdeh berekeningen uitgevoerd

aan in produktie zijnde statoren.

Om na te gaan in hoeverre de berekende eigenfrequenties ook

in de praktijk optraden wer":;':.m af:l11 a8.t'1.tal metingen verricht.

Hieruit bleek het puntvormig exciteren niet geschikt te zijn

fm ten sterkste afgeraden te moaten worden.

Lineaire excitatie leverde aanzienlijk betere resultaten Ope

De overeenkomst tussen de berekende en de gemeten eigenfrequenties

bij een niet beYikkeld blikpWL~et vaarvan een laag blik uit

" h" . b ~ d d Pd·san e.. :') :".[15 63von was zeer goe, • M 'Jar een serl.e op-

105singen beneden de tandbuigeigenfrequantie en een serie

daarboven gevonden. De grootste afwijking tussea berekening

en meting was hierbij 5,1 %.
Dit resultaat verd verkregen nadat gebleken vas dat de

werkelijk tandbuigeigenfrequentie ten gevolge van de tapsheid

en de~iet oneindig stijve inklemming lager lag dan berekend was.

De aanwezigheid van de be~9kende serie oplossingen in de buu~'t.

van dp. tandbuigeigenfrequentle is niet aa.ngetoond.

Het is waarschijnlijk dat daze niet van belang is voor het

magnetische geluid. Het goade resultaat is grotendeels

te danken aan hat gebruik van de Ltn~aire excitator, en aWl de

goede overeenkomst tUBsen het rek~naodel en de werkelijke stator.

Er bleek namelijk geen grote invlood van het huis op de ligging

van de eigenfrequentias te zijn, zodat het blikpakket inder

daad als vrijtrillende ring opgevat kan worden.

De rechte stapeling was missohien gunstig. Er moet echter niet

uit het oog verloren worden dat ook minder goede overeenkomsten

gevonden zijn. Dit laatste vas vooral bij gesegmenteerd blik

duidelijk. Het is waarschijnlijk dat de gesegmenteerde ring

slapper is dan de aiet gesegmenteerde. Ook hier zal nog nadere

aandacht aa.n beste'3d mosten word.an, zovel va.t. bet-raft met:in,?:

als Ot)rekening.



Voorts is er nog erg W'einig bekend. over de invloed van de

vikkel1ng, vooral in de buurt van de tandbuigeigenfr~uentie,

teT'Wijl bovendien hat verband tU8sen de grootte va.n een

kraoht en ean werkelijk optredende uitslag, al dan niet bij

resonantie, bestudeerd zal moeten W'orden.
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10 Dl.1240,OOO,6'O,72,20,97 ,92,4,1,20,23.2,0,0,0,0,0,0,2172
20 UW'IBD
Xl miR "EIQBNJaZQ{JU'.rIES VAN HI! Sti.TOR BLIKPAKKET"
40 PlIft
50 aIE' Ie.CHlNE :tmMMIR =1-2686-1/:81-3 tf

l'iO PRIln
70 Ill» R1,B2,L,N,A1,L1 ,01 ,D1,E1,F1,G1,A2,A3,A4,A5,D,R4,F5
60 1QIJIt.! 119.0
90 ~, '3.0
100 PltIH ItINVOB.RIE(DVENS"
110 PllIft
120 QrfE. (15,1JO)~.. "L. ,N
130 :POIJiIA~ "M,m . VDNS" , 4F9.1
140 WHIg (15,150)A1,L1 ,01 ,D1 ,E1 ,F1 ,G1
150 FOI.MlT "GLEUF "VENtS", 7F9 .. 1
1'0 WRI~. (15,1'70 )A2 ,A~A4 ,A5
170 J@INlT "KOPEl GEGlY~NSIt,4F9.1
180 PaINT
190 WRIi'B (15 ,200)D
200 :FQllJM.T "DIK~ :8I1Q)l3LAAT", F9.1
210 WUD (15,220)R4 .
220 FOI.MA! "DlAM. EIDPLAATtt, F9 .. 1
2'0 R1.Q.5*R1
240 Ba-O.5*B2
250 1\',(,.0.5-R4
260 R5-2*D*(R4~1)/(L+2*D)
270 B1.R1-R2-L1+a5
280 a,-R1-0.s*a1+a5
290 I-81/(2*R3*8UJ)
300 FQ-(SQa(2.1J+Q1*9.81/(7.8&-Oo)))/(2*PI*R3)
310 ~L*7.8E-06*«((2*PI*R2)/N+PI*L1/N-A1)*L1-D1*(G1-A1))
320 Aj.2*PI*(R2+L1)/B-A1
330 ~0.25*(SQR(2.1E+07*9.81*A6*L/(M*L1)))
340 PRIN1'
3~O WRITE (15,360)1
}60 POBMAf "i=".16.3
370 PRIN! "JUKDIKTE="H1 "mmtf

Jao PRtH
390 WlU'!E ( 15 ,400)FO
400 ~T ttGRotI)J.IGBNFREQ.. HOM. RING FO ::", F7 • 0," Hz"
410 WlUfE (15,420)'6 '
4-20 P'QIiMlT "~LAlfQSEIGEN]'REQ. c" ,F17 .0," Hz"
430 WUTE (15,4-10)F5
440 FONfA~ "~NDiUIGElQENFREQ. =" ,F17 .0," Hz"
4SO PRINT
460 ''L*7.8E-06*(((2*~I*R2)/N+PI*L1/N-A1)*L1-D1*(G1-A1))
470 G5=A2*A4*A5*A3*8.9E-06+(A1*L1*A2-A4*A2*A'*A5}*1.85E-06
460 M1~(PI*R1A2-PI*(R2+L1)A2)*(L+2*D)*7.8E-06
49Q GC-PG5/M1
sao G7~
510 .(N15*12*(O.2S*(H1+L1)""2+(L1"'2+A1 A 2)/12))
520 G~/(2*PI*7.SI~6*L*R3*(H1"'3))
530 A1.2*PI*(R2+L1)/N-A1
540 1>6-.H/M1
550 D7=D6
560 De-12*1*M*L1*L1*(1/3+H1/(2*L1)+{H1/(2*L1»)A2)
570 Da-DS/(2*PI*7.8E-06*L*(H1 A 3)*R3)
580 PlUm
590 PlD!
600 PJUNT
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610 PRIft
620 iR:!ft
630 ])I,SP "'~ !O'E6UG RADlAAL (G2)",
640 IlDlJ!P G!
650 1l1SJl ·.SSA !OilSLlt.G '.MBGENfIAAL (G3) ";
66:0 ID'l1f G3
610 DISP -asSA .!OBSLAG DRAAIEN (Q.4) n;
5SO INPUf eM
690 aIB (15 , 700}~2
700 JOltIIM.......•__ -.su.G lUDIAAL ",F10.0
710 WRi~ (15 120)0'
720 JQ$!~ _SLMI lfABtBNTIAAL" ,F10.0
730 WUW {1S.7..e)....
140 ~t IIl'flSBA !OULAG V. DRAAISN tt ,F10.0
750 aWl
760 ..,/1111
770 G~/R1
790 lIUB (15.7~J",16 G2
790 ~T "1OBSi.1f~ RADLUL "" 1+" ,F8. :3, "*ETA Y +", F8 .3," +", F8. "
800 Wil\HB '1.5 , 81Q)D-7 .f7. ,0,3
810 JOIMiT -!QISLlQIA$IOR AlIAlL =1+",F8.3,"*E~ X +u,F8.3," +",F8.3
820 WRX!! '15,S~)D8,oa~G4
830 :JO.IMAT "TOESLAGi'.AXt!OR DRAAIEN =1." ,FS. 3, "*ETA M +",F8. 3," +",F8. 3
840 FRIJIf
850 PlUST
860 Pam
870 JOIIlT· R lREQ. etaT deltaY ",B
sao nIB (1-5,870) 32 ;
890 JOllA! "etal de1taX e~ deltaM ",B
900 QlIfJ (15,890)
910 _.
9~W .u.~Q

930 %5-.12
940 R-.'
950 \leO
960 V.O
970 PlUft
980 R-Jl+1
99G IF R.1 'iiN 1010
10100 QO!O 1020
1010 v-a
1020 IF &>8 THEN 500
1030 J-O
1040 z.a
10W TeO
1060 s.H1/(2*L1)
1070 C_«R*I)42)*«RA2)_1)A2
1000 ~i .875*SQB.(X2/F5)
1090 J--J+1
1100 NIB
1110 G..o,QU
1120 V-BPE
1130 ~.5*(W-1/V)
1140 K-O 5* (W+ 1IV)
1150 13.~~K*F)/'E*'1+K*G»
11'014- 1/3+S...s"'2,*(1-tK*G)
1170 ~4.K*F-H*G)/(B·3}+2*S*H*F/(E·2)+{SA2)*(K*F+R*G)/E
1180 .4-T4!H4
1190 .1=2*F64~AB«PI*.x2)/(2*F6»/(PI*X2)

-1200 D1c1+D6*N1+G6+G2
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