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Abstract.

Vertrouwelijk Abstract.

Normal forces in a specific linear permanent magnet motor have been investigated.
This linear motor is a construction of two parts: the first part is a moving part called the
translator, consisting of a base frame, a plate on which permanent magnets are alterna
tely positioned. The second part is the translator, consisting of a SiFe-yoke with a spe
cific number of teeth. Coils are wound around the inner teeth of the translator. In order
to generate the desired motor force, currents flow through the coils in the appropriate
directions, with appropriate amplitudes. Beside the horizontal motor force, there is also
a vertical force. This is the normal force to be investigated. Within this study:
1. calculations have been made using an analytical model, based on a simplified equi

valent circuit;
2. calculations have been made using the finite-element-method;
3. measurements have been performed on a half-sized motor.

According to the calculations as well as the measurements, variations occur in the at
tracting force between the two parts of the motor. A dependency on the relative posi
tion and on the current value is found. This changing attraction force causes vertical
vibrations in the air bearings, which have a negative influence on its characteristics. To
avoid this, we succeeded in finding a way to manipulate the variations in this attracting
normal force. Still, further investigation on this phenomena is highly recommended
before implemenation in an actual control system can be realized.
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Samenvatting.

Vertrouwelijk Samenvatting.

Dit verslag gaat over het verrichte onderzoek naar de normaalkracht die optreedt in een
specifieke lineaire motor: de LiMMS, zoals die wordt gebruikt in de wafersteppers van
ASML. De variatie in de normaalkracht zorgt voor trillingen in het Iuchtlager. Deze verticale
trillingen brengen ongewenste veranderende eigenschappen van het luchtlager met zich mee.
Daamaast bestaat het risco dat de maximale draagkracht van het lager overschreden wordt. Er
is nu gezocht naar een methode om deze stoorkrachten te voorspellen en te beheersen.

Dit verslag is in drie stukken gedeeid. Ret eerste deel van dit versiag bevat de theoretische
beschouwing van de Iineaire motor. Deze wordt aangeduid met de term LiMMS: Linear
Motor Motion System. Nadat de werkingsprincipes van de LiMMS zijn besproken, voIgt de
modellering. Van de LiMMS zijn twee verschillende modellen gemaakt: het eerste model is
een netwerkmodel, ter bevordering van het inzicht in de werkingsprincipes van de motor. Om
het model hanteerbaar te maken zijn de nodige aannames gemaakt (benaderingen, stylerin
gen). Ret tweede is een eindige-elementen-model. Met behulp van dit model is het mogelijk
niet-lineaire verschijnselen in de berekeningen te betrekken. Tevens is een hoofdstuk gewijd
aan het reduceren van de verticale stoorkrachten in de motor. Rierbij is het netwerkmodel als
uitgangspunt genomen.

Ret tweede deel van het verslag bevat de rapportage van de meting aan een halve LiMMS. De
resultaten van deze meting worden in het derde deel vergeleken met de resultaten van de
theoretische modellen. Er wordt gekeken naar de gemiddelde normaalkracht in stroomloze
situatie en bij de verschillende stroomamplitudes. Voor dit onderzoek is de aandacht met
name gericht op de toename van de normaalkracht ais functie van de stroomamplitude.

Op basis van de modellen en de metingen, kan gesteld worden dat er inderdaad stoorkrachten
aanwezig zijn. Dit uit zich in een stroomafhankelijke en een positieafhankelijke variatie in de
normaalkracht. De positieafhankelijke variatie wordt niet beschouwd. Door het toepassen van
een aangepaste stroomsturing van de motor, is het mogelijk gebleken de gemiddelde toename
van de normaalkracht te reduceren: voor de gemiddelde toename bij 7 A is 55 N gemeten, dit
bedraagt 5,5 % van de totale normaalkracht. Riervoor wordt een zogenaamde 'semi-ideale'
compensatiehoek gedefinieerd, die een functie is van de stroomamplitude. Verder blijkt dat de
top-top-waarde van de positieafhankelijke variatie ook toeneemt met het groter worden van de
stromen. Ret toepassen van de 'semi-ideale' compensatiehoek, heeft hier echter geen invloed
op. In principe is het weI mogelijk deze met de compensatiehoek te be'invloeden, zodat de
normaalkracht over het hele bereik constant kan worden gehouden. Dit betekent dat de
compensatiehoek niet aIleen afhankelijk is van de stroom, maar ook van de positie van de
translator. Ret invoeren van de 'semi-ideale' fasehoek is met name gedaan voor een eventuele
eenvoudige implementatie ervan in het besturingssysteem van de motor. Ret meenemen van
de positieafhankelijkheid leidt tot een complexe implementatie en bovendien zullen de
consequenties voor de motorkracht groter zijn. In het geval van toepassing van de 'semi
ideale' compensatiehoek blijft de schade beperkt tot een maximaal verlies van de motorkracht
van circa 1,7 %. Rier staat tegenover dat er op andere posities een toename van de kracht is
opgetreden, van maximaal 2,5 %. Deze waarden gelden voor een spoelenblok bestaande uit
siliciumijzer en I, I T magneten.
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Symbolenlijst.

41t·IQ-7 Him

V
T
Nm
m

H
H
Pa

T
Vim
l/Q
Q

A
Nm2

Vim

u

["Sy~';;'b;;r""""rG;~~'ih~id"""""""""'"··············································rE~~h~ii !
~ >................................................................................................•............................................................. .
: a i commutatiehoek : rad
! <p ! compensatiehoek : 0

i <I> [ flux : Wb
i 'l' i de met een spoel gekoppelde flux Vs
: 't ! poolsteek m
i : i penneabiliteit Him
! /lr ! relatieve.~er~eabiliteit

: /l : penneabI1Itelt van vacuUm
! WO ! aantal windingen

IN Iaantal spoelen

! B i magnetische inductie
: H : magnetische veldsterkte
: p i permeantie, geleiding
: R elektrische weerstand
i I elektrische stroom
: J stroomdichtheidIE elektrische veldsterkte

magnetische spanningsval
remanente inductie

Br
: coercitieve veldsterkte

He .! hoogte van een magneet
hm i magnetische energie
Wm, .i magnetische coenergieWm .
F : kracht
V : volume magneet

! coefficient voor zelfinductiviteit
j ~ : coefficient voor wederzijdse inductiviteit
! E ! elasticiteitsmodulus
: EI : stijfheidsfactor tegen buigingIf [ doorbuiging m

~ ~ .
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1. Inleiding.

Vertrouwelijk Inleiding.

Dit verslag dient ter afsluiting van mijn afstudeerperiode bij Philips CFT, Centrum
voor Fabricage Technieken. Onderwerp van studie is een borstelloze lineaire servo
motor, AC synchroon. Er wordt uitgegaan van het type motor dat ook in de zogenaam
de wafersteppers van ASML wordt gebruikt: een lange slag (long stroke) motor. Hier
wordt over gesproken als de LiMMS: Linear Motor Motion System. De opdracht is het
analyseren van de aantrekkende kracht tussen het bewegend deeI en het stilstaand deel
van de motor: de normaalkracht. De variaties die in deze kracht optreden, worden erva
ren als stoorkrachten. Het uiteindelijk doel van dit afstudeerproject is het vinden van
een manier om de variatie die optreedt ten gevolge van de wisselende stroomamplitu
des te beheersen.

Om te beginnen wordt het werkingsprincpe van een lineaire motor globaal uit de doe
ken gedaan. Hiema voigt de echte analyse van de motor en de krachten. Dit gebeurt
aan de hand van drie verschillende modellen:

Ais eerste wordt een netwerkmodel opgezet met behulp van MATLAB. Om tot een
beheersbaar model te komen, wordt gebruik gemaakt van benaderingen en idealiserin
gen. Dit model heeft tot doel meer inzicht te brengen in de werkingsprincipes van de
motor. Tevens wordt aan de hand van dit model getracht een algorithme te ontwikkelen
voor het beheersen van de stroomafhankelijke variatie in de normaalkracht.

Ais tweede wordt een eindige-elementen-model gemaakt met behulp van het pakket
van Vector Fields: OPERA-2d. Het voordeel van dit model is onder andere de moge
lijkheid om niet-lineaire verschijnselen, strooiflux en verzadiging, in de berekening
mee te nemen. Door het gebruik van een eindige-elementen-methode (EEM) pakket,
kan een betere benadering van de werkelijkheid ontstaan.

Ais derde wordt een fysisch model opgebouwd. Voor de proefopstelling wordt gebruik
gemaakt van een halve LiMMS: de translator is voorzien van 6 bekrachtigingsspoelen
in plaats van 12. Gezien de omvang van de werkzaarnheden, is ervoor gekozen het
complete meetrapport in dit eindverslag te verwerken.

Aan de hand van de berekeningen en de metingen aan de modellen worden de relaties
duidelijk tussen krachten, stroomamplitudes en fasehoekverschuivingen in de stromen.
Op basis van de conclusies die kunnen worden getrokken uit het verrichte werk, wordt
tenslotte nog een aantal aanbevelingen gedaan.
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Vertrouwelijk Probleemstel/ing.

2. Probleemstelling.

Zoals de titel van dit verslag reeds aangeeft, wordt er onderzoek verricht naar de nor
maalkracht in een specifieke lineaire motor. De reden van dit onderzoek wordt duide
lijk als we meer over de motor en zijn toepassingsgebied weten.

De motor die hier wordt geanalyseerd wordt gebruikt in de wafersteppers van ASML.
De waferstepper is een lithografisch systeem, te gebruiken bij de produktie van Ie's.
Met behulp van de wafersteppers worden IC-patronen op de wafers afgedrukt. Met de
waferstepper is het mogelijk Ie's te produceren met een lijnbreedte van 0.25 micron en
zelfs 0.20 micron. Gemiddeld duurt het minder dan een seconde om een beeld met een
uiterst hoge resolutie op exact de juiste positie te projecteren. De projectie vindt plaats
tijdens een beweging van zowel de dia (reticle) als de wafer ten opzichte van elkaar.
De plaatsingsfout van de lange-slag-motor mag bij constante snelheid maximaal 10 Jlm
bedragen. Tijdens het positioneren behaalt de motor snelheden tot 2.2 mls. De versnel
ling die hierbij optreedt, loopt op tot 5 mls2

• De maximale motorkracht in een 12
spoelen-LiMMS ligt rond de 1100 N.

Het is nu duidelijk dat de motoren die in de waferstepper zitten, aan hoge eisen moeten
voldoen. Elke verstoring heeft voor dit kritisch systeem immers grote gevolgen. Hier
mee komen we toe aan de probleemstelling met betrekking tot de lineaire motor:

Doel van mijn opdracht is het ana1yseren van de aantrekkende kracht tussen het spoe
lenblok en het sluitijzer. Op basis van simulaties is namelijk gebleken dat deze nor
maalkracht stijgt bij toenemende motorkracht. Intensief gebruik in cleanrooms van de
ze lineaire motor met hoge normaalkracht maakt het gebruik van kogellagers onge
wenst. Een altematief hiervoor is het gebruik van luchtlagers. Teneinde de luchtlage
ring goed te construeren is het van groot belang te weten hoe de norrnaalkracht zich
gedraagt. Er is hier blijkbaar sprake van wisselende normaalkrachten die trillingen ver
oorzaken. Deze verticale trillingen brengen ongewenste veranderende eigenschappen
van het luchtlager met zich mee. Er wordt nu gevraagd een analytisch netwerk te ma
ken van deze normaalkracht, zodat kan worden bekeken of er een mogelijkheid bestaat
deze constant te houden bij variatie van de bekrachtigingsstromen van de spoelen.
Hierbij wordt gedacht aan een oplossing gebaseerd op het varieren van de commutatie
hoek.
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VertrDuwelijk Werkingsprincipe van een lineaire motor.

3. Werkingsprincipe van een
lineaire motor.

In het algemeen bestaat een motor uit een stilstaand deeI en een bewegend dee!. In het
geval van een lineaire motor, spreekt men over respectievelijk een stator en een trans
lator. De motor die hier in beschouwing wordt genomen, is een permanente magneet
motor. Het stilstaande deeI bestaat hier uit een lange sluitplaat, waarop een rij perma
nente magneten is gemonteerd. De translator wordt gevormd door een getand spoelen
blok. Om de binnenste tanden van dit blok zijn spoelen gewikkeld, zie onderstaande
figuur voor een schematische weergave.

.......L=:LlJ + U t I~ + ItU.1.l~t< ..........)
'tp

figUUf 3.1 Schematische weergave van een lineaire motor. De sluitplaat met
permanente magneten vormt de stator. Het spoelenblok is het beweegbaar deel van
de motor. De motorbeweging is in de x-richting.

3.1 HET ONTSTAAN VAN DE MOTORKRACHT.

Zoals de naam al doet vermoeden, wordt deze motor gebruikt voor het uitvoeren van
lineaire bewegingen. De gewenste beweging van deze motor is horizontaal, naar links
of rechts. Om de krachten in deze richting op te wekken, wordt gebruik gemaakt van
de afstotende en aantrekkende krachten tussen noord- en zuidpolen van magneten: ge
lijke polen zuIlen elkaar afstoten en tegengestelde polen ondervinden een aantrekkende
kracht. Het horizontale krachtenspel in deze motor wordt verduidelijkt door de be
schouwing van een tand met de onderliggende magneten, zie figuur 3.2.

De permanente magneten zijn, om en om met de noord- en zuidzijde aan de bovenkant,
op de sluitplaat geplaatst. De magneetsterkte is voor aIle magneten even groot. De tand
wordt nu beschouwd als een magneet, waarvan de sterkte varieert in grootte en in rich
ting. De gewone pijlen geven de richting van de flux weer, de gestippelde pijlen geven
aan in welke richting de kracht werkt. Een zuidpool is een oppervlak waar flux het
materiaal binnen treedt. Voor een noordpool geldt dat de flux hier het materiaal uit
komt. Voor figuur 3.2 betekent dit, dat de tand een aantrekkende kracht ondervindt van
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de magneet, waarvan de flux in dezelfde richting loopt. De motorkracht is hier dus naar
links gericht. Door de tand, afhankelijk van de positie ten opzichte van de magneten,
noord of zuid te maken. ontstaat de drijvende kracht in horizontale richting. De mag
neetsterkte van de tand is bepalend voor de grootte van deze kracht. Dit wordt geregeld
door het varieren van de amplitude en/of de richting van de stroom door de spoel, die
om de tand is geschoven.

Ni U <~U8 oUo<~ . 8 Q9W8
<- - -

[TI IT] [I] D:J IT] [I] [TI IT] [I] [TI D:J [I]

a b c d

Ni I ~ <~I'IQ9 <~I'IQ9<~ t Q9
[I] D:J D:J [I] D:J D:J [I] D:J D:J

e f g

figuur 3.2 Krachtenspel tussen £len tand van het spoelenblok en de onderliggen
de magneten, in tijdsvolgorde. De tand is voorzien van een spoel met N windingen
met stroom i. De tand wordt aangetrokken door de magneet, waarvan de flux in de
zelfde richting loopt en afgestoten door de magneet met flux in tegengestelde rich
ting. Door de flux door de tand in sterkte en richting te varieren, afhankelijk van de
positie x, beweegt de motor een bepaalde kant uit.In dit geval naar links.

We beschouwen eerst het basiselement van de motor, bestaande uit drie tanden en vier
permanente magneten. Voor de stromen door de drie spoelen, geldt dat deze worden
aangestuurd zoals een driefasensysteem. Er is sprake van een sinusvormig verloop als
functie van de positie. Hierbij geldt dat de periode even groot is als de dubbele pool
steek. Voor de stromen geldt:

(3.1) In=icos(7rX+(n_l).27r] n=1,2,3.
'r p 3

Er wordt nu gesproken over een stroomgestuurde motor. De stromen zijn geen directe
functie van de tijd, maar van de positie en de stroomamplitude is afhankelijk van de
gewenste motorkracht.

3.1.1 Stroomafhankelijkheid van de motorkracht.

Het varieren van de motorkracht is een noodzaak voor het functioneren van de lineaire
motor. De motor heeft (een veelvoud van) drie spoelen. De sterkte van het veld dat
door de spoel om de tand wordt opgewekt is een functie van de stroomamplitude. Eerst
wordt een spoel beschouwd. Voor de stroom en gekoppelde flux door deze spoel geldt
bij benadering [1]:
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. ~ (27rX 27r) A. (27rX ( ) 27r)(3.2) 'f,k =I f ·cos -r-+(k-I)'3 ;<l>f,k =<I>f . Sill -r-+ k-I '3

De kracht die rechtstreeks is gerelateerd aan de stroom voIgt dan uit:

. d<l> f . A 27r (27rX 27r) . (27rX 27r)
(3.3) F =If .----;;;- = If . <I> f .~. cos -r-+ (k -1)'3 = K f " f .cos -r-+ (k -1)'3

Hier is de motorconstante Kf ingevoerd, Voor de kracht ten gevolge van drie bekrach-
tigde spoelen kan worden afgeleid:

(3.4) 3 ( )
~ 2 27rX 27r 3 ~

F=" K '1 ·cos -+(k-I)·- =-K '1·
£..iff r 32 f1
k=l

Er ontstaat een lineaire relatie tussen de gewenste motorkracht en de amplitude van de
bekrachtigingsstromen.

3.1.2 Positieafhankelijkheid van de motorkracht.

(3.5)

Om de motor te laten bewegen met een zekere snelheid, worden de spoelen bekrach
tigd met de bijbehorende stromen. Tijdens het verplaatsen van de translator is er echter
sprake van een extra krachtcomponent die niet gewenst is. Deze verstoring staat be
kend als 'cogging'. Dit verschijnsel heeft te maken met het innemen van zogenaamde
voorkeursposities van het spoelenblok ten opzichte van de magneten. Dit is als voIgt in
te zien: de flux van de permanente magneet zal krachten genereren tussen de tand en de
magneten, die gericht zijn op het bereiken van de minste magnetische weerstand. Door
de krachtbijdrage van aIle tanden te sommeren ontstaan er posities, waarop er geen
resulterende kracht in horizontale richting te vinden is; dit worden de voorkeursposities
genoemd. In dit geval wordt de weerstand voomamelijk gevormd door de oversteek
tussen een permanente magneet en een tand. In formulevorm geldt:

'RapR =--
m PO' A

Hierbij is A het oppervlak van het fluxpad. Ter vereenvoudiging wordt gesteld, dat dit
het overlappend oppervlak is tussen de tand en de permanente magneet. Teneinde Rm

zo klein mogelijk te maken, dient A maximaal te zijn. In het meest gunstige geval
bevinden aIle tanden zich recht boven de magneten, zie ook figuur 3.2 d. Gezien de
geometrie van de motor in figuur 3.1, is dit niet mogelijk. Tijdens het ontwerpen van
een lineaire motor, zal de ontwerper altijd zoeken naar het verminderen van
voorkeursstanden. Voor de LiMMS is een bevredigende oplossing gevonden met be
hulp van:

• afwijkende buitentanden,
• scheefstelling van de magneten (zie figuur 3.3),
• de combinatie van drie tanden per vier magneten en
• optimalisatie van de magneet- en tandbreedten.
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figuur 3.3 Bovenaanzicht: scheefstelling van de magneten.

3.2 HET ONTSTAAN VAN DE NORMAALKRACHT.

In bovenstaande beschouwing is stilzwijgend aangenomen, dat de translator slechts
beweegbaar is in horizontale richting. Hoewel beweging in verticale richting niet ge
wenst is, zijn er weI degelijk krachten aanwezig. Deze krachten worden opgevangen
via kogel- of luchtlagers, zodat de luchtspleet nagenoeg constant kan worden gehou
den. Bij het analyseren van deze verticale krachten, komt naar voren dat het ontstaan
hier meerdere oorzaken heeft. De normaalkracht is bepaald via onderstaande relatie
[2]:

(3.6)

,
. J<I> p dWm,p JWm,;

F =[-----+---
Z Jz dz dz

Zoals hierboven is aangegeven, zijn er dus in totaal drie termen die de totale normaal
kracht vormen:
• een kracht ten gevolge van de interactie tussen de stroomvoerende spoelen en de

magneten.
• reluctantiekracht ten gevolge van de magneten,
• reluctantiekracht ten gevolge van de stroomvoerende spoelen,

We kunnen het ook anders zien. In figuur 3.4 is een deel van het circuit weergeven,
van twee tanden en magneten. De dikke gestippelde lijn geeft een van de fluxpaden
weer. Een B-lijn is in feite te beschouwen als een elastiek en heeft de eigenschap zich
zo kort mogelijk te maken. Dit betekent dat het spoelenblok naar de magneetstrip
wordt getrokken, oftewel er ontstaat een aantrekkende kracht tussen beide delen van de
lineaire motor.

figuur 3.4 Fluxlijn in een deel van het circuit.
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3.2.1 Stroomafhankelijkheid van de normaalkracht.

Om aannemelijk te maken dat de normaalkracht athankelijk is van de stroom door de
spoelen, worden de magneten even buiten beschouwing gelaten. Er rest nu slechts het
spoelenblok en de sluitplaat. Van relatie (3.6) blijft dan de laatste term in het rechterlid
over. Het spoelenblok wordt lineair magnetisch verondersteld. De kracht wordt bere
kend via de verandering van de magnetische coenergie [2, p. 38]:

(3.7)

Foc/2z

Er is hier uitgegaan van lineair-magnetisch materiaal. We zien dat in dit geval de
kracht kwadratisch toeneemt met de stroomamplitude. Indien er sprake is van magne
tisch verzadigd materiaal, zal deze relatie niet meer kwadratisch zijn. De stroomathan
kelijkheid zal echter, in ieder geval bij de te gebruiken maximale stroomwaarden, nog
steeds een rol spelen. En vanuit een beschouwing van de coenergie valt dan te ver
wachten dat voor extreme stroomwaarden geldt: Fz DC j

3.2.2 Positieafhankelijkheid van de normaalkracht.

Om aan te tonen dat de normaalkracht ook athankelijk is van de positie, wordt de mo
tor in stroomloze situatie beschouwd. De kracht wordt op dezelfde manier berekend als
hierboven: via de verandering van de magnetische coenergie. In dit geval fungeren niet
de spoelen als bronnen, maar de permanente magneten. Slechts de tweede term van het
rechterlid in (3.6) speelt een rol. Voor de berekening van de kracht, worden de magne
ten vervangen door een stroombelegging, volgens [2, p. 36]:

De kracht voigt nu uit:

¢ =2: L;(x,z) ·1; + 2: M;.j(x,z) ·Ij

(3.9) Wm ' = f¢di=2:±.L;(x,Z).1;2+2:Mi.j(x,Z).I;.lj

,
F

z
= JWm (i,z) =1. / 22: JL;(x,z) ±/22: JM;.j(x,Z)

Jz 2 Jz Jz

De inductiecoefficienten L en M geven aan in welke mate de flux toeneemt als de
stroom groter wordt, of in dit geval wanneer de magneten een grotere flux zouden heb
ben. Let op, dit zijn niet dezelfde coefficienten als in (3.7). De grootte van de magneti
sche weerstand is hierbij de bepalende factor. We hebben reeds gezien in vergelijking
(3.5) dat deze athankelijk is van het overlappend oppervlak tussen magneten en tanden.
Dat dit een functie is van de positie x van de translator, mag duidelijk zijn.
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4. Analyse van een LiMMS:
netwerkmodel.

In het vorige hoofdstuk is reeds beschreven, hoe de lineaire motor fysisch is opge
bouwd. De volgende stap is het opzetten van een mathematisch model. Zodra met be
hulp van dit model meer duidelijkheid is verschaft in de werkingsprincipes van de
motor, kan de theorie getoetst worden met behulp van een eindige-elementen-model en
tenslotte met metingen. Het eindige-elementen-model maakt het mogelijk de werke
lijkheid beter te benaderen dan met het netwerkmodel.

De analyse begint met het vervangen van het magnetisch circuit van de motor door een
elektrisch netwerkmodel. Deze aanpak is reeds eerder gebruikt [3]. Er wordt eerst uit
gegaan van ideaal magnetisch materiaal, vervolgens wordt verzadiging in het model
opgenomen. Paragraaf 4.1 laat zien hoe dit in zijn werk gaat. In de twee hieropvolgen
de paragrafen wordt dit netwerkmodel gebruikt om het verloop van motorkrachten en
stoorkrachten in kaart te brengen, als functie van de amplitude van de stroom. Dit mo
del is in MATLAB ge'implementeerd, zie appendix A [5] voor de rapportage hiervan.

In eerste instantie is dit model gebaseerd op slechts een positie van de translator. Uit
tussentijdse berekeningen met de eindige elementen methode (EEM), kwam echter de
positieafhankelijkheid sterk naar voren. Hierop is besloten ook het verloop van de
normaalkracht als functie van de positie te beschouwen.

4.1 HET VERVANGEND ELEKTRISCH CIRCUIT.

Bij het opstellen van een elektrisch vervangingsschema, wordt uitgegaan van een line
aire motor bestaande uit een spoelenblok met vijf tanden (inclusief de twee buitentan
den) en een sluitijzer, waarop zich een beperkt aantal magneten bevindt. Om de bin
nentanden van de translator zijn spoelen aangebracht, elk met w = 292 windingen. Zie
figuur 4.1. Vanwege symmetrie is dit model makkelijk uit te breiden met een veelvoud
van drie ~innentanden en vier permanente magneten.

r x

7.

U LlJ u Ut • t •t U • LjJ t U • U

figuur 4.1 Basismodel van de lineaire motor.
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In de praktijk zullen meerdere verschijnselen optreden, die van invloed zijn op de uit
eindelijke motorwerking. Denk hierbij aan verzadiging van het gebruikte materiaal,
strooiflux, hysteresis. Het doel is nu echter niet het natuurgetrouw nabootsen van de
praktijk, maar het verkrijgen van inzicht in de werkingsprincipes van krachten in de
motor. Bij de modellering wIlen dus niet aIle effecten meegenomen worden.

De volgende aannames worden gemaakt:
• de relatieve permeabiliteit flr van de permanente magneten is gelijk aan I,
• er zijn geen hysteresis- en wervelstroomverliezen,
• er is geen strooiflux in de sleuven van het spoelenblok,
• het magneetveld in de magneten staat loodrecht op de sluitplaat,
• de schuinsteIling van de magneten wordt niet in het model opgenomen.

Het vervangend elektrisch circuit wordt nu als voIgt samengesteld:
• De magnetische bronnen worden voorgesteJd aJs spanningsbronnen.

In dit geval zijn dit de spoelen om de translatortanden en de permanente magneten.
• Magnetische weerstanden worden omgezet in eJektrische weerstanden.

In het geval van ideaal magnetisch materiaal, waarvoor geldt flr ----? 00, wordt de
magnetische weerstand slechts door de luchtspleet gevormd en door de magnetische
weerstand van de magneten. Indien verzadiging in het spoelenblok een rol gaat
spelen, wordt dit met niet-lineaire weerstanden gemodeIleerd: de waarde van zo'n
weerstand is dan afuankelijk van de momentane permeabiliteit van het deel dat in
verzadiging gaat.

• magnetisch goed geJeidend betekent ook eJektrisch goed geJeidend.
De sluitplaat wordt magnetisch goed geleidend verondersteld. In het lineaire geval
is ook het spoelenblok oneindig permeabel.

• EJektrische stroom is nu het equivaJent van magnetische flux.

In een enigszins vereenvoudigde vorrn, komt het elektrisch netwerk eruit te zien als in
onderstaande figuur.

figuur 4.2 Vereenvoudigd vervangingsschema van het magnetisch circuit van de
linea ire motor in figuur 4.1. De donker gekleurde weerstanden zijn de niet
linea ire weerstanden ten gevolge van de verzadiging die optreedt in het spoeien
blok. Bij beschouwing van het lineaire model, worden deze vervangen door een
kortsluiting.
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Achtereenvolgens wordt er dieper ingegaan op het definieren van de bronnen en het
bepalen van de weerstanden, zowel in het lineaire model als in het model waarin ver
zadiging van invloed is. Hiermee kunnen de gekoppelde fluxen in het magnetisch cir
cuit berekend worden. Zoals namelijk zal blijken, hebben we deze nodig voor het bere
kenen van de krachten. Tenslotte wordt ook nog aangegeven welk effect het introduce
ren van spreiding in het model tot gevolg heeft.

4.1.1 Brannen definieren.

In het elektrisch circuit worden de spoelen en de permanente magneten als spannings
bronnen weergegeven. Als eerste worden de spoelen beschouwd.

De spoelen die om een translatortand zitten, worden in het vervangingsschema gere
presenteerd door spanningsbronnen met sterkte NI;, waarbij N het aantal windingen is
waaruit de spoel bestaat en I; is de stroom door spoel i. De stroomvoeding I is driefasig
en plaatsafhankelijk. De drie fasen zijn verdeeld over de drie binnentanden:

11 = j .cos(7r·X + 2'7r)
T p 3

(4.1) 12=j.CO{:~X)

1
3

= j .cos( 7r .x _ 2· 7r)
T p 3

De term Tp staat hier voor de poolsteek, de hart-tot-hart afstand tussen twee naast el
kaar liggende magneten.Vervolgens moeten de permanente magneten gemodelleerd
worden. Deze kunnen in gedachten vervangen worden door een stroombelegging: Brill
[2, p. 36]. Door deze term te vermenigvuldigen met de hoogte van de magneet, hm ,

wordt de equivalente waarde van de stroom gevonden. Indien voor de magneet geldt
dat Ilr = 1, dan voigt hieruit voor de waarde van de spanningsbronnen in het vervan
gingsschema:

(4.2) N·I =~'hm =~'hm = He ·hm
11 110

Er wordt hier gebruik gemaakt van magneten met Br gelijk aan 1,1 Tesla of 1,4 Tesla.
Deze hebben een hoogte van 4 mm. Voor de magnetische spanningsbronnen geldt dan:

(4.3)
Br = 1,1 T --;

Br = 1,4 T --;

N·I=±3501,4A

N ·1 = ±4456,3 A

Aangezien de magneten om en om geplaatst zijn, dus afwisselend met de noord- en
zuidzijde aan de bovenkant, wordt aan de spanningsbronnen een positieve respectieve
lijk negatieve waarde toegekend. Aile bronnen in het netwerkmodel zijn hiermee gede
finieerd. Voor de berekeningen wordt de sluitplaat niet als 'oneindig' lang genomen.
Slechts die magneten worden beschouwd, die zich onder de translator bevinden of bin
nen 4 mm afstand van de buitenste tanden. De volgende stap is het bepalen van de
weerstanden, waarmee de gekoppelde fluxen berekend worden.
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4.1.2 Weerstanden bepalen in een lineair model.

In een lineair model wordt de magnetische weerstand gevormd door de luchtspleet en
de magnetische weerstand van de permanente magneten. In figuur 4.2 is dit weergege
yen door de onderste rij weerstanden. De grootte van de magnetische weerstand wordt
bepaald door de manier waarop de flux oversteekt tussen stator en translator. De mo
dellering van de weerstanden is lOdanig, dat deze de paden van een gestyleerd flux
verloop weergeeft [4].

figuur 4.3 'Idea Ie 'fluxpaden fllssen sluitplaat en tanden van het spoelenblok.

De flux die oversteekt tussen de translator en de stator wordt per tandsteek gesplitst in
vijf delen, zie figuur 4.3:
(1) Flux vanuit de onderkant van een tand steekt in dit model recht over: een deel zal

rechtstreeks het sluitijzer ingaan,
(2) een deel hiervan vindt zijn weg via een permanente magneet.
(3) Een deel van de flux vanuit een permanente magneet zal via dezelfde tand het ijzer

ingaan volgens een circulaire boog om de hoek van een tand,
(4) voor het andere deel is het magnetisch gunstiger via een andere tand het spoelen

blok in te gaan. Dit fluxpad verloopt ook deels circulair.
(5) Om tenslotte het hele oppervlak van de sluitplaat te dekken, wordt nog een pad

gemodelleerd voor de flux, die vanuit de zijkant van de tand naar de sluitplaat leidt.
Dit pad verloopt dan niet via een permanente magneet.

De volgende stap is het bepalen van de grootte van deze weerstanden. In bijlage I wor
den hier twee uitdrukkingen voor afgeleid. In dit model wordt nu aangenomen dat een
weerstand wordt bepaald via de eenvoudigste uitdrukking:

(4.4)

7r
hm +z+r(x)·-

2
J10 . J1r . A(x)

Het betreft hier aIleen de weerstand in lucht, dus f.1r is 1. Verder geldt dat I de gemid
delde weglengte van de flux is, dit is in figuur 4.3 aangegeven met de gestippelde lij
nen. En A is het oppervlak van het fluxpad. We zien dat R lOwel afhankelijk is van de
luchtspleet (z) als van de positie (x) van de translator ten opzichte van de magneetstrip.

Vervolgens wordt de positieafhankelijkheid in model gebracht. Het spoelenblok wordt
een poolsteek verschoven. Tijdens het verschuiven, veranderen de fluxpaden van op
pervlak en weglengte en hiermee dus de weerstand. Er wordt als voIgt te werk gegaan:
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• Beschouw het bereik van de eerste binnentand, met aan beide kanten de ruimte van
een halve (binnen)sleuf.

• Definieer de fluxpaden tussen deze tand en de verschillende magneten, die tijdens
de verschuiving in dit bereik te zien zijn.

• Bepaal het verloop van de weerstand bij elk fluxpad, als functie van de positie x.

Dit levert uiteindelijk voor een binnentand verschillende fluxpaden op: enkele ervan
leiden rechtstreeks naar de sluitplaat, de overige worden via drie verschillende magne
ten naar de sluitplaat geleid. In aantekeningen is dit verder uitgewerkt en zijn de bijbe
horende weerstanden als functie van de positie x weergegeven. Voor de overige bin
nentanden geldt dat de functies voor de bijbehorende weerstanden een gelijk verloop
vertonen, zij het met een verschuiving in x-richting. Hetzelfde wordt ook voor de bui
tentanden gedaan. Dus hoewel er per positie slechts een beperkt aantal weerstanden
meespelen, worden er per tand meer weerstanden gedefinieerd, met als doeI het mo
delleren van de positieafhankelijkheid van de fluxen in de motor.

4.1.3 Magnetische verzadiging: niet-Iineaire weerstanden.
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De reluctanties voor het lineair magnetisch materiaal zijn nu gemodelleerd. De volgen
de stap is het intraduceren van verzadiging. De rugzijde van het spoelenblok is dikker
dan de breedte van de tanden. Hierdoor zal de verzadiging voomamelijk optreden in de
tanden van het spoelenblok. Tevens speelt het feit dat de spoelen zich om de tanden
bevinden: in geval van verzadiging zal het veld het sterkst zijn binnen de spoelen. Voor
het elektrisch vervangingsschema heeft dit tot gevolg, dat er enkele niet-lineaire weer
standen moeten worden opgenomen. Deze staan dan in serie met de spanningsbrannen
5, , zoals reeds in figuur 4.2 is weergegeven. Voor deze weerstanden geldt dat de
grootte indirect afhankelijk is van de flux door de betreffende tand. Zoals in vergelij
king (4.4) te zien is, is de relatieve permeabiliteit Pr nu de maatgevende factor. Indien
de flux door een tand grater wordt, zal Pr kleiner worden, waardoor de magnetische
weerstand toeneemt.

Om pr te bepalen, wordt gebruik ge
maakt van de B,H-karakteristiek van
het materiaal (N I092). Deze is in ta
belvorm gegeven [6]. In plaats van het
gebruik van de (discrete) waarden in
een tabel, wordt pr met een exponenti
ele functie benaderd. Een goede 'fit'
van pr is:

(4.5) P
r

= 1+ 10-5 . eS*(35-IBI)

In nevenstaande figuur zijn beide
functies te zien. De gladde curve is de
benadering, de andere is gemaakt aan
de hand van de waarden in de tabel.
Het voordeel is nu dat we niet gebon
den zijn aan de slechts dertig waarden
in de tabel. figuur 4.4 Relatieve permeabilteit als functie van B.

Bij aanvang (van de berekeningen) is echter nog niet bekend of en in welke mate ver
zadiging optreedt. Dit wordt bepaald via de ll,IB-waarde in het materiaal, dus aan de
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hand van de nog te berekenen fluxen. Dit duidt erop dat een iteratief proces gebruikt
moet worden om de mate van verzadiging goed te modelleren. Dit proces is schema
tisch weergegeven in onderstaande figuur.

Ais startwaarde wordt genomen Jlr = 1000, de waarde die gekozen is voor lineair mate
riaal. Hiermee worden de niet-lineaire permeanties van de tanden bepaald. Met deze
waarden worden de startwaarden van B en de nieuwe waarden van Jlr berekend. Indien
de nieuwe waarde van de relatieve permeabiliteit in een tand met meer dan 1 % van de
oude afwijkt, worden de fluxen door de tanden opnieuw berekend met een Jlr , waarvan
de waarde tussen de oude en de nieuwe ligt.

Jlr,oud = Jlr, nieuw = 1000

berekening niet-lineaire weerstanden

berekening fluxen door tanden

berekening B, Jlr, nieuw in de tanden

Jl=(Jloud + Jlnieuw)/2

dU = (!laud - Jlnieuw)/Jloud

dU ~ 0.01

dU > 0,01

figuur 4,5 Schematische weergave van het iteratief proces, ten behoeve van het
bepalen van de mate ,>marin verzadiging optreedt in de tanden van het spoelenblok.

Het bepalen van de magnetische inductie B in een tand is dus nodig voor het berekenen
van de weerstand. Deze kan gevonden worden door de flux te delen door het oppervlak
van de tand. Hoe de fluxen worden berekend, wordt in pararaaf 4.1.5 uiteengezet.

4.1.4 Invloed van spreiding.

Bij het opstel1en van het netwerkmodel van de LiMMS, is uitgegaan van 'ideale' flux
paden. Het effect van verzadiging is ook opgenomen in het model. Een ander ver
schijnsel dat een rol gaat spelen, is spreidingsflux. Het gaat hier om de strooiflux die
ontstaat tussen de windingen van de spoelen. AIs we een gleuf beschouwen, dit is de
ruimte tussen twee tanden, zien we hier de windingen van de spoel. Met behulp van
een kringintegraal, kan berekend worden welke H/B- waarden in de gleuf heersen:

(4.6) tHdc = iOnlJloten

C

De contour C is genomen als in figuur 4.6.
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figuur 4.6 Dwarsdoorsnede van twee tanden plus spoelen. Met behulp van de
kringintegraal over contour C, kan de magnetische veldsterkte in de gleuf bepaald
worden.

Door de contour C steeds bij een andere hover te Iaten steken in de gIeuf, wordt een
andere stroom omvat. Zo ontstaat een beeld van H in de gIeuf, als functie van de
hoogte h in de tand. Dit is in figuur 4.7 weergegeven.

Hgleuj

T

figuur 4.7
hspoel h tand ~ h

Verloop van H tussen twee tanden van het spoelenblok.

Dit H-veld in de gleuven heeft tot gevoIg dat er in de tanden meer flux gaat Iopen, dan
dat er oversteekt naar de stator. Deze strooiflux vindt zijn weg via de gleuven en door
de tanden, figuur 4.8. De grootte van de strooiflux kan gevonden worden via een inte
graaI:

Het H-veld in de gleuf voigt uit (4.6):

h
H(h) = (NIl -NIz)·----

Igteuf . hspoel

(4.8)

H= (NIl -NIz)

Igleuf

voor h ~ h,poel

voor h,poel ~ h ~ htand

Hieruit voIgt voor de totale strooiflux door de tanden:
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(4.9)
h,poel h.b h""d J.1 . (NI - NI )

cI>= f J.1o·(NI] -NI2 )· . dh+ f 0 ] 2 ·bdh
o l gleuf h,poel h l gleuf

spot:!

+

Waarbij de term b voor de breedte van de motor (loodrecht op het vlak van tekening)
staat. Deze flux neemt dus kwadratisch toe met de hoogte van de tand, tot aan de
hoogte van de spoel. Er wordt hier gerekend vanaf de voet van de tand.

F - - ••• _. - • - ••••••• - ••••••••••••• - - •••••• - - ~

; ,
: :. : :

:..:::::::::::::::::::::::: .... [

figuur 4.8 Verloop van strooiflux door 2 tanden.

De uiteindelijke flux (in de tanden), is dus groter dan berekend in het model. Dit heeft
tot direct gevolg, dat verzadiging eerder een rol gaat spelen. Voor de krachtberekening
betekent dit, dat de toename in kracht reeds bij lagere stromen minder wordt zoals in
hoofdstuk 7 en 12 zal worden aangetoond via EEM-berekeningen en via metingen.

N·J·h

I
I

figuur 4.9 . deel netwerkrilOdel van
twee tanden en een gleuf, voor het mo
del/eren van spreiding.

Vervolgens is de vraag of dit verschijn
sel moet worden meegenomen in het
netwerkmodel. Een methode hiervoor, is
het verdelen van de tand en gleuf in S
gelijke stukken. Elk stuk tand wordt ge
representeerd door een weerstand, met
een eigen Ilr.i . Deze is afhankelijk van
de B-waarde ter plaatse, dus van de to
tale flux ter plaatse: hoofdflux en strooi
flux. Elk stuk gleuf levert zijn eigen deel
van de strooiflux, cI>cr,i . De strooiflux
kan gemodelleerd worden middels het
plaatsen van een parallelschakeling van
extra spanningsbronnen met een magne
tische weerstand in serie, zoals in figuur 4.9 te zien is. Toch worden deze strooifluxen
niet in het netwerkmodel meegenomen, omdat:
. de strooifluxen een secundair effect op de krachten hebben,
. de EEM-berekeningen, die later beschreven worden, hierin voorzien.
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4.1.5 Het bepalen van de gekoppelde fluxen.

Het is nu bekend hoe het vervangingsschema van het magnetisch circuit emit ziet. In
voorgaande paragrafen is te zien hoe de bronnen en de weerstanden zijn gedefinieerd.
Dit is nodig voor de volgende stap: het bepalen van de stromen in het netwerk. De
stromen vormen immers het elektrisch equivalent van de magnetische flux en deze is
bepalend voor de magnetische coenergie. Hiermee wordt tenslotte de kracht berekend.

In bijlage 3 wordt aangetoond hoe de gekoppelde fluxen kunnen worden bepaald aan
de hand van de magnetische weerstanden in een algemeen vereenvoudigd netwerk. Dit
netwerk is een parallelschakeling van bronnen met een permeantie in serie. Bij het be
rekenen van de gekoppelde fluxen ten gevolge van een bron, wordt het onderstaande
vervangingsschema gebruikt.

_",0:

,-------------;---------y r------------.

1----------+-----------\- 1----------\

figuur 4.10 Algemeen vervangingsschema, vaar het bepalen van de gekappelde
fluxen ten gevalge van een bran.

Voor de hoofdflux die door de bron zelf wordt omvat en de gekoppelde fluxen die door
de permeanties worden omvat, geldt dan:

p. (p - p. )
<I> = hronl T hronl. (NI)

hron I p bron I
T

P P.b I
(4.10) <I> . =- J ron . (NI)

J ,hron I p hron I
T

j =2, 3, ... ,n

n

Hierbij is PT =L P; en Pbron ; is de permeantie in serie met bron i
;=1

Vervolgens moeten de nodige aanpassingen gemaakt worden, om de juiste uitdrukkin
gen te verkrijgen voor het uitgebreidere vervangingsnetwerk van de lineaire motor. Dit
gebeurt in twee stappen.

Ais eerste wordt uitgegaan van het lineair model. De door de weerstanden omvatte flux
ten gevolge van een bepaalde bron, wordt bepaald aan de hand van het vervangings
schema zoals te zien in figuur 4.11.
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,------------,.-------------, ,---------,

<1>0.1

I-- .L- ~ ........•.•••••••••..........I ___'

figuur 4.11 Vervangingsschema van het lineaire model: slechts een bran in scha-
keling opgenomen. ten behoeve van de berekening van de gekoppelde jluxen.

Ret enige verschil met figuur 4.10 is dat PI is vervangen door een parallelschakeling
van de permeanties PI A tim PI J (per tand zijn immers tien fluxpaden gedefinieerd, zie
4.1.2). De relaties gegeven in (4.10) zijn ook hier nog altijd geldig, indien Pinon wordt
gezien als de vervangingspermeantie van PIA tim PIJ:

De extra stap bestaat hier uit het bepalen van de fluxen <1>p die door de permeanties PI A

tim PI J worden omvat. Ret is duidelijk dat deze slechts een deeI omvatten van de bere
kende hoofdflux <1>bron . Dit deel wordt bepaald volgens:

p.
(4.12) <1>p'. =~·<I>broni

I,} rJ
bron i

P,(PT-P.b .)
1.1 ron I • (NI) .

P bronl
T

Riermee is voor aile weerstanden de omvatte flux bepaald ten gevolge van een bepaal
de bran, in het lineaire model. Dan zijn we nu weer aangekomen bij het netwerk,
waarin magnetische verzadiging in de tanden van het spoelenblok is gemodelleerd. Ret
vervangingsschema voor het bepalen van de gekoppelde fluxen ten gevolge van een
bran ziet er nu als voigt uit:

,------------, .-------------,

Pmt, n

figuur 4.12 Vervangingsschema van het model inclusief verzadiging: slechts
een bron in schakeling opgenomen ten behoeve van de berekening van de ge
koppelde jluxen.

Door de niet-lineaire permeanties Pwt, i in de bijbehorende onderliggende permeanties
te verwerken, wordt weer een netwerk verkregen als in figuur 4.10. In bijlage 4 wordt
getoond dat deze permeanties op de volgende manier geconverteerd moeten worden,
zie ook figuur 4.13:
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figuur 4.13 Het verwerken van de niet-lineaire permeanties in de parallel
schakeling van linea ire permeanties, die hiermee in serie staan.

De gekoppelde fluxen worden nu bepaald via de relaties die ook geldig zijn voor het
lineaire model (4.10) tim (4.12), waarbij aIle permeanties Pi vervangen zijn door Pi"

4.2 HET BEPALEN VAN DE NORMAALKRACHT.

Vanuit een energiebeschouwing kan worden aangetoond, dat een kracht op de transla
tor berekend kan worden via de verandering van de magnetische coenergie, bij een
verplaatsing van de translator in de richting van de kracht [2, p. 38]. Voor de bereke
ning van de normaalkracht, betekent dit:

(4.14) F·dz=i·dcI>-dWm =dWm -cI>di
, ,

dW ' (. ) aWm d' aWm d1 Z =-_. 1+--' Z
m' ai az

De magnetische coenergie wordt berekend volgens:

(4.15) Wm' =IcI>d i

,
F= aWm

az

Voor een circuit met N bronnen kan deze relatie als voigt uitgewerkt worden [2, p.44]:

, N Ij "

(4.16)Wm (il,i2,· .. ,· .. ,iN;Z) =IIcI>i.j(i],i2, ... , ... ,i j ,O,O;z)di j
j=l 0

Hierbij is cI>i. j gedefinieerd als de flux door bron i, ten gevolge van bron j. Ais er
sprake is van lineair magnetisch materiaal, waarbij de flux lineair toeneemt met de
stroom (zie figuur 4.14), wordt de magnetische coenergie bepaald door het gearceerde
deel onder de grafiek: Wm.i·=V2 ·cI>;.fi.
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r w··..V: m,'
". -.

..............:
.....:

---..~ Ii
figuur 4.14 Lineaire relatie tussen flux en stroOI7l.

In het geval van N bronnen geldt voor de magnetische coenergie:

Dit voigt ook door uitwerken van relatie (4.15). Hierbij is <1>; de flux die door bron i
omvat wordt en i; de stroom door spoel i.

Indien er echter sprake is van verzadiging, verloopt de flux niet meer lineair met de
stroom, zie figuur 4.15.

<1>;

".:'.
'.

..
. ".: Wmi. ····.1 )'

··....······ :·····...··V

r

.... :

---+~ Ii
figuur 4.15 niet-lineaire relatie tussenflux en stroOI7l ten gevolge van verzadiging.

Voor het berekenen van de magnetische coenergie wordt nu overgeschakeld op het
vervangend netwerk. In [2, pp.38-40] wordt aangetoond dat voor een systeem bestaan
de uit een bron in serie met een lineaire en een niet-lineaire permeantie, zie figuur 4.16,
de magnetische coenergie geschreven kan worden als:

(4.18)

i; U U

Wm' (I,x) =fcI>di =fn·cI>gapdi =fcI>gapdni =fcI>gapd(U Fe +Ugap )
o 0 0 0

U Fe Ug(/P

fcI> gapdU Fe + fcI> gapdU gap = Wm,Fe' +±U:ap . Pgap
o 0

De permeantie van het ijzer (Ph) is afbankelijk van de flux; de magnetische coenergie
in het ijzer is hierdoor niet zander meer op te schrijven in termen van de permeantie
van het ijzer en de magnetische spanningsval hierover. Zoals dadelijk zal blijken,
speelt deze term geen rol in het bepalen van de krachten.
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figuur4.16 Eenvoudig model, voorde afleiding van relatie (4.16).

Dezelfde werkwijze kan ook toegepast worden op een systeem dat meerdere permean
ties en meerdere bronnen bevat. Voor de magnetische coenergie geldt dan uiteindelijk:

In het netwerkmodel van de lineaire motor hebben we magnetische spanningsvallen
over de lineaire en de niet-lineaire reluctanties. Ais eerste wordt het deel van Wm' ten
gevolge van de lineaire reluctanties beschouwd:

, 1 2
(4.20) Wnl,gap =~ -, U,. gllp . P,. gllp£.J 2 ' ,

Voor de bijbehorende deelkracht geldt dan:

,
aw L 1 dP L 1 dR(4.21) F = m,gap = _.U 2 .~=_ _.<f>2 .~

z az 2 I,gap dz 2 ',gap dz

Tenslotte wordt de coenergie in het ijzer beschouwd:

, , ,
Wm,Fe =Wm,Fe (<f» =Wm,Fe (U i,Fe ' P",Fe )

(4.22)

aWm,Fe (Uj,Fe' P',Fe )
FFe =---------1aZ

U =conJfant

=0

Deze term draagt dus niet bij tot de normaalkracht, aangezien de permeantie van het
ijzer geen directe functie is van z. De totale normaalkracht kan dus berekend worden
via het bepalen van de verandering van Pi,gap bij een verplaatsing van de translator in z
richting.
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4.3 HET BEPALEN VAN DE MOTORKRACHT.

Aangezien het onderzoek voornamelijk de studie van de normaalkracht betreft, wordt
er over het bepalen van de motorkracht minder uitgebreid gesproken. Er wordt uitge
gaan van dezelfde principes als voor het bepalen van de normaalkracht: de kracht
wordt bepaald via de afgeleide van de magnetische coenergie naar x, de bewegings
richting van de motor.

(4.23) F
x

= oWm

ox

Relatie (4.19) laat zien hoe de magnetische energie kan worden uitgedrukt in termen
van het netwerkmodel:

, 1 2 '
(4.19) Wm =L2' Vi . P; +L Wm,Fe.i

Ais aileen de spanningsvallen over de lineaire permeanties worden beschouwd, kan de
magnetische coenergie in de luchtspleet uitgedrukt worden zoals in 4.2 is afgeleid:

, 1 2

(4.24) Wm,gap =L2' V i•gap · P;,gap

De motorkracht voigt nu uit de partiele differentiatie naar x van de magnetische ener
gie:

(4.25) F = a Wm.gap = "" ~'V2 . dP;.gap
x ax £..J 2 '.gap dx

De spanningsvallen over de niet-lineaire permeanties hoeven in deze beschouwing ook
niet meegenomen te worden, aangezien de permeantie van het ijzer geen directe func
tie is van x.
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5. Analyse van een LiMMS:
eindige-elementen-model.

In het vorige hoofdstuk is een netwerkmodel gemaakt van de lineaire motor. Om tot
een beheersbaar model te komen, zijn er verschillende aannames gemaakt. 20 is er in
dit netwerkmodel geen sprake van strooiflux en verzadiging. De mogelijkheid om de
verzadiging in de tanden van het spoelenblok in het model te stoppen bestaat weI.
Hiervan zullen de resultaten echter niet besproken worden. Het is dan ook de verwach
ting dat de gevonden numerieke resultaten niet in overeenstemming zijn met de werke
lijkheid. De berekeningen die met behulp van dit model gemaakt worden, zijn vooma
melijk bedoeld voor het verkrijgen van meer inzicht in het verloop van de stoorkrach
ten als functie van de stromen. Voordat er echter metingen worden verricht aan de
motor, is een meer nauwkeurige benadering c.q. voorspelling van de werkelijkheid
gewenst. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een eindige-elementen-modeI. Met dit
model is het mogelijk de verschijnselen die in het MATLAB-model buiten beschou
wing zijn gelaten, in de berekeningen mee te nemen.

Dit hoofdstuk begint met een algemene introductie van het gebruikte eindige
elementen- pakket van Vector Fields: OPERA-2d. Aan de hand van de hier beschreven
procedure, wordt ingegaan op de modellering van, analyse van en berekeningen aan het
te gebruiken eindige-elementen-model.

5.1 ALGEMENE INLEIDING IN OPERA-2D.

OPERA-2d is een pakket van programma's dat wordt gebruikt voor de analyse van
twee-dimensionale elektromagnetische velden, die niet via analytische methoden be
paald kunnen worden. De programma's gebruiken de eindige-elementen-methode
(EEM) voor het oplossen van partiele differentiaalvergelijkingen en integraalvergelij
kingen, die het gedrag van de velden beschrijven. De algemene procedure bestaat uit
de volgende drie stappen:

1. Ais eerste moet het fysisch model ingevoerd worden. Dit gebeurt met behulp van de
Pre-Processor. Het domein in het model wordt hier opgedeeld in kleine opper
vlakte-elementen. Het fysisch model kan nu worden beschreven in cartesische of
cilindrische coordinaten.

2. Vervolgens wordt met de analyse gestart. OPERA-2d stelt hiervoor 9 verschillende
analyseprogramma's ter beschikking. Hier wordt slechts gesproken over het ge
bruikte programma: ST, statische analyse van lineaire of niet-lineaire statica met
gebruik van isotrope materialen en permanente magneten. Het analyseprogramma
bepaalt via iteratieve processen de juiste oplossing.

3. Tenslotte wordt het resultaat van de analyse bekeken met behulp van de Post
Processor. Er zijn meerdere systeemvariabelen aanwezig, wals potentialen. stro
men, velden. Tevens is het mogelijk dat de gebruiker zelf variabelen definieert, al
naar gelang de toepassing.
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In de volgende paragrafen worden deze drie stappen verder besproken aan de hand van
het gebruikte model van de lineaire motor.

5.2 PRE-PROCESSOR: MODELLERING VAN DE lIMMS.

Voor de analyse van de LiMMS met behulp van de eindige elementen methode, wordt
gebruik gemaakt van een reeds bestaand model, zie appendix B [5]. De file bevat de
data van een halve LiMMS, dus een lineaire motor met een achttandig spoelenblok en
zes spoelen om de binnentanden. Het gaat om een model met 25.708 elementen en
51.633 knooppunten.

Ten opzichte van het netwerkmodel zijn er de volgende verschillen:
Strooitlux wordt nu weI gemodelleerd.
Verzadiging wordt nu weI gemodelleerd.
'AIle' magneten (18 stuks) worden in de berekening meegenomen, in plaats van
slechts de 'aangrenzende' magneten.
De magneten hebben een relatieve permeabiliteit ongelijk aan 1. Dit betekent dat de
magnetische weerstand van de magneten iets kleiner wordt.

Evenals in het netwerkmodel speelt hysterese en schuinstelling van de magneten geen
rol.

Hoewel het bestaand model is ontworpen voor het berekenen van motorkrachten, wordt
hier gemakshalve gebruik van gemaakt voor het berekenen van de normaalkracht.
Hiervoor moeten echter eerst enige aanpassingen gemaakt worden, met betrekking tot
de verdeling van de 'mesh'. In onderstaande figuren is te zien hoe en op welke delen
van het model dit betrekking heeft. Dit is gedaan voor een meer nauwkeurige bereke
ning van de normaalkracht. We moeten hierbij bedenken dat we nu te maken hebben
met een niet-optimaal model.

figuur 5.1 Links: oud model, rechts: nieuw model; verbetering van de mesh in de
magneten (rechtsboven), luchtspleet (midden) en in de voet van de tanden (onder)
van het spoelenblok.
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5.3 51: 5TATISCHE ANALYSE.

Nu het model is ingevoerd, kan de analyse gestart worden. Voor het bepalen van de
krachten wordt aIleen de statische analyse (ST) gebruikt. Hierbij wordt uitgegaan van
de eindige-elementen-methode voor het oplossen van de vergelijkingen. Dit zijn de
partiele differentiaalvergelijkingen of integralen, die de variatie in plaats en tijd be
schrijven van het veld, in termen van het veld of via de gradient of de rotatie van het
betreffende veld. De methode is gebaseerd op het verdelen van het domein van de ver
gelijking in kleine oppervlakte-elementen: eindige elementen. In elk element wordt een
polynoom gebruikt voor het benaderen van de oplossing. Hiervoor worden de basis
vergelijkingen van Maxwell gebruikt [7]:

Vxii=J
H: magnetische veldsterkte

(5.1)

- as
J: stroomdichtheid

(5.2) VxE=-- E: elektrische veldsterkteat

(5.3) V·S=O B: magnetische fluxdichtheid

(5.4) s=p(ii-iic )
p: permeabiliteit

iic: coercitieve veldsterkte

Tevens worden nog twee grootheden ingevoerd:

(55) A, magnetische vector potentiaal: S =V x A
(5.6) ¢, scalair potentiaal: iim =-V¢

De vergelijking die moeten worden opgelost voor de statische analyse, wordt afgeleid
uit (5.1), (5.4) en (5.5):

Voor de statische analyse wordt dus gebruik gemaakt van de magnetische vector po
tentiaal.
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5.4 POST-PROCESSOR: BEREKENING VAN DE KRACHTEN.

Nadat de ST-analyse is verricht, worden de krachten op het spoelenblok berekend. Dit
gebeurt met behulp van meerdere lijnintegralen, die tezamen een gesloten oppervlak
vormen om het spoelenblok. Hiermee wordt de Maxwellse spanning berekend. Voor
een goed resultaat is het belangrijk dat de lijnintegralen door lucht worden genomen.
Het resultaat van deze integralen is de kracht per lengte-eenheid. Om tot de totale
kracht te komen, moet er nog vermenigvuldigd worden met de diepte van het spoelen
blok, in dit geval 52 mm.

'f[mm]

70.0

600

50.0

400

-10.0

-200 '------5-0'---0----'----7-0'---.0----'---g--lO-0---'--11...J.
0
-.0---'---13...J.0-

0
---'---1-5-'-0-0--'----1-7-'-0.-0--'--

X [mm]
Component: BMOD

~27424E-~~: 1.19[988 v: :~;:~;::~.j

figuur 5.2 OPERA-plaatje: De lijnen geven het fluxverloop weer. In de tanden waar
veel flux doorheen gaat, zal verzadiging optreden.
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6. Het reduceren van de stoor
krachten.

In hoofdstuk 3.2 is reeds beschreven hoe de nonnaalkracht ontstaat in de lineaire mo
tor. Dit is de verticale aantrekkingskracht tussen het spoelenblok en de magneetstrip.
Verder is aangetoond dat deze kracht varieert als functie van de stroomamplitude en
van de positie van de translator ten opzichte van de magneetstrip. Deze variatie wordt
tijdens motorbedrijf ervaren als een stoorkracht. In dit hoofdstuk wordt getracht een
oplossing te vinden voor de stroomafhankelijkheid. Hierbij wordt uitgegaan van de
relatie voor de nonnaalkracht, zoals in hoofdstuk 4 is afgeleid. Zodra een uitdrukking
voor de stroomonafhankelijkheid is gevonden, wordt deze verder uitgewerkt in tennen
van de parameters in het netwerkmodel.

6.1 STROOMONAFHANKELlJKHEID VAN DE NORMAALKRACHT.

Het doel van de studie is het onderzoek naar de invloed van de stroomamplitude op de
normaalkrachtvariatie. Het elimineren van deze stoorkracht betekent het reduceren van
de variatie (tot nul) in de normaalkracht. In eerste instantie zijn we niet ge"interesseerd
in de positieafhankelijkheid van de stoorkrachten. Er wordt slechts gekeken naar de
variatie in de stoorkracht als functie van de stroomamplitude. De theoretische oplos
sing om de nonnaalkracht in het model onafhankelijk te maken van de stroomamplitu
de, voIgt uit:

(6.1) Fz (I) =constant
dF

--7 ----+ =0
dI

In hoofdstuk 4.2 is een uitdrukking gevonden voor de normaalkracht:

(4.21) F =aWm,gap =" ~'U2 . dPgap =_" ~.<I>2 . dR;,gap
z az £..J 2 I,gap dz £..J 2 I,gap dz

De kracht in z-richting wordt gevonden door de afgeleide naar z van elke luchtweer
stand Rgap te bepalen en deze te vennenigvuldigen met de flux in het kwadraat door de
betreffende weerstand. Als er gebruik wordt gemaakt van de kennis dat Rgap aIleen een
functie is van z, levert uitwerking van (6.1) en (4.21) het volgende op:
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d('" _.!.. <1>2 .' dRgapi J
LJ 2 gap, d z

d ~z = _"-- --:- ---'-

dId I

'" d(-'!'. <1>2 .' d Rgapi J
LJ 2 gap' d z

dI

(6.2) = '" {_.!.. <1>2 .~(dRgap
; J_dRgapi

•~(.!.. <1>2 ,)} =0
LJ 2 gap' dId z d z d I 2 gap'

d Fz ='" _ d Rgapi .~ (.!.. <1>2 ,) =0
d i LJ d z d i 2 gap'

(6.3) I - d Rgapi . • d <1>gapi _
<1>" gap A - 0

d z ' d I

De laatste uitdrukking (6.3) laat zien dat de normaalkracht constant kan worden ge
houden door het manipuleren van de fluxen door de weerstanden. De fluxen zijn direct
gerelateerd aan de magnetische bronnen. Aangezien er aan de permanente magneten
niet te sleutelen vah en de huidige motor niet gemodificeerd mag worden, ligt de op
lossing bij de stromen door de spoelen. Een beschouwing van de algemene uitdrukking
voor de stroom door een spoel in het gebruikte symmetrische driefasen systeem als
voeding voor de lineaire motor:

(3.1) A [21rX 21r)In = I cos -- + (n - I) . -
'rp 3

leert dat de parameter x de enige mogelijkheid biedt. De magneetsteek .p is immers
constant en dat de stroomamplitude i geen optie is, behoeft geen uitleg.

Nadat dit is vastgesteld, is het verstandig even stil te staan bij de betekenis hiervan. De
fasehoek van de stroom is afhankelijk is van de relatieve positie (x) van de translator
ten opzichte van de stator. Het invoeren van een andere waarde van x in de definitie
van de stroom, komt overeen met een "toeslag" op de gemeten positie x van het spoe
lenblok. De stroom ziet er nu als voIgt uit:

(6.4) In = i cos[21r X + (n -I). 21r - lfJ)
'rp 3

21r
met cp=_·L\x

'rp

De term cp wordt nu ge'introduceerd als de elektronische compensatiehoek. Dus door
het modificeren van de fluxen, met behulp van het elektronisch regelen van de com
mutatiehoek van de stromen door de spoelen, zou het mogelijk moeten zijn de stoor
krachten te reduceren. We moeten hierbij rekening houden, dat dit ten koste zal gaan
van de gewenste motorkracht. De juiste uitdrukking voor de compensatiehoek cp, wordt
gevonden door het uitwerken van vergelijking (6.3).
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6.2 AFLEIDING VAN EEN qrALGORITHME.

In de vorige paragraaf is gesteld dat het ontstaan van de stoorkrachten onderdrukt kan
worden, via elektronische regeling van de compensatiehoek cp. Hierrnee kunnen de
fluxen in de gap zodanig aangepast worden, dat de normaaIkracht constant blijft. De
voorwaarde waaraan de fluxen moeten voldoen, is beschreven met (6.3).

(6.3)
~ _ d Rgapi . . d cI> gap; =
LJ cI> gap; A 0

dz dI

Uitgaande van bovenstaande relatie, gaan we hierbij als voIgt te werk: de afgeleide
naar z van de gedefinieerde weerstanden wordt hier niet verder uitgewerkt, maar Yoor
lopig als gegeven constante beschouwd. Omdat er in het netwerkmodel wordt gerekend
met permeanties in plaats van weerstanden, wordt hier ook die stap gemaakt. Per per
meantie moet nu de flux bepaald worden. De procedure is verdeeld in de volgende
stappen:
1. Onderscheid in de verschillende bronnen, gezien vanuit een permeantie.
2. Het bepalen van de deelfluxen in een permeantie.
3. Het bepalen van de totale flux in een permeantie.
4. Krachttermen per permeantie differentieren.

In de Iaatste stap worden de afgeleiden van de weerstanden en de gevonden uitdruk
kingen voor de flux gebruikt voor het verder uitwerken van (6.3). Dit zou in principe
kunnen Ieiden tot een uitdrukking voor cp , waarvoor geldt dat de stoorkrachten ver
dwijnen.

1. Onderscheid in de verschillende bronnen, gezien vanuit een permeantie.
Als eerste wordt een onderscheid gemaakt tussen flux afkomstig van de verschillende
soorten bronnen, zie ook figuur 6.1 :
(1) flux ten gevolge van de seriele bron (Nnpoelq,

(2) flux ten gevolge van de parallelle bronnen (NIJ.,poeli ,
(3) flux ten gevolge van de parallelle bronnen (NI)maglleet q ,

(4) flux ten gevolge van de seriele bron (Nl)lllaglleet; .

(1) (Nnpoelq (2) (Nl),poeli

Ptand
r----+-------,

........ J

[OlD· 0
·p·)l·cJ.·

q - P
magn

(Nl)lllagll;
(3) (4)

(Nl)magll q

figuur 6.1 Schemarische weergave van de onderverdeling van brannen, voor her
bepalen van de verschillende deelfluxen door de donker gekleurde permeanrie Pq •
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2. Het bepalen van de deelfluxen per permeantie.
Nu er een verdeling is gemaakt in de verschillende bronnen, wordt de flux bepaald ten
gevolge van deze brannen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de relaties die reeds in
hoofdstuk 4 zijn afgeleid:

<PI =
Pq (PT - ?'und q ) . NI

P spoelq
T

*

<P
2

=_~ Pq . P'andi£..J ---:._-_. NI,poei ;
. PT'"I'q

(6.5)

Pq (PT - Pmagneet q ) . NI

P mugneetq
T

~ Pq . Pmagneet;
<P 4 =- £..J . NImagneet;

. PT'"I'q

De indices van de fluxen <I> verwijzen hier naar de brannen, zoals ze zijn ingedeeld in
het voorgaande stuk. Verder wordt gesteld dat het model n tanden, m magneten en p
permeanties bevat. Let op: in relatie (6.4) geeft n het aantal spoelen aan.

3. Het bepalen van de totale flux per permeantie.
De volgende stap is het bij elkaar vegen van de fluxen in (6.5) om de totale flux door
een permeantie te bepalen. Hiervoor worden eerst enkele tussenstappen gemaakt om de
overzichtelijkheid enigszins te bewaren.

*

m

Pq .I Pmagneet i

i"l'q ~ Pq . Pmagneet;
<P 3 + <P 4 =------'-----. NImagneet q - £..J P • NImagneet ;

PT ;"I'q T

~ Pq . Pmagneet; ( )
= £..J P . NImagneetq - NImagneet;

;=1 T

Dit levert dan voor de totale flux door een permeantie de volgende uitdrukking:
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Voordat deze relatie naar j gedifferentieerd kan worden, moeten de termen NI"poei ver
der uitgewerkt worden in termen van 1. We nemen nu slechts de eerste term van het
rechterlid van (6.6) in beschouwing:

Pq~ ( )_n Pq~ ( ) Pq ,
-~~andl' NI,paelq-NI,poeli --'-~~anlli' NI,poelq-NI,poell +-~~andl'NIspoelq
PT i=1 3 PT i=2 PT ;=I,n

(6.7)

=!!.-. N· P
q

.{~and 1 . (I q - I 1 ) + ~and2 .(I q - 12 ) + ~and 3 . (I q - 13 )} + P
q L ~and; . NIq

3 PT PT 1=I,n

Met behulp van onderstaande goniometrische relatie

(6.8) cos(a - /3) = cos(a )cos(/3) + sin(a )sin(/3)

worden de termen Ii als voigt herschreven:

II = i .cos(a)

(6.9) 12 = i .cos(a - 2
3
Jr) = i· {-~. cos(a) -~.J3. sin(a)}

2Jrx
met a =---cp

rp

Hiermee kan de flux door een permeantie Pq worden uitgedrukt in termen van j, a(cp)
en de verschillende permeanties Pj . In plaats van het volledig uitwerken van vergelij
king (6.6), gaan we voorlopig verder met een algemene beschrijving van de flux. We
schrijven:

Deze term kan eenvoudig gedifferentieerd worden naar j:

d <I> p

(6.11) -A-

q =f qa (pj ). cos(a) + fqb(Pj ), sin(a)
dI

De laatste twee relaties zijn nodig voor het uitwerken van (6.3): de voorwaarde am de
stoorkracht in de LiMMS constant te maken.
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4. Krachttermen per permeantie differentieren.

Om het geheugen op te frissen, keren we terug naar relatie (6.3):

(6.3)
'" _ d R gap; . . d <I> gap; _
LJ <I> gap i ~ - 0

dz dI

Hiermee wordt bepaald aan welke voorwaarden de flux moet vo1doen, om de stoor
kracht te elirnineren. In het voorgaande is een gepaste uitdrukking afge1eid voor de flux
door een permeantie en de afge1eide hiervan. Voor een daadwerke1ijke berekening
moeten eerst de bijbehorende coefficienten bepaa1d worden, evena1s de afge1eiden van
de 1uchtweerstand Rgap ; naar z. Dit wordt nu echter achterwege ge1aten, deze coeffi
cienten worden gemaksha1ve als constanten beschouwd voor een vaste waarde van z.
We vervo1gen met de verdere uitwerking van (6.3), met behu1p van (6.10) en (6.11):

f c; .{ j .{Ii a (pj ). cos(a) + Ii b (pj ). sin(a)} + I; c (I magneet; ) . {Ii a (pj ). cos(a) + I; b (pj ). sin(a)}} =0
;=1

~ (K1 - K2 )2 • cos4
( a) + 2(K] - K2 )K4 . cos 3 (a) + (2(K1 - K2 )K2 + KJ). cos2 (a)

+2K2 K4 . cos(a) + K; =(Ki .cos2 (a) + 2K3Ks.cos(a) + Kn· {1- cos 2 (a)}

~ {(K] -K2 )2 + Ki}.cos4 (a)+{2(K] -K2 )K4 +2K3 Ks}cos 3(a)

+ {2( K] - K2 )K2 + K4 + K; - Ki}cos 2 (a) + {2K2 K4 - 2K3Ks}cos(a) + K; + K; =0

Er b1ijft een vierdegraadsvergelijking over. Bij wijze van illustratie worden de wortels
berekend van een a1gemeen vierdegraadspolynoom. De term cos(a) wordt hier vervan
gen door co:
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Hiervoor is gebruik gemaakt van het programma Maple. Het resultaat is overweldi
gend, maar niet geschikt voor het verwerven van meer inzicht. De nieuwsgierige lezer
wordt verwezen naar bijlage 4.

Er is aangetoond dat de normaalkracht onafuankelijk gemaakt kan worden van de
stroomamplitude. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een extra compensatiehoek cp in
de fasehoek van de stromen. Dit is uitgewerkt voor het netwerkmodel. In principe kan
nu bepaald worden hoe cp moet verlopen als functie van de stroomamplitude j en als
functie van de positie x. Laatstgenoemde parameter zit immers verborgen in de coeffi
cienten, die worden bepaald door Rgap (of de inverse Pgap )'
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7. Resultaten van de theoretische
modellen.

We zijn inmiddels zover, dat er zowel een netwerkmodel als een EEM-model van een
(halve) LiMMS tot onze beschikking staat. Het eerste model gaat uit van idealiseringen
en benaderingen, het tweede wordt gebruikt voor een zo nauwkeurig mogelijke bena
dering van de werkelijkheid. Dan zijn we nu aangekomen bij de evaluatie van de re
sultaten van beide modellen. In dit hoofdstuk wordt getoond welke waarden voor de
normaalkracht berekend worden volgens beide methoden. De berekende krachten wor
den beschouwd bij een verschuiving van de translator over 12 mm: na deze afstand is
het spoelenblok een magneetsteek verschoven. Vanwege symmetrie zal dit patroon
zich periodiek voortzetten. Hier wordt dan aangenomen, dat het randeffect van de ein
dige magneetplaat niet meespeelt.

Bij het presenteren van de resultaten, wordt aandacht besteed aan de invloed van de
topwaarde van de stroom i en van de compensatiehoek qJ op de normaalkracht Fz en de
variatie hierin. Tenslotte zijn we ge"interesseerd in het verloop van de motorkracht, met
name in de gevoeligheid voor een compensatiehoek qJ.

7.1 RESULTATEN VAN HET MATLAB-MODEL.

Bij aanvang van het onderzoek was besloten het netwerkmodel te beperken tot slechts
een enkele positie van de translator. Hiervoor was de positie gekozen waarbij de b-fase
maximale kracht levert. Dit model is gemaakt en kan gebruikt worden voor het bereke
nen van de normaalkracht en van de motorkracht. Gezien de sterke positieafhankelijk
heid van de krachten, werd het achteraf toch wenselijk dit ook in kaart te brengen.
Hierop is een tweede model gemaakt. Dit model is helaas nog niet aangepast voor het
berekenen van de motorkracht. Hiervoor zijn we dus aangewezen op het eerste model.
Voor de normaalkracht worden aileen de resultaten weergegeven van het model,
waarin de positieafhankelijkheid is aangebracht.

Vervolgens wordt hier nog een tweedeling gemaakt: in eerste instantie zijn we ge'inte
resseerd in de variatie in de normaalkracht. Om aan te geven in welke mate deze ver
storing optreedt, is het ook nodig om de totale normaalkracht te beschouwen. Slechts
de meest significante resultaten worden in dit hoofdstuk weergegeven. Voor een volle
dig overzicht wordt verwezen naar appendix C [5], hierin staan aile berekeningen van
het lineair model. Aangezien de verzadiging voor een groot deel wordt veroorzaakt
door de strooiflux, die niet in het model is opgenomen, zijn er geen berekeningen ge
daan met het verzadigingsmodel.
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7.1.1 Variatie in de normaalkracht.

Als eerste wordt gekeken naar de stroomafuankelijkheid van de toename in de nor
maalkracht, ten opzichte van de stroornloze situatie. Vervolgens wordt gekeken naar de
invloed van de compensatiehoek, bij een constante stroomamplitude. Zodra dit duide
lijk is, wordt bekeken hoe een fasehoekverschuiving gedefinieerd kan worden, waarbij
de verstoring geminimaliseerd wordt. Deze extra compensatiehoek is in dit geval aileen
afuankelijk gemaakt van de amplitude van de stroom. De resultaten van deze paragraaf
worden in 7.1.2 gebruikt om te bepalen hoe groot de verstoring bedraagt ten opzichte
van de totale normaalkracht.

Stroomafuankelijkheid van dFz •

Bij gebruik van de LiMMS worden de spoelen gevoed met stromen met een topwaarde
tot 7 A per spoel. Dit is ook de maximale waarde bij de berekeningen. In onderstaande
figuur is te zien hoe de variatie in de normaalkracht verloopt bij toename van de
stroomamplitude van 1 tot 7 A, volgens de voorgeschreven stroomfuncties (4.1).

l\latlab: dFz, lineair model,phi:::O graden

2.00

150

~

~

100

50

__ 1=7 A

·-.__1=6 A

-·..-1=5 A

······;..,······1=4 A

___ 1=) A

_..._1=2 A

--+--1=1 A

o r ....~~t-+++±±+±±±++++++++++++:t+-+±±+ .........+:±:t+-+++++-+-++t-l-+±+++±±4
o 4 6 8 10 12

positie Imm)

figuur 7.1 Berekening in MATIAB: Toename van de normaalkracht bij de ver-
schillende stroomamplitudes, uitgezet als functie van de positie x.

Over het bereik van 12 mm kunnen we de gemiddelde waarde van de toename in nor
maalkracht bepalen: deze neemt kwadratisch toe met de stroomamplitude. Dit is geheel
in lijn met de verwachting, zoals beschreven in hoofdstuk 3.2.
Verder kan er nog iets gezegd worden over de positieafuankelijke variatie in de nor
maalkracht. Net als de gemiddelde waarde, vertoont de amplitude van de rimpel een
kwadratisch verloop als functie van de amplitude van de voedingsstromen.
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Fasehoekafuankelijkheid van Fz

De volgende vraag die beantwoord moet worden, is in welke mate een fasehoekver
schuiving van de stromen van invloed is op (de toename in) de normaalkracht. Er zijn
berekeningen gedaan met verschillende compensatiehoeken. In figuur 7.2 staan resul
taten van de berekeningen met 7 A. Vit deze figuur blijkt dat bij negatieve waarden van
cp de gemiddelde waarde van de toename in Fz kleiner wordt. Om dit goed te kunnen
interpreteren, keren we terug naar de gedefinieerde stroomrelaties en compensatiehoek,
relatie (6.4):

(6.4) A (rrx 2rr)I = I cos -+(n-l)·--cp
n r 3

p

met

De stromen in dit Matlab-model zijn zodanig gemodelleerd, dat de motor een kracht in
positieve x-richting levert. Een negatieve compensatiehoek betekent conform (6.4) een
stroomverdeling die, indien cp = 0, hoort bij een grotere x-waarde dan de actuele posi
tie. We kunnen dus stellen, dat de stroomverdeling voorijlt in de richting van de kracht.

De positieafuankelijke rimpel verandert hierdoor echter niet. De top-top-waarde van
deze rimpel bedraagt 40 N.

Matlab: lineair model, toename in Fz, Itop = 7 A

250 .

150 F------'-"'-.;::c-------;;~----__J..,o.::c---____.~'--------:&.,.;=__--~~~~I
--+-phi=O

-'-phi=-5
-.-phi=-10

-M-- phi=-15

-..-..phi=-20

--+-phi=-22
·-It- phi=-23

z
~ 100 t--------'''''''''c-----;?<'''----------'',=----:r'=-----"'''''''ow--~..=i

"

50 t--------C~~____;:;¥'--------'=

·50 l-. . . . .. ._.. . .._ ......•..- -'

positie x [mm]

figuur 7.2 Berekening in MATIAB: Toename in normaalkracht als fil1lctie van
de positie hi) 1=7A, met variatie van defasehoekverschuiving (lp in graden).

Deze berekeningen zijn voor de stroomwaarden I tim 7 A uitgevoerd, zie appendix C
[5]. Aan de hand van deze resultaten kan voor de verschillende stroomamplitudes een
fasehoekverschuiving bepaald worden, waarbij de verstoring nul wordt. In figuur 7.3
staat de ideale hoekverschuiving weergegeven voor een stroomamplitude van 7 A, als
functie van de positie x. De dikke lijn geeft aan welke waarden de compensatiehoek
moet aannemen om de normaalkracht constant te maken, als de stromen door de spoe
len een amplitude van 7 A hebben.
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10

figuur 7.3 De zogenaamde hoogtelijnen: hiermee wordt aangegeven dat de toe-
name van de normaalkracht langs deze lijn constant is.

Stroomafuankelijkheid van q?

Uit figuur 7.3 komt de positieafuankelijkheid van de compensatiehoek qJ duidelijk naar
voren. Voor dit onderzoek zijn we echter slechts ge"interesseerd in de stroomafuanke
lijkheid van de compensatiehoek. Er wordt een 'semi-ideale' compensatiehoek gedefi
nieerd; dit is de gemiddelde waarde die qJ aanneemt op de dikke lijn. In figuur 7.4 is te
zien welke combinatie van stroomamplitude j en compensatiehoek qJ als 'semi-ideaal'
wordt gezien volgens het MATLAB-model. De 'semi-ideale' compensatiehoek ver
loopt in dit modellineair met de amplitude van de stroom. Naderhand zal blijken dat in
geval van verzadiging uiteindelijk lagere waarden voor qJ zullen optreden. Tevens zijn
in de volgende figuur de bijbehorende resulterende krachten te zien.

Matlab: line air model,semi-ideale phi

25 ,--------.•..------.--..----.-.....- ..-------,

20
'2
Gl
"tl 15co...
~ 10

:E
Co

O+-"''----t-----+----+----+---+-----t--~

o

Itop [A]

figuur 7.4 'Semi-ideale' compensatiehoek rp als functie van de stroomamplitude
1 met het oog op minimalisatie van de toename in de normaalkracht.
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M atlab: line air model, 'ideale' phi

20

15

10

~
N
IL
'C -5

-10

-15

-20

-25

--+-1 A; -3gratJcn

__a__2A; -6gradcn

----...- 3 A; -9 gradeR

---X--·-4A; -12graden

____..._SA; -15graden

_____ 6 A; -18 graden

-'-7A; -22graden

positie x [mm]

figuur 7.5 Berekening in Matlab: Variatie in de normaalkracht ten gevolge van
de toename van de stroomamplitude, met gebruikmaking van de zogenaamde ideale
compensatiehoek.

Figuur 7.5 laat zien dat de gemiddelde toename in de normaalkracht gereduceerd kan
worden van 200 N tot nul (figuur 7.2), bij gebruikmaking van een aangepaste stroom
sturing. Er blijft slechts een variatie over die afhankelijk is van de positie. De top-top
waarde hiervan bedraagt maximaal 40 N bij een maximale stroomamplitude van 7 A.

7.1.2 Totale normaalkracht in een halve LiMMS.

Nu bekend is hoe groot de verstoring op de normaalkracht bedraagt en hoe dit zich
gedraagt onder invloed van een fasehoekverschuiving in de stromen, is het tijd voor
een beschouwing van de totale normaalkracht. Dit is nodig voor het bepalen van de
relatieve verstoring. Er wordt uitgegaan van de situatie waarin de spoelen worden ge
voed vanuit een symmetrisch driefasig stroomsysteem, zander extra fasehoekverschui
ving, dus qJ =O. De berekende normaalkracht staat voor de verschillende stroomam
plitudes weergegeven in figuur 7.6.
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figuur 7.6 Berekening in MATLAB: Torale normaalkrachr voor een halve
LiMMS, voor de verschillende srroomamplitudes.

In stroomloze situatie heeft de normaalkracht een gemiddelde waarde van 1115 N. De
kwadratische toename van de kracht en van de rimpel is hier ook terug te zien. Indien
de 'serni-ideale' compensatiehoek wordt gebruikt, zuBen de krommen voor 1 Urn 7 A
naar beneden schuiven, totdat de gemiddelde kracht ongeveer de waarde 1115 N heeft.

Op basis van deze resultaten en de resultaten uit de vorige paragraaf, is een tabel sa
mengesteld. Hierin staat de toename van de gemiddelde waarde van de norrnaalkracht.
Tevens wordt weergegeven wat de top-top-waarde van de variatie is, die ook overblijft
na toepassing van de 'semi-ideale' compensatiehoek. Beide termen worden zowel no
minaal uitgedrukt, als in procenten van de gemiddelde normaalkracht in stroornloze
situatie (1115 N).

j ~Fz (gemiddeld), qJ =a ~Fz (top-top)

nominaal procentueel nominaal procentueel
[N] [%] [N] [%]

I 4 0.4 6 0.5
2 16 1.5 11 1
3 36 3 17 2
4 65 6 23 2
5 101 9 29 3
6 146 13 34 3
7 198 18 40 4

Tabel7.1 MarIah: Overzicht van de toename en variatie in de normaalkracht.

We zien dat de gemiddelde waarde van de normaalkracht tot 18 % kan toenernen bij
hoge stromen. Hier bovenop wordt nog een positieafhankelijke rimpel gesuperponeerd,
waarvan de top-top-waarde tot 4 % kan toenemen van de gerniddelde waarde van de
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normaalkracht in stroornloze situatie. Ruw gesteld kunnen we zeggen dat de normaal
kracht tot 20 % kan toenemen bij hoge stroomwaarden. En met behulp van de intro
ductie van de 'serni-ideale' compensatiehoek, blijft er slechts een rimpel over van
maximaal4 %. Gezien deze veelbelovende resultaten zal in 7.2 overgestapt worden op
EEM-analyses.Er wordt dan gewerkt met een verfijnd model, waarin de vereenvoudi
gingen van het MATLAB-model niet nodig zijn.

7.1.3 Beschouwing van de motorkracht.

Zoals eerder vermeld, is de motorkracht via het MATLAB-model alleen op positie
x =a berekend. Dit is de positie waarop de b-fase maximale kracht levert. Er wordt
ook nu slechts gekeken naar het lineaire model, waardoor de berekende waarden een
stuk hoger komen te liggen dan de werkelijke krachten. In figuur 7.7 is te zien dat de
motorkracht lineair toeneemt met de amplitude van de stromen door de spoelen. Te
yens zien we dat bij het verkleinen van cp, de amplitude van de motorkracht afneemt.

variatie in de motorkracht, x =0

0+.----+-----+-----+-----+----+----+-----1

-100

-200

zE -300

U.

-400

-500

-600

--phi=O graden

- - - - phi: -20 graden

-700 .L- . •__. ._----'

lIop [A]

figuur 7.7 Berekening in MATIAB: motorkracht op positie x = 0, bij variatie van
de compensatiehoek cp.

Aangezien er slechts op een positie wordt gekeken, kan slechts met uiterste voorzich
tigheid een uitspraak worden gedaan. Voor de positie x = a is berekend dat de afname
van de motorkracht ongeveer 6 % bedraagt bij een maximale fasehoekverschuiving van
20°. Dit komt overeen met de verwachting dat de kracht varieert volgens cos cp:
cos 20° = 0,94.
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7.2 RESULTATEN VAN HET EEM-MODEL.

Voor het uitvoeren van de berekeningen, wordt uitgegaan van het model, zoals deze is
besehreven in hoofdstuk 5. Hier dient nog te worden opgemerkt dat de aanduiding van
de positie x in dit model niet overeenkomt met de aanduiding in het MATLAB-model
en/of de fysieke motor. De positie in dit model is versehoven met 2 mm. De berekenin
gen zijn hier uitgevoerd voor de posities x = -7 tim x = 5. In werkelijkheid is dit dan
x =-5 tim x =7. Gezien de te verwaehten periodieiteit, worden de resultaten van x =
5 tim x =ahier besehouwd als x =7 tim x = 12. Dit maakt het makkelijker de grafieken
van de resultaten onderling te vergelijken.

Eerst wordt gekeken naar de toename in normaalkraeht bij de stroomamplitudes 1
tim 7 A. Vervolgens wordt aan de hand van de metingen met versehillende fasehoek
versehuivingen ook hier een 'semi-ideale' eompensatiehoek als funetie van de
stroomamplitude gezoeht. En nadat de relatieve verstoring op de normaalkraeht is be
paald, wordt tenslotte nog gekeken naar de motorkraeht en de invloed van de eompen
satiehoek hierop. In appendix D [5] is een eompleet overzieht te zien van de resultaten.

7.2.1 Variatie in de normaalkracht.

De amplitude van de stromen wordt gevarieerd van 1 tot 7 A. De toename van de nor
maalkraeht als funetie van de positie is berekend met behulp van EEM-berekeningen.
De resultaten staan weergegeven in figuur 7.8.

Opera: variatie in Fz, phi =0 graden

50

40

30

20

~
10

N
LL
'tl 0

-10

-20

-30

-40

positie x [mm]

_____ 1=1 A

--)(.-1=2 A

-.-1=3 A

-----)(------ 1=4 A

---*- 1=5 A
____ 1=6 A

-;--1=7 A

figuur 7.8 OPERA-2d: toename van de normaalkracht, qJ =0 graden.
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Er is hier slechts een kleine toename van de gemiddelde waarde van de normaalkracht
te ontdekken: maximaal 20 N bij een stroomamplitude van 4 A. De top-top-waarde van
de positieafuankelijke rimpel neemt sterk toe, van 7 N bij 1 A tot circa 80 N bij 6 A.

Evenals bij het netwerkmodel, zijn hier berekeningen gemaakt met een varierende fa
sehoekverschuiving. De toename in de normaalkracht vertoont een soortgelijk gedrag
als in het netwerkmodel: er vindt een algehele verschuiving van de grafiek plaats (in
verticale richting. Aan de hand van de grafieken kan de 'semi-ideale' compensatiehoek
bepaald worden. Aangezien er slechts een kleine toename van de gemiddelde normaal
kracht plaatsvindt bij de hogere stromen, worden er geen hoge waarden voor de com
pensatiehoek verwacht. Dat dit terecht is, blijkt uit figuur 7.9.

Opera: semi-ideale phi
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figuur 7.9 OPERA-2d: 'Ideale' fasehoekverschuiving als functie van de
stroomamplitude.

De fasehoekverschuiving in de stromen is in dit model op dezelfde wijze gedefinieerd
als in het Matlab-modeI. In dit EEM-model heeft de 'semi-ideale' compensatiehoek
echter een positieve waarde, in tegenstelling tot het netwerkmodeI. Dit heeft te maken
met de richting van de kracht. Zoals in de volgende paragraaf zal blijken, is motor
kracht hier de andere kant op gericht. Een positieve compensatiehoek betekent dan ook
hier weer dat de stroom voorijlt in de richting van de kracht. Dit is conform de resulta
ten die gevonden zijn met behulp van het netwerkmodeI.

7.2.2 Totale normaalkracht in een halve liMMS.

De volgende stap is het bepalen van de totale normaalkracht. De stroom wordt weer
gevarieerd van I tim 7 A. Er is geen sprake van een fasehoekverschuiving. De resulte
rende krachten staan weergegeven in figuur 7.10 als functie van de positie. In het geval
dat de spoelen stroomloos zijn heeft de normaalkracht, bekeken over een verschuiving
van de translator over 12 mm, een gemiddelde waarde van 1051 N. Verder zien we dat
de normaalkracht plaatselijk zowel kan toe- of afnemen bij inschakeling van de stro
men. Maar voor het gemiddelde geldt in ieder geval weI een stijging.
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Opera: Fz, phi = 0 graden
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figuur7.10 OPERA-2d: Totale normaalkracht van een halve LiMMS, bij ver
schillende stroomamplitudes.

Ter vergelijking wordt hier ook een overzicht gegeven van de toename van de gernid
delde waarde van de normaalkracht en van de positieafuankelijke rimpel.

j ~Fz (gemiddeld), qJ =0 ~z (top-top)

nominaal procentueel nominaal procentueel
[N] [%] [N] [%]

1 3 0.2 7 0.7
2 9 0.9 16 1.5
3 18 1.6 30 2.9
4 20 1.9 47 4.5
5 19 1.8 61 5.8
6 15 1.5 70 6.7
7 10 1 80 7.6

Tabel7.2 Opera: Overzicht van de toename en variatie in de normaalkracht.

De gemiddelde waarde van de normaalkracht stijgt maximaal met ongeveer 2 %, ten
opzichte van de 1051 N in stroornloze situatie. Dit is nauwelijks noemenswaardig. De
positieafuankelijke rimpel die hier ook nog aanwezig is, loopt op tot maar Iiefst 80 N
top-top. Dit is een relatieve verstoring van bijna 8 % (van de 1051 N). Toepassing van
de 'semi-ideale' compensatiehoek is in dit geval niet erg zinvol, aangezien het grootste
deel van de verstoring wordt veroorzaakt door de positieafuankelijke rimpel. En deze
wordt niet bei"nvloed door de 'semi-ideale' compensatiehoek.
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7.2.3 Beschouwing van de motorkracht.

Hoewel het onderzoek zich voomamelijk richt op de vanatle in de normaalkracht,
wordt tevens de motorkracht berekend. Ais eerste wordt bekeken hoe de motorkracht
toeneemt bij toenemende stroomamplitude. In 3.1.1 is reeds afgeleid dat dit volgens
een lineaire relatie verloopt. In figuur 7.11 is te zien welke resultaten de berekeningen
in OPERA opleveren. Dit zijn de berekeningen zonder fasehoekverschuiving.

Opera: motorkracht, phi =0 graden
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figuur 7.11 OPERA-2d: Berekende motorkracht van een halve LiMMS, als functie
van de positie x, voor stromen met amplitude 1 tim 7 A.

Ook hier is de positieafhankelijkheid terug te vinden. Hier wordt er echter geen aan
dacht aan besteed. Hierover is meer te vinden in [8]. Verder zien we in figuur 7.12 dat
bij hogere stromen (vanaf 4 A) de toename van de motorkracht kleiner wordt. Dit is het
gevolg van de verzadiging.

Opera: gemiddelde motorkracht, phi =0 graden

-50

-100

·150

~ ·200

f. -250

-300

-350

-400

·450 _ _.._ _ __._--_ _-_ _--_.__._-~
Itop [Aj

figuur 7.12 Gemiddelde motorkracht als functie van de atroomamplitude. Bij la
gere stromen neemt de kracht lilleair toe, bij hogere stromen zwakt dit af
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Ten tweede wordt bekeken hoe de motorkracht verandert, na introductie van een fase
hoekverschuiving in de stromen. In figuur 7.2 is te zien dat een positieve compensatie
hoek in dit model een gunstig effect kan hebben op de gemiddelde waarde van de nor
maalkracht. In figuur 7.13 is aangegeven welke invloed dit heeft op de motorkracht.

Opera: Fm, Itop = 6 A
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figuur 7.13 OPERA-2d: Berekening van de motorkracht: amplitude van de stroom
is 6 A, de fasehoekverschuivillg wordt gevarieerd.

Het toevoegen van een positieve fasehoekverschuiving zou volgens dit model een gro
tere motorkracht opleveren. Dit resultaat wekt in eerste instantie enigszins verbazing
op. Dit zou immers betekenen dat door middel van het laten voorijlen van de stroom,
de stoorkrachten gereduceerd zouden worden en de motorkracht ook nog eens toe
neemt. Zoals echter verderop in hoofdstuk 12.3 staat beschreven, wordt er inderdaad
zowel een afname als een toename van de motorkracht gemeten, afhankelijk van de
positie van de translator. Voor een meer uitvoerige beschouwing van de motorkracht
wordt verwezen naar [9].
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III Metingen aan een halve LiMMS.
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8. Doel van de meting.

Dit tweede deel van het verslag bevat de rapportage van een serie metingen. Deze me
tingen vormen een onderdeel van mijn afstudeeropdracht en dienen in feite als verifi
catie van de theoretische beschouwingen, die hieraan vooraf zijn gegaan. Het gaat hier
om krachten die optreden in een lineaire motor: normaalkrachten en motorkrachten.
Voor deze metingen is gebruik gemaakt van een motor, bestaande uit een achttandig
spoelenblok en een verkorte magneetstrip. Hier wordt ook wei naar gerefereerd als een
halve LiMMS. Het spoelenblok bestaat nu echter niet uit gelamelleerd ijzer (NI092),
maar uit massief ijzer. De remanentie van de gebruikte permanente magneten is 1,1 T.
Het gaat hier om magneten waarvan de sterkte is nagemeten [II].

Om de zaken goed op een rijtje te krijgen, worden eerst de doelstellingen geformu
leerd. Ais dan duidelijk is wat er gemeten moet worden, komt de volgende stap: het
bedenken van een methode om de gewenste grootheden te meten. Dit wordt verduide
lijkt met een schema van de meetopstelling. Aan de hand van dit schema, wordt het een
en ander verder uitgewerkt. Dit is in feite een beschouwing van de werkzaarnheden, die
aan de meting vooraf zijn gegaan. Er wordt onder andere besproken welke aanpassin
gen er zijn gemaakt aan de diverse instrumenten en er worden berekeningen gedaan
aan de stijfheid van de constructie. Met het oog op de reproduceerbaarheid van de me
tingen, wordt een apart hoofdstuk gewijd aan het instellen van de diverse parameters.
Tenslotte worden de resultaten van de metingen gepresenteerd.

Het doel van de meting is in eerste instantie het toetsen van eerder gemaakte voorspel
!ingen, betreffende het reduceren van de normaalkrachtvariatie in een lineaire motor.
Met behulp van de te bouwen meetopstelling, wordt gekeken hoe de normaalkracht
varieert als functie van de positie x van de translator ten opzichte van de magneten. En
ten tweede wordt de relatie tussen de normaalkracht en de topwaarde van de stromen
achterhaald. Tenslotte wordt gekeken of deze relatie zodanig te be'invloeden is, dat de
normaalkracht onafhankelijk wordt van de topwaarde van de stromen. De te gebruiken
methode, is het varieren van de commutatiehoek van de stromen.
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9. De meetopstelling.

In dit hoofdstuk wordt slechts in grote lijnen uiteengezet hoe de opstelling is opge
bouwd. In het volgende hoofdstuk zullen enkele delen nog extra worden toegelicht. De
opbouw van de meetopstelling is in onderstaande figuur schematisch weergegeven
(verhoudingen in figuur zijn hier niet representatiet).
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o z
figuur 9.1 Schematische weergave van de meetopstelling, mechanisch s)'steem
extra uitgelicht,

De motor is het centrale punt in de opstelling. Er wordt gemeten aan een halve
LiMMS. Ret spoelenblok heeft nu slechts acht tanden. Roewel het spoelenblok in
normaal gebruik als translator fungeert, neemt deze in de meetopstelling een vaste po
sitie aan. am toch het motorgedrag te simuleren, word de magneetstrip beweegbaar
opgesteld. Met behulp van een z-slede wordt de grootte van de luchtspleet ingesteld en
met een y-slede kan de y-positie van de magneten veranderd worden ten opzichte van
het spoelenblok. De rollen van stator en translator zijn nu weliswaar omgedraaid, dit
zal echter niet leiden tot andere resultaten. Tevens is in de figuur aangegeven hoe de
bewegingsrichtingen zijn gedefinieerd. In tegenstelling tot in het vorige deel, is de ho
rizontale beweging niet in de x-richting, maar in de y-richting gedefinieerd. Dit heeft te
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maken met de orientatie van de krachtcel. Om niet geheel in verwarring te raken met de
specificaties van de krachtcel, met betrekking tot het bepalen van de overspraak, wordt
hier de y-richting als bewegingsrichting van de motor aangehouden.

Om de zes binnentanden van het blok, worden de spoelen aangebracht. De eerste spoel
is in serie geschakeld met de vierde, de tweede met de vijfde en de derde met de zesde,
conform de schakeling van de LiMMS. Deze worden gevoed met drie afzonderlijke
gelijkstromen, vanuit een versterker. De laatste is opgebouwd uit drie afzonderlijke
spanning-stroom-versterkers, met versterkingsfactor 3. Op de kast zijn ook nog de uit
gangen aangebracht van drie LEM-modules, waarover meer in het volgende hoofdstuk.

figuur 9.2 Meetopstelling; de grote kast
reehts is de versterker.

figuur 9.3 Meehaniseh systeem: vooraan-
zieht van de motor.

De spanningen die aan de versterker worden aangeboden zijn afkomstig van een span
ningsbron en worden gestuurd met behulp van een zogenaamde vectorregeling. Deze
zorgt ervoor, dat de spanningen/stromen voldoen aan de regels voor een symmetrisch
driefasen-systeem met instelbare amplitude en fasehoek. Dit zal ook in het volgende
hoofdstuk behandeld worden.

Terug naar de motor. De magneetstrip is beweegbaar opgesteld en is gemonteerd op
een Kistler piezo-krachtcel, type 9272b. Tijdens de meting worden zo de krachten ge
meten, die worden uitgeoefend op de magneetstrip. Het principe van een piezokracht
eel, berust op het afgeven van een lading, die evenredig is met de uitgeoefende kracht.
Dezelfde eigenschap van het piezokristal is de oorzaak dat de krachtcel niet in staat is
statische krachten te meten. Dit wil zeggen dat de metingen berusten op het waarnemen
van de veranderingen in de krachten. Om de waargenomen kracht te interpreteren,
wordt de lading via een ladingsversterker in een spanning omgezet. Deze kan dan op
een oscilloscoop worden afgelezen.
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figuur 10.1 Vectorregelaar voor de stromen: met
de knop linksvoor (onder de uitgangen) wordt de
amplitude ingesteld. Met de wijzer aan de bovenkant
wordt de fasehoek ingesteld.

10. Voorbereiding van de meting.

In het vorige hoofdstuk is reeds aangegeven welke instrumenten worden gebruikt om
de normaalkracht en de motorkracht in een lineaire motor te meten. Voordat er kan
worden begonnen met de meting, moet hier nog wat werk aan vooraf gaan. Dit werk
heeft met name betrekking op een juiste aansturing en uitlezing van de stromen door de
spoelen(4.1 tim 4.3), de mechanische constructie van de opstelling (4.4) en het juist
interpreteren van de waargenomen krachten (4.5).

10.1 VECTORREGELING VAN DE STROMEN.

De LiMMS behoort tot de AC-synchrone borstelloze motoren. De consequentie is dat
de motor gevoed moet worden met een symmetrisch driefasensysteem, waarvan de
fasehoek afhankelijk is van de relatieve positie van de stator ten opzichte van de
translator. De stromen die door de spoelen worden gestuurd, moeten aan een aantal
voorwaarden voldoen. Als eerste geldt dat de fasehoeken van de stromen door drie
spoelen onderling 1200

verschillen. Dit betekent dat de
som van de stromen nul is. Ten
tweede geldt dat zowel de
amplitude als de fasehoek
instelbaar moet zijn. Het sterpunt
wordt naar buiten gebracht, omdat
wij drie afzonderlijke versterkers
hebben. Dit zou niet nodig zijn bij
een standaard driefasenversterker.
Wij hebben echter bij de aanschaf
gekozen voor drie afzonderlijke
versterkers, omdat hiervan de
toepasbaarheid groter is.

10.2 OFFSET-REGELING VAN DE DRIEFASENVERSTERKER.

Zoals eerder vermeld, bestaat de driefasenversterker uit drie aparte versterkers. Deze
hebben op een zogenaamde offset-spanning, waarvan de grootte ongeveer 0,2 V be
draagt. Dit zorgt voor een grote verstoring op de stromen. Om de onderlinge verhou
ding van de stromen te waarborgen, moet de offset weggeregeld worden. In tegenstel
ling tot wat in de bijbehorende handleiding staat beschreven, beschikt de driefasenver
sterker niet over de mogelijkheid deze te compenseren. De offset wordt nu extern ge
rninimaliseerd door gebruik te maken van de vectorregelaar. In het kastje van de vec-
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torregeling zijn drie extra potentiometers aangebracht, zie onderstaande foto, waarmee
voor elke versterker afzonderlijk de offset kan worden gecompenseerd.

figuur 10.2 Potentiometers op de vectorregelaar tbv offset-regeling van de ver
sterkers.

10.3 AANPASSING VAN DE LEM-MODULES.

De stromen door de spoelen kunnen worden gemeten met behulp van een stroomtang.
Deze wordt echter aileen gebruikt om te controleren of de offset-stromen kleiner zijn
dan lOrnA. Voor het instellen van de stromen, is het echter wenselijk de drie stromen
door de spoelen gelijktijdig te kunnen meten. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt
van de ingebouwde LEM-modules in de driefasenversterker (3 x LA 50-P). Het princi
pe van een LEM-module berust op de 'nul-flux-methode' (magnetic flux compensa
tion), zie onderstaande figuur.

-(~--------<o + V

f-------+---+------O~ aV

Rmeet

-V

figuur 10.3 Pricipewerking van een LEMmodule: nul-flux-methode.

De module omvat een primaire stroom Ip , hier n x Ispocl . Dit is de te bepalen stroom. De
ontstane flux wordt gecompenseerd, doordat er een stroom wordt gestuurd door de se-
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cundaire winding. Dit is de winding die om de kern gewikkeld is. Voor de grootte van
deze stroom geldt: Isec=lprinlN. De factor N is het aantal keren dat de secundaire win
ding om de kern gewikkeld is. Hier geldt N = 1000. Door nu een weerstand met beken
de waarde aan de uitgang te plaatsen en de spanning hierover te meten, is Isec en dus
Iprim=lspoel bekend.

Een factor waarmee rekening moet worden gehouden, is de zero offset current. Deze
bedraagt maximaal ±0.2 mAo Naarmate grotere stromen worden gemeten, wordt de
procentuele verstoring aan de uitgang kleiner. Het meten van grotere stromen wordt
bereikt door de primaire stroom meerdere keren om de module te wikkelen. Er is net
genoeg ruimte voor vier keer. Aangezien er beperkte voeding aanwezig is, moet de
weerstand nog aangepast worden.

Als doel wordt gesteld dat metingen mogelijk moeten zijn met stromen tot 15 A. Er
wordt aangenomen dat 12 V vrij beschikbaar is. De waarde van de afsluitweerstand
van de LEM-module kan dan als voIgt berekend worden:

(10.1 )
Ip =4x15 A =n/,poel

Is = Ipl N =6011000
(maximale primaire stroom)
(maximale secundaire stroom)

(10.2) Vs.max = 12 V ~ Rs = VsI Is = 200 Q

De gemeten spanning hangt dan als voIgt samen met de te meten stroom:

(10.3) Vs = Is' R = Ip ' R/ N = 4· Ispoel' R/ N ~ Vs = 0,8· Ispoel ~ I spoel= 1,25· Vs

Met betrekking tot de uitgang van de LEM-module is de procentuele fout van de off
setcurrent van de LEM-modules nu verkleind, door het vergroten van de primaire stro
men.

10.4 BEREKENING VAN DE CONSTRUCTIESTIJFHEDEN.

De kracht die we hier willen onderzoeken, is de normaalkracht in een lineaire motor.
Dit is de aantrekkende kracht tussen de twee delen van de motor: de magneetstrip en
het spoelenblok. De optredende krachten kunnen zorgen voor een doorbuiging van het
materiaal. De vraag is nu of zowel de ophanging van het spoelenblok als van de mag
neetstrip voldoende stijfheid biedt.

figuur 10.4 Ophanging spoelenblok.
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Yoor het berekenen van de vervonningen, wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde
vergeet-me-nietjes [10]. Dit zijn formules voor de doorbuigingen in de elementaire
gevallen van eenzijdig ingeklemde liggers. De term die hiervoor nodig is, is de stijf
heidsfactor tegen buiging, Ef. Hierbij is E de elasticiteitsmodulus van het gebruikte
materiaal en / wordt bepaald door de vorm van de dwarsdoorsnede van de ligger. In het
geval van een rechthoekig oppervlak, is / bepaald door

1 3
(10.4) /=-·b·h-

3

De stijfheidsfactor is dus een functie van de breedte b en hoogte h van de plaat.

Gezien de sterkte van de geplaatste magneten (B r = 1.1 Tesla) en de kleine luchtspleet
(0.25 mm), kunnen we grate krachten verwachten. Yoor een onbekrachtigde halve
LiMMS ligt de normaalkracht ongeveer rand de 1000 Newton. Deze kracht neemt toe
als er stroom gaat lopen door de spoelen. Bij het berekenen van de stijfheden van de
constructie van de meetopstelling, zal er worden uitgegaan van een maximale kracht
van 1200 Newton.

Ais eerste wordt berekend hoeveel de maximaIe doorbuiging bedraagt van de bovenste
plaat, waaraan het spoelenblok is opgehangen, zie figuur 10.4 en 10.6.

De breedte b van de ondersteunende plaat is 247 rom. Yoor de berekening van de
maximale doorbuiging van deze plaat, laten we de kracht op het uiteinde aangrijpen:

Fmax =1200 N

(10.5) E =70· 109 N / m 2

/=_1 .b.h3 =19062.10-9 m 4

12 '

F ./3
~ f max = =82 pm

3· E·/

spoelenblok

52mm

/ =140

( ondersteunende plaat

D

///////////~

/
/

Ih=zlmm
'---------'-,--+-------------'-,--+----,-------------,-7-;'----7-;'-1

F

figuur 10.6 Zijaanzicht van de meetopstelling: ophanging van het spoelenblok

Uit de berekening voigt een maximale doorbuiging van 33% van de luchtspleet. Dit zal
in werkelijkheid kleiner zijn, aangezien de maximale kracht wellicht lager is en tevens
hebben we in de praktijk te maken met een kracht die is verdeeld over 52 rom, in plaats
van dat deze aangrijpt op het uiterste van de plaat.

68



Analyse van een LiMMS, Het reduceren van de

verticale stoorkrachten.

Vert!"Cuwelijk Voorbereiding van de meting.

De volgende doorbuiging die wordt berekend, is die van de plaat waar de magneetstrip
op gemonteerd is, zie figuur 10.5 en 10.7. Gezien het bereik van de slede waarop de
krachtcel is bevestigd, zal het spoelenblok maximaal 42 mm uitsteken. Dit is ongeveer
een derde van de totale lengte van het spoelenblok. Uitgaande van een homogene ver
deling van de kracht, wordt de doorbuiging berekend met een evenredig deel van de
maximale kracht. (Hierbij wordt aangenomen dat de plaat is vast geklemd vanaf de
rand van de krachtcel).

F

magneetstrip

h =11 mm!
'----------------:---------,--+-',-------,"--'J---,----\-----------------'

ondersteunende plaat
1= 127 mm

42mm
krachtcel

figuur 10.7 Vooraanzicht: 'ophanging' van de magneetstrip.

Ook nu wordt weer uitgegaan van het slechtste geval, waarbij de kracht in het uiterste
punt aangrijpt. Voor de breedte van de plaat geldt tenslotte: b = 101 mm.

1
F = - . 1200 N = 400 N

max 3

(10.6) £=70.10
9

N 1m
2

1=_1 .b.h3 =11,2.1O-9 m4

12
x = 127 - 42 = 85 mm

Samen met de doorbuiging van de bovenste plaat, zou dit kunnen leiden tot een
halvering van de grootte van de luchtspleet. De stijfheid zou nog verbeterd kunnen
worden door deze plaat dikker te maken. Omdat er echter in de constructie slechts
beperkte ruimte beschikbaar was, heeft de plaat een dikte van 11 mm. Zoals in het
volgende hoofdstuk (5.2) zal blijken, vraagt deze constructie inderdaad om speciale
voorzieningen.

10.5 BEPALING VAN DE OVERSPRAAK VAN DE KRACHTCEL.

Bij het interpreteren van de uitgangssignalen van de krachtcel, moet er rekening wor
den gehouden met overspraak van de krachtcel: het aanbrengen van een kracht in een
bepaalde richting, heeft tot gevolg dat er ook in de overige richtingen een (procentuele)
kracht wordt waargenomen. In onderstaande figuur staat aangegeven hoe de richting
van de krachten op de krachtcel georienteerd zijn. Fz is de normaalkracht, Fy is de mo
torkracht.
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Voorbereiding van de meting.

figuur 10.8 Bovenaanzicht van de krachtcel: orientatie van de krachten.

am de kraehten te bepalen, moet de mate van overspraak berekend worden. Er geldt:

F = Fgemelen + Fuvaspraak

(10.7) Fy, umspraak = C, . F z + Co' (Fz . y - z . Fy)

Fz,O\'wpraak =C2 . F y + C3 • M x = C2 • F y + C3 . (Fz . y - z . Fy)

Hier wordt verondersteld dat er geen kraehten in de x-riehting aangrijpen en de sym
metrisehe montage rondom y =0 voorkomt een y-koppel en een z-koppel*. Fz is hier de
normaalkraeht en Fy is de motorkraeht. Overspraak op de z-riehting wordt niet alleen
veroorzaakt door de kraeht in de y-riehting, maar ook door een moment, My. Dit mo
ment is hier gedefinieerd als de kraeht in y-riehting maal de lengte van een bepaalde
arm. De arm wordt bepaald door het punt waar de kraeht aangrijpt. Dit is verduidelijkt
in figuur 10.9.

'arm'

figuur 10.9 Dwarsdoorsnede van de krachtcel: het ontstaan van Mx .

Hoewel er geen zekerheid bestaat over het aangrijpingspunt van de motorkraeht, wordt
hier verondersteld dat deze in de tanden aangrijpt, op 8 mm afstand van de luehtspleet.
Dit betekent dat de kraeht nog in de binnenkant van de spoel aangrijpt. Voor het bepa
len van het moment M" wordt dan gerekend met een arm van 6 em.

De eoeffieienten el tim e3 worden overgenomen van het ealibratieblad van de kraeht
eel. Voor de eorreetie ten gevolge van overspraak, worden de kraehten nu als voigt
berekend:

F y = F y, gemelen + 0,009 . F z. gemelen

F z = F z, gemelen + 0,031 . F y, gemeren
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Een laatste opmerking betreffende de coefficienten: deze waarden zijn geverifieerd
door middel van metingen. Hiervoor wordt verwezen naar het logboek (bIz 19 tim 23).
Hier wordt ook beschreven hoe de meting is uitgevoerd om de coefficient C3 te bepa
len.

• door verschuiving van de translator zal er toch een koppel ontstaan. De bijbehorende
kracht blijft hierbij echter beperkt tot 2,4 N.
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11. Het instellen van de parameters.

Bij het meten van de normaalkracht als functie van de topwaarde van de stroom en als
functie van de positie x van de translator, zijn er meerdere parameters die moeten wor
den ingesteld. Om tot reproduceerbare waarden te komen, is het van belang dat de pro
cedure van het meten zo eenduidig mogelijk is. In dit hoofdstuk staat beschreven, wel
ke procedures zijn gevolgd bij het instellen van de verschillende parameters.

11.1 POSITIONERING VAN DE MOTOR.

Voordat met de metingen kan worden begonnen, is het noodzakelijk te weten in welke
positie het spoelenblok zich bevindt, ten opzichte van de magneetstrip. Het uitlijnen
van de motor gebeurt volgens hetzelfde principe als in de waferstepper, waar deze
motor zijn toepassing vindt:

• de middelste van drie spoelen voert de hoogste stroom met een topwaarde van 1 A.
• zoek de positie waarvoor geldt LlF'y = 0, bij inschakeling van deze stroom.

Deze vOO1waarde betekent dat de magnetische energie niet of nauwelijks ver
andert bi} een horizontale verschuiving van de translator. Dit is de positie,
waarbij de middelste tand zich recht boven een permanente magneet bevindt.

• vanuit deze positie wordt de magneetstrip een kwart periode verschoven, in de rich
ting waarin de krachtcel centraler onder het spoelenblok komt te liggen (in verband
met minimale stoorkrachten). Let op: de fase van de stromen niet veranderen.

Door deze verschuiving komt de spoel met de hoogste stroom symmetrisch
boven twee magneten te staan: de translator bevindt zich nu in positie y =O.
De magnetische energie verandert hier maximaal bij een verschuiving van de
translator in de y-richting. Dit betekent dat de motorkracht op deze positie
maximaal is.

11.2 HET INSTELLEN VAN DE LUCHTSPLEET.

In normaal gebruik bevindt zich tussen de twee delen van de motor een luchtlager. Dit
luchtlager zorgt ervoor dat de hoogte van de luchtspleet constant blijft. In de meetop
stelling zijn beide delen van de motor beweegbaar opgesteld door rniddel van sledes.
Door het naar elkaar toe(of van elkaar af) bewegen van deze sledes, kan de ruimte tus
sen de twee delen, is dus de luchtspleet, ingesteld worden. Voor de metingen wordt
hier uitgegaan van een hoogte van 0,25 mm. De hoogte van de luchtspleet wordt inge
steld met behulp van een niet-magnetische folie van deze dikte.

Tijdens de metingen met hogere stromen, doet zich een probleem voor. De optredende
krachten zorgen ervoor dat de luchtspleet flink wordt vervormd. In 10.4 is reeds de
maximale doorbuiging berekend. Het verschijnsel dat zich hier voordoet, lijkt echter
niet eens afkomstig te zijn van de doorbuiging van de plaat. Het ziet er naar uit dat het
beweegbaar deel van de opstelling, de slede, gekanteld wordt. Dit kan zijn doordat de
constructie van de beweegbare sledes niet stijf genoeg is.
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Teneinde vergelijkbare metingen te krijgen, is het noodzakelijk de luchtspleet onder
controle te houden. Het probleem wordt verholpen door tussen de onderste slede en de
bovenste ondersteunende plaat twee stempels te plaatsen. Omdat deze handeling ook
sterk van invloed is op de hoogte van de luchtspleet, wordt hiervoor een vaste procedu
re uitgevoerd:
I luchtspleet instellen met de folie, afstand meten met een dynamometer.
2 verticale slede vastzetten.
3 stempels zodanig plaatsen, dat deze
net de bovenste plaat raken en ver
volgens vast zetten.
4 verticale slede een slag naar boven
draaien, zodat de stempels helemaal
vastgedraaid zijn.
5 luchtspleet controleren met de folie
en de dynamometer.
6 controleren of de gap minimaal
verandert bij inschakeling van hoge stromen.

Een eventueel verschil tussen de instellingen van de luchtspleet is nu geminimaliseerd.

11.3 HET INSTELLEN VAN DE STROMEN.

De spoelen die om de binnentanden van het spoelenblok gewikkeld zijn, worden elk
bekrachtigd met een gelijkstroom. Voor de stromen door drie spoelen geldt:

~ (lrY 2lr]/1 = / ·cos -+-
'f p 3

(I 11) I, ~ j co{::)
~ (lrY 2lr)/3 = / ·cos ---

'f p 3

De term 'tp staat hier voor de magneetsteek. Deze bedraagt 12 mm.
In (11.1) is te zien dat de stromen afhankelijk zijn van de positie Y van de translator.
Een tweede parameter is de topwaarde van de stroom, 1. Dit is een directe functie van
de gewenste motorkracht. Voor de opzet van de metingen wordt ervoor gekozen, vaste
topwaarden voor de stromen in te stellen, I tJm 7 A, en dan de hierbij behorende mo
torkracht te meten.

Bij het instellen wordt ervan uitgegaan dat de middelste spoel van de drie de hoogste,
positieve stroom voert. De andere twee voeren dan een negatieve stroom, met halve
amplitude. Zodra deze waarden zijn ingesteld, wordt de fasehoek aangepast aan de po
sitie die de translator dan heeft. Voor elke millimeter dat deze is verschoven ten op
zichte van y = 0, moet de fasehoek rol2 rad oftewel 15° bijgedraaid worden. Dit voigt
ook uit een beschouwing van de gedefinieerde stromen.

74



Analyse van een LiMMS, Het reduceren van de

verticale stoorkrachten.

Vert!"Cuwelijk Meetresultaten.

12. Meetresultaten.

Voor het meten van de krachten in de lineaire motor, is gebruik gemaakt van een piezo
krachtceI. In hoofdstuk lOis reeds aangegeven, dat hiermee slechts krachtsveranderin
gen gemeten kunnen worden. Er zijn twee verschillende metingen gedaan, waarvan de
resultaten apart zullen worden gepresenteerd. Een compleet overzicht van de meetre
sultaten is te vinden in appendix E [5].

De eerste methode om een krachtsverandering tot stand te brengen, is het 'elirnineren'
van de kracht: door de afstand tussen het spoelenblok en de magneetstrip heel groot te
maken, verdwijnt de magnetische koppeling tussen beide delen. Met betrekking tot de
meetopstelling betekent dit het ornlaag draaien van de slede, waarop de magneetstrip
gemonteerd is. Deze meting is verricht zonder de spoelen te bekrachtigen. Het verschil
tussen de twee toestanden is de absolute, statische norrnaalkracht en kleefkracht die
ontstaat ten gevolge van de structuur van de motor.

Een tweede manier is het inschakelen van de stromen, na positionering van de transla
tor. Deze methode resulteert in de variatie van de krachten, ten opzichte van de
'statische' krachten in stroomloze toestand. Deze meting resulteert dus in wat we ei
genlijk willen weten: de variatie van de normaalkracht, ten gevolge van de bekrachti
gingsstromen. Dit is het deel dat moet worden gereduceerd. Om de totale normaal
kracht te bepalen, moeten de resultaten van deze meting opgeteld worden bij de vorige.
Tenslotte zijn we gei"nteresseerd in het verloop van de motorkracht als functie van de
positie yen de mate waarin deze wordt bei"nvloed door een verschuiving in de compen
satiehoek van de stromen. De verwachting is dat de motorconstante kleiner wordt.

12.1 METING MET ONBEKRACHTIGDE SPOELEN.

In het kader van het onderzoek, zijn we voomamelijk gei"nteresseerd in de variatie in de
normaalkracht, die ontstaat ten gevolge van de bekrachtigingsstromen. Gezien de
structuur van de motor mogen we echter verwachten, dat er reeds in stroornloze toe
stand variaties in de normaalkracht optreden als functie van de positie y van de trans
lator. Hoewel deze variatie in dit onderzoek wordt gezien als niet-be"invloedbaar, wordt
toch de absolute kracht gemeten om een beeld te krijgen van de totale variatie in de
normaalkracht.
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figuur 12.1 Statische normaa/kracht, a/s functie van de positie y.

In figuur 12.1 is te zien hoe de normaalkracht varieert in stroornloze toestand, als func
tie van de positie y van de translator. De krachtcel meet een positieve krachtsverande
ring, dit betekent dat de magneetstrip een aantrekkende kracht ondervond van het
spoelenblok. De gemiddelde kracht is 1000 N,de top-top-waarde van de variatie in de
normaalkracht bedraagt ongeveer 40 N. Deze resultaten moeten echter met een kritisch
oog bekeken worden. Voor elke positie geldt immers dat de luchtspleet opnieuw moet
worden ingesteld. Een iets afwijkende waarde van de luchtspleet, betekent een afwij
kende waarde van de normaalkracht. Ter illustratie staat in figuur 12.2 het resultaat
weergegeven van een extra meting: de magneetstrip wordt in horizontale richting ver
schoven,met een zo constant mogelijke snelheid. De luchtspleet wordt een keer inge
steld en verder als constant beschouwd en de spoelen zijn stroornloos.

Active Channel 1

L terug

10s~vOs

7.970

5.970

3.970

V :~~:~~-A -~'.- t~r.... .~
-4.030 V··. ..... \r L-f ..~
-6.030.

-8.030

figuur 12.2 Variatie van de normaa/kracht; de magneetstrip wordt 24 mm horizontaa/
verschoven en weer terug. De spanningen worden vertaa/d in kracht vo/gens de re/atie
5 NIV. Een top-top waarde van 6 V komt dan overeen met 30 N.

In figuur 12.2 is te zien, dat de top-top-waarde van de variatie volgens deze methode
ongeveer 32 N top-top is. Dit is 20 % kleiner dan de eerder gemeten 40 N, zie boven.
Tevens zouden we verwachten hierin hetzelfde patroon als in figuur 12.1 terug te vin-
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den. Figuur 12.1 vertoont het meeste overeenkomst met het eerste stuk aan de linker
kant van figuur 12.2. Toch wil ik voorzichtig zijn met het doen van een uitspraak be
treffende de variatie in de normaalkracht ten gevolge van de motorstructuur. Er wordt
volstaan met het stellen dat de top-top-waarde van deze variatie maximaal 40 N be
draagt.

12.2 VARIATIE IN DE NORMAALKRACHT.

De metingen die in deze paragraaf beschreven staan, zijn gebaseerd op krachtsverande
ringen ten gevolge van de inschakeling van de stromen door de spoelen. In eerste in
stantie is gemeten met de stromen, zoals ze zijn voorgeschreven in (11.1). Voor het
tweede deel van de metingen is gebruik gemaakt van een aangepaste aansturing,
waarin een fasehoek-verschuiving in de stromen een rol gaat spelen. De krachten zijn
gemeten voor verschillende posities van de translator, y = 0 tim 12 mm, en voor ver
schillende stroomamplitudes, I tim 7 A.

Zoals reeds in hoofdstuk 3.2 is aangetoond, wordt verwacht dat de normaalkracht zal
toenemen, zodra de stroom toeneemt. Bij het interpreteren van figuur 12.3 moeten we
bedenken dat het hier gaat om gemeten krachtsveranderingen, na inschakeling van de
stroom. Negatieve krachten corresponderen dan met een naar boven gerichte kracht,
dus aantrekkend.

varialie in Fz, phi = agraden

-a-1=1A

····.····1 = 2 A

-tl-I= 3A

-6-1=4A

.....-1= 5A

··_1=6A

·-+-1=7A

·30

·20

·50

·60

·70

·1 0 /,/_.--..- ....-o'...---.+-.,,----.....o'/~ ....""',',••._____+_•.•.•_ •••-----.-+ /.///''''',"",-, ,
"'_.__.--1'

1210

·80+----~-----+----~----~----~---___j

o

posilie y [mm)

figuur 12.3 toename van de normaalkracht bij verschillende stroomamplitudes,
als functie van de positie y van de translator, ten opzichte van de stroomloze situa
tie. Negatieve waarden voor dFz corresponderen met een sterkere aantrekkende
kracht tussen spoelenblok en magneetstrip.

77



Analyse van een LiMMS, Het reduceren van de

verticale stoorkrachten.

Vertrouwelijk Meetresultaten.

In figuur 12.3 zien we in de eerste plaats dat de krachtsverandering steeds negatiever
wordt naarrnate de amplitude van de stroom wordt opgevoerd. Dit betekent dus een
toename van de norrnaalkracht. Tevens blijkt uit deze figuur de plaatsafhankelijkheid
van de kracht. Dit gaat een steeds grotere rol spelen bij hogere stromen. Ter verduide
lijking is in figuur 12.4 het verioop weergegeven van de gemiddelde waarde van de
toename van de normaalkracht en van de top-top-waarde van de plaatsafhankelijke
variatie die optreedt, als functie van de topwaarde van de stroom.

Fz, gemiddeld (Itop) top-top-waarde van de variatie

O+-----+--------.,----+--------j 50

z
:; -20
a;
:g -30
'e
~ -40
,.;
LL -50 I

I -60L__..-..... _ _i

J

~ Itap[A]

64

Itop [A]

2

10
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o
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~ 30

~ 20
."
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figuur 12.4 Het verloop vall de gemiddelde waarde vall de Ilormaalkracht ell vall
de top-top-waarde vall de variatie hierill, als fUllctie vall de stroomamplitude.

De gemiddelde waarde van de toename van de normaalkracht vertoont voor lage stro
men een kwadratisch verioop. Vanaf 3 A zwakt dit af en we zien een enigszins lineair
gedrag, waarbij de gemiddelde waarde toeneemt tot maximaal 55 N bij een stroomam
plitude van 7 A. Dit gedrag duidt erop, dat we hier te maken hebben met materiaal dat
in verzadiging gaat. In hoofdstuk 3.2 is immers aangetoond, dat bij lineair magnetisch
materiaal de normaalkracht kwadratisch toeneemt met de amplitude van de stroom.
Voor de top-top-waarde van de positieafhankelijke variatie in LlF'z(y) geldt in eerste
instantie dat deze toeneemt bij het vergroten van de stroomamplitude. Het vaIt op dat er
voor de hoogste stromen geen toename meer optreedt. Dit is waarschijnlijk ook het
gevolg van de verzadiging die optreedt in het spoelenblok.

De tweede serie metingen betreft de krachten ten gevolge van een aangepaste stroom
sturing. Er wordt een extra fasehoek gedefinieerd. Door het introduceren van een zo
genaamde compensatiehoek qJ (:;toOO) is het mogelijk de stromen te laten voor- of naijlen
in de richting van de kracht. Anders gezegd: er wordt eerder c.g. later gecommuteerd.
Het komt er op neer, dat de translator ruimtelijk is verschoven ten opzichte van de po
sitie die oorspronkelijk bij de stromen hoort. Een compensatiehoek van 1° is dan te
zien als een verschuiving van 24mm/360=1/I 5 mm. De stromen zijn nu als voigt gede
finieerd:

(12. I)

~ (lr Y 2lr J/) =/ ·cos -+-+qJ
1:p 3

~ (lr Y J/2 =/ .cos r; + qJ

~ (lrY 2lr )/3 = / 'COS ---+qJ
1:p 3
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De metingen zijn verricht voor dezelfde posities en stroomamplitudes als voorheen,
met als extra parameter de compensatiehoek. Deze heeft achtereenvolgens de waarde:
0,2,4,6,8,10,12 en 14°.

Hoewel de metingen voor verschillende stroomamplitudes zijn verricht, worden hier
slechts de resultaten van een serie metingen weergegeven, zie figuur 12.5. De amplitu
de van de stroom is hier 7 A. De metingen met andere stroomamplitudes, vertonen
soortgelijk gedrag: in het geval dat qJ =0, ondervindt de normaalkracht een toename.
Bij het varieren van de elektronische compensatiehoek, vindt er een verschuiving van
de toename in normaalkracht plaats. Indien qJ een positieve waarde heeft, zal de toena
me van Fz kleiner zijn. Voor grotere waarden van qJ zal de normaalkracht zelfs afne
men. In deze opstelling betekent een positieve compensatiehoek qJ, dat de stroomver
deling voorijlt in de richting van de kracht. Hoewel dit niet in de figuur is weergege
Yen, kwam tijdens de meting ook naar voren dat de toename in kracht groter werd, bij
het toepassen van een negatieve compensatiehoek.

varia tie in Fz, I =7 A
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figuur 12.5 Verandering van de normaalkracht als functie van de positie y. Am
plitude van de straom is 7 A. Het vergroten van de compensatiehoek q> (in graden)
heeft tot gevolg dat de normaalkracht steeds in mindere mate toeneemt en bij nog
gratere q> treedt zelfs een afname van de kracht op.

Verder kunnen we aan de hand van figuur 12.5 concluderen, dat het verschil in toena
me van de normaalkracht rechtevenredig is met de compensatiehoek. Bovendien valt
op dat het veranderen van de fasehoekverschuiving niet van invloed is op de grootte
van de positieafhankelijke rimpel.

Aan de hand van de meetgevens, kan voor elke stroomwaarde de 'ideale' compensatie
hoek gevonden worden. Om een idee te geven van het verloop van de 'ideale' qJ als
functie van de positie y, is in figuur 12.6 het resultaat van de berekening bij een
stroomamplitude van 7 A te zien. Berekeningen bij lagere stroomwaarden leveren een
gelijkvormig resultaat.
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figuur 12.6 Voorbeeld van het verloop van de 'ideale' q> als functie van de posi
tie, waarbij geen toename van de normaalkracht plaatsvindt na inschakeling van de
stromen.

Vit de meetgegevens valt te halen dat de zogenaamde 'ideale' compensatiehoek niet
aileen athankelijk is van de stroomamplitude, maar ook van de positie. Voor een eerste
resultaat wordt gezocht naar een compensatiehoek die aileen athankelijk is van de
stroomamplitude. Om deze 'semi-ideale' qJ te bepalen, wordt gekeken naar de toename
van de normaalkracht, bij een constante stroomamplitude, als functie van de positie.
Zie ook figuur 12.5. De 'semi-ideale' qJ is nu de compensatiehoek uitgedrukt in een
geheel aantal graden, waarbij de gemiddelde waarde van de toename minimaal is. Het
resultaat staat in figuur 12.7 weergegeven.

Bij lagere stroomwaarden loopt qJ lineair ornhoog, voor hogere stroomwaarden is een
compensatiehoek van 6 graden voldoende om het gemiddeld niveau van de toename in
de normaalkracht te minimaliseren. Tenslotte wordt nog getoond welke krachtsprongen
optreden als de motor wordt gevoed met stromen met de 'semi-ideale' compensatie
hoek, zie figuur 12.8.

semi-optimale phi

o 4

Ilap [A]

6

figuur 12.7 'Semi-ideale' q>: de compensatiehoek is em geheel aantal graden; er
wordt gekeken naar de gemiddelde waarde (over een afstand van 12 mm) van de
sprong in de normaalkracht.
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figuur 12.8 Minimale variatie in de normaalkracht, bij toepassing van de 'semi
ideaIe ' compensatiehoek.

12.3 VARIATIE IN DE MOTORKRACHT.

Tenslotte wordt nog gekeken naar het verloop van de motorkracht, als functie van de
stromen. In onderstaande figuur is weergeven welke motorkrachten optreden voor de
verschillende stroomamplitudes. De compensatiehoek qJ heeft hierbij de waarde O.

motorkracht, phi=O grade"
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figuur 12.9 Verloop van de motorkracht van een halve LiMMS, bij variatie van de
stroomamplitude.
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Vit de figuur blijkt dat de motorkracht tot 4 A lineair toeneemt met de stroom. Hiema
is de toename van de kracht minder: dit is ten gevolge van de verzadiging die een rol
gaat spelen.

Verder zijn we gei"nteresseerd in de invloed van de 'semi-ideale' compensatiehoek op
het verloop van de motorkracht. Vit de metingen blijkt dat de motorkracht lOwel kan
toenemen als afnemen, afhankelijk van de positie van de translator. Er is een maximale
toename van de motorkracht gemeten van 2.5 % en een maximaIe afname van de mo
torkracht van 1.3 %.

verandering in motorkracht

12

10

8 --+--l=lA

6 -ill-l=2A

~ 4
-·-lo-l=3A

E ---*-l=4A
LL
'C ---..-1=5A

0 --+--l=6A

·--t--l=7A-2

-4

-6

positie y [mm]

figuur 12.10 Verandering in motorkracht bi} toepassing van de 'semi-ideale' com
pensatiehoek.
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13. Conclusies.

In het voorgaande is aangetoond hoe de normaalkrachten en motorkrachten zijn be
paald op drie verschillende manieren: via een analytisch model, via de eindige
elementen-methode en via metingen. Het verloop van de krachten is bekeken als func
tie van de positie x van de translator, bij varatie van de stroomamplitude f en van de
fasehoekverschuiving cp. Hier worden de resultaten samengevoegd en vergeleken. Er
worden drie vergelijkingen gemaakt:

het verloop van de normaalkracht als functie van de stromen, waarbij de compensa
tiehoek gelijk is aan nul.
het verloop van de semi-ideale compensatiehoek,
het verloop van de motorkracht onder invloed van de semi-ideale cp.

1. Fz (1, (J) = 0)

Het onderzoek heeft zich voomamelijk gericht op de toename van de normaalkracht bij
het gebruik van hogere stroomwaarden. Om de resultaten van de twee modellen te
vergelijken met de resultaten van de meting, is een tabel opgesteld. Hierin staan:
1. de absolute waarde van de gevonden gemiddelde normaalkracht in stroomloze situatie,
2. de toename van de normaalkracht voor verschillende stroomamplitudes (absoluut en

procentueel ten opzichte van de gemiddelde waarde in stroomloze situatie),
3. de top-top-waarde van de stroomafhankelijke toename in de normaalkracht (norninaal

en procentueel ten opzichte van de gemiddelde waarde in stroomloze situatie).

MATLAB OPERA·2d metin~

Fz [N] gemiddeld 1115 N 1051 N 1000N
~ Fz (gemiddeld) [N] [%] [N] [%] [N] [%]

i:
lA 4 0.4 3 0.2 3 0.3
2A 16 1.4 9 0.9 12 1.2
3A 36 3.2 17 1.6 25 2.5
4A 65 5.8 20 1.9 37 3.7
5A 101 9.1 19 1.8 45 4.5
6A 146 13.1 15 1.4 51 5.1
7A 198 17.8 10 1.0 55 5.5

~ Fz (top-top) [N] [%] [N] I [%] [N] I
[%]

i:
lA 6 0.5 7 0.7 5 0.5
2A 11 1.0 16 1.5 9 0.9
3A 17 1.5 30 2.9 15 1.5
4A 23 2.1 47 4.5 19 1.9
5A 29 2.6 61 5.8 27 2.7
6A 34 3.0 70 6.7 43 4.3
7A 40 3.6 80 7.6 44 4.4

TabeI 13.1 Resultaten van de berekeningen aan het lineair netwerkmodel, het eindige
elementen-model en van de metingen.
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Aan de hand van de waarden in de tabel, worden de volgende conclusies getrokken:
• Zowel het MATLAB-model als het EEM-model berekenen een hogere gerniddelde

normaalkracht in stroomloze situatie. Aangezien het MATLAB-model zonder
strooiflux en verzadiging rekent, mag inderdaad een hogere waarde verwacht wor
den. Het verschil bedraagt 11.5 % e.g. 5.1 % ten opzichte van de gemeten 1000 N.

• In het lineaire model stijgt de gerniddelde toename van de normaalkracht kwadra
tisch met de stroomamplitude, tot 18 % bij maximale stroom. Dit is geheel volgens
verwachting. In het EEM-model vindt een maximale toename plaats van 2 %, nau
welijks noemenswaardig. Bij stromen groter dan 4 A neemt de gemiddelde nor
maalkracht zelfs weer af. Uit de meetwaarden komt naar voren dat de normaal
kracht blijft toenemen bij hogere stromen. Vanwege de verzadiging die een rol gaat
spelen vanaf j"" 3 A, is de relatie tussen toename en stroomamplitude rninder dan
kwadratisch. Zie ook figuur 13.1.

• De top-top-waarde van de variatie in de normaalkracht neemt in aIle modellen toe
met de stroom. De resultaten van het MATLAB-model komen verrassend goed
overeen met de resultaten van de meting. Volgens het EEM-model echter, zou de
variatie twee keer zo groot zijn. Let op: de variatie ten gevolge van de positieafhan
kelijkheid in stroomloze situatie is bij deze berekening niet meegenomen.

Toename van de gerriddelde normaalkrachl top-top-variatie in Fz tgv de stroam

__ MATLAB

-_OPERA
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figuur 13.1 Toename van de Fz volgens de modellen. figuur 13.2 Top-top-waarde van de variatie in Fz •

110p[A]

Motorkracht, ll=O

o+---~-~-~-~-_-_------'

o

Met betrekking tot de theoretische modellen kan het volgende gezegd worden:
Het netwerkmodel vertoont de verwachte relaties. De totale normaalkracht is groter
dan de gemeten waarde, dit is het gevolg van de lineariteit van het gemodelleerde ma
teriaal. Het EEM-model schiet
hier enigszins te kort: verzadi
ging lijkt een grotere rol te spe-
len in de normaalkracht dan in
werkelijkheid het geval is. Dit
heeft verder ook nog tot gevolg
dat het gedrag van de top-top- i
waarde van de variatie als functie
van de stroomamplitude niet
overeenstemt met de meetresul
taten. Verder is in figuur 13.3 te
zien dat de motorkracht in het
EEM-model daarentegen weI
goed wordt berekend. In het figuur 13.3 Motorkracht op positie x=O.

MATLAB-model is gerekend met een model zonder verzadiging; de kracht verloopt
lineair met de stroom en heeft een hogere waarde dan de modellen met verzadiging.
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Semi-ideale (J) ( j ).
Voor de drie modellen is een semi
ideaIe compensatiehoek gevonden,
waarvoor geldt dat de gemiddelde
waarde van de normaalkracht rond
nul komt te liggen. In nevenstaande
figuur is dit weergegeven. Volgens
het MATLAB-model verloopt de
compensatiehoek lineair met de
stroomamplitude. Uit de metingen
aan de LiMMS blijkt dat deze relatie
wordt afgezwakt bij hogere stromen.
In het OPERA-model heeft de ver
zadiging ook hier weer een grotere
invloed.

Vertr::uwelijk

semi-ideale phi
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Conclusies.
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Conseguenties voor de motorkracht.
Gezien de vorige resultaten, kan toepassing van de 'semi-ideale' compensatiehoek
gunstig uitpakken voor de normaalkracht. Hierdoor ontstaan echter ook variaties in de
motorkracht. In het lineaire MATLAB-model is de motorkracht slechts op een positie
beschouwd: er is een maximale afname berekend van bijna 7 %. Volgens het EEM
model kan de motorkracht zowel toe- of afnemen, afhankelijk van de relatieve positie
van de translator, ten opzichte van de stator. Dit gedrag is in overeenstemming met de
meting. In het EEM-model neemt de 'semi-ideale' compensatiehoek echter kleine
waarden aan, waardoor de motorkracht nagenoeg constant blijft. Met de metingen zijn
maximale variaties in de motorkracht van +2.5 % en -1.3 % waargenomen. Hiermee
mag gesteld worden dat de invloed op de motorkracht zeer beperkt is.

Samenvatting.
Samenvattend kan het volgende gezegd worden over de relaties tussen de krachten,
stroomamplitude en compensatiehoek:

Een toename van de stroomamplitude heeft een toename van de gemiddelde nor
maalkracht tot gevolg;
Een toename van de stroomamplitude heeft een toename van de top-top-waarde van
de positieafhankelijke rimpel in de normaalkracht tot gevolg;
Toepassing van een compensatiehoek heeft tot gevolg dat de gemiddelde waarde
van de normaalkracht verandert;
Toepassing van een compensatiehoek heeft geen invloed op de top-top-waarde van
de positieafhankelijke rimpel in de normaalkracht;
Toepassing van een compensatiehoek heeft (in het niet-lineaire geval) voor de mo
torkracht niet per se negatieve gevolgen: dit is plaatsafhankelijk.

De resultaten van het eindige-elementen-model zijn nog niet helemaal betrouwbaar.
Mogelijke oorzaken zijn: niet-optimale verdeling van de mesh, berekeningen zonder
scheefstelling van de magneten, effecten van gewalst spoelenblok zijn niet gemodel
leerd.

Hoewel er nog geen definieve algorithme is gerealiseerd voor implementatie in de re
geling, vormt dit onderzoek een eerste aanloop naar het elimeneren van de verticale
stoorkrachten. Er is duidelijk naar voren gekomen dat het toevoegen van een compen
satiehoek in de fasehoek van de stromen de sleutel vormt.
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14. Aanbevelingen.

Met dit onderzoek is aangetoond dat de stroomafhankelijke variatie in de normaalkracht in de
LiMMS kan worden onderdrukt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een compensatiehoek in de
fasehoek van de stromen. Voor de motorkracht heeft dit tot gevolg dat hier kleine variaties in op
treden: afhankelijk van de plaats neemt de motorkracht toe of af.

Dit zijn veelbelovende resultaten voor de LiMMS, zoals die nu toegepast wordt in de waferstep
per. Er zijn echter weer nieuwe ontwikkelingen op komst, die als doel hebben het verbeteren van
de motorkracht in de LiMMS in de wafersteppers. Gezien de te verwachten ontwikkelingen rijzen
de volgende vragen voor verder onderzoek met betrekking tot de normaalkracht:

Wat is de invloed van het gebruik van 1,4 Tesla magneten in plaats van 1,1 Tesla magneten?
Hoe veranderen de gevonden relaties als het blikpakket van het spoelenblok uit kobaltijzer
(CoFe) bestaat in plaats van uit siliciumijzer (SiFe)?
Is het mogelijk de positieafhankelijkheid van de variatie in de normaalkracht te elimineren? De
compensatiehoek wordt dan zowel stroomafhankelijk als positieafhankelijk.

Bij het simuleren van de normaalkrachten met het eindige-elementen-model is het sterk aan te ra
den een nieuw model op te zetten met een andere structuur, met name van de mesh in de gap. Te
yens is het gewenst berekeningen uit te voeren, waarbij de scheefstelling van de magneten is ver
werkt.

Voorwaarde voor het onderdrukken van de stroomafhankelijke variatie in de normaalkracht, is dat
de fasehoek van de stromen apart instelbaar moet zijn. Hiermee zou dan rekening moeten worden
gehouden bij de aanschaf van nieuwe versterkers. Verder zou er tijdens het vervolgonderzoek de
mogelijkheid moeten zijn aan een verbeterde meetopstelling te kunnen meten. Een meetopstelling
voor een hele LiMMS is hierbij sterk aan te raden.
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