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Het reduceren van de verticale stoorkrachten in

een LiMMS, Bijlagen & Appendices

Vertrouwelijk

Bijlage 1 Afleiding van de permeanties.

Voor het bepalen van de magnetische weerstanden wordt gebruik gemaakt van het verloop van de
'ideale' fluxpaden, zie 4.1.2 (figuur 4.3). In het model worden de permeanties benaderd volgens:

(b 1.1) P =/10 w b = /10 w b
I Jr

hm +z +-r
2

De permeantie P wordt nu bepaald via het oppervlak w·b en de gemiddelde weglengte I van het
fluxpad. De vraag rijst of dit niet een al te simplistische uitdrukking is. Door middel van een meer
nauwkeurige benadering van de weerstandswaarden, zal ik proberen mijn gedane keuze te recht
vaardigen. Als uitgangspunt neem ik het fluxpad zoals in figuur B1 is aangegeven. Hier is te zien
hoe een fluxpad in tweeen wordt gesplitst: een recht deel (PJ) en een deel met een circulaire boog
(P2 ) en hoe deze wordt gesplitst in deelpermeanties.

dP'-~-'r ~I II I

P2
I
r
I

Pz
hm P j

< )

b L___

figuur B1 Bepaling van de waarde van de permeantie: jluxpad splitsen in recht deel en cir
culair deel en opdelen in kleine deel-permeanties. De waarde voIgt uit het sommeren van
Iaatstgenoemde.

De eerste stap is het opdelen van de permeanties PJ en P2 in zogenaamde deelpermeanties, met
breedte dr en vervolgens de deel-vervangingspermeantie van dPJ en dP2 bepalen:

/1w /1w(b 1.2) dP
I
=_o_d r; dPz =_o_d r

II Jr-r
2

Met IJ =hm + z. De waarde van de totale permeantie voIgt uit sommering van aIle deelpermeanties
dP j • oftewel via de volgende integraal:

1 2
b -'- b

f I Jrr f 1(b 1.3) P =/10 w I d r =/10 w d r
1 2 Jr r

0-+- o-+II
II Jr r 2
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Het reduceren van de verticale stoorkrachten in

een LiMMS, Bijlagen & Appendices

Vertrouwelijk

Verdere uitwerking hiervan, levert de tweede benadering:

[

r=b ()2 7rr 2 rrb
(b 1.4) P = flo w· - . In - + I] ] = flo w· - . In - + 1

rr 2 r=O rr 2 I]

In onderstaande figuur is aangegeven in hoeverre de twee benaderingen (b 1.1) en (b 1.4) van el
kaar afwijken, als functie van de breedte b van het fluxpad. De eerste benadering (b 1.1) wordt
gerepresenteerd door de gestippelde lijn, de tweede door de getrokken lijn.

x 1as verloop Pals functie van breedte b van het fluxpad
4.5 r-----,....----,....------.-------.--------,

4

3.5

3

2.5

2
P [Vs/A]

1.5

0.5

5432
0'------"'-----"'------'------'--------'
o

b [mm]

figuur B2 Het verloop van de permeantie behorende bij het jluxpad in fig. B4, volgens
twee verschillende benaderingen, als functie van de breedte b van het jluxpad. Eerste be
nadering: gestippelde lijn, tweede: getrokken lijn.

In figuur B2 is te zien dat de optredende afwijking 9 % bedraagt bij de maximaal voorkomende
breedte van b =5 rom. Dit is een afwijking die als acceptabel wordt ervaren. Voor de implemen
tatie van het model in MATLAB wordt gekozen voor de eerste benadering.
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Het reduceren van de verticale stoorkrachten in

een LiMMS, Bijlagen & Appendices

Vertrouwelijk

Bijlage 2 Gekoppelde fluxen in een vereenvoudigd netwerk.

Beschouw een algemeen netwerk van een parallelschakeling van bronnen met elk een bepaalde
weerstand, zie figuur B3.

<1>1

Figuur B3 algemeen vereenvoudigd netwerk.

De bronnen zijn genummerd van N]l] tim NsIs, evenals de weerstanden R] tim Rs.
Bron 1 levert de flux ct>1, bron 2 de flux ct>2 etc. We zijn op zoek naar de gekoppelde fluxen ct>1,2,
ct>1,3 etc, de flux die een bron ziet tgv een andere bron. Hiertoe zullen we eerst een bron bekijken
en de bijbehorende gekoppelde fluxen bepalen.

Het schema kan dan nu vervangen worden door een bron met een weerstand, die in serie staat met
een bepaalde vervangingsweerstand. Deze representeert de parallel-schakeling van de overige
weerstanden. Zie figuur B4.

<l>J

Figuur B4 beschouwing van slechts een bron.

Voor de berekening van de vervangingsweerstand Rv,J voIgt nu:

(b 2.1)
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Het reduceren van de verticale stoorkrachten in

een LiMMS, Bijlagen & Appendices

Vertrouwelijk

Hiennee kan de totale weerstand bepaald worden die wordt 'gezien' door bron 1, dit is namelijk de
serieschakeling van R, en Rv,]:

(b 2.2) R
T

1= R] + R
V

] = R]RZR3R4 + R]RzR3RS + R]RZR4 RS + R]R3R4 RS + RzR3R4 Rs
, , ~~~+~~~+~~~+~~~

Met dit gegeven is het mogelijk de flux te bepalen die afkomstig is van bron 1:

Het is nu ook mogelijk de flux te bepalen die door elke tak gaat tgv bron 1.
Er geldt:

<p]] +<I>ZI +<1>31 +<1>41 +<1>51 =0 j
<P Z1 ·Rz =<1>31 ·R3 =<1>41 ·R4 =<1>51 'R5 ----t

(b 2.4)

Een uitdrukking voor <1>11 hadden we reeds gevonden, zie boven. Dit kan ingevuld worden in de
uitdrukking voor <l>ZI , zodat we deze als functie van I] krijgen:

Voor de overige takken kunnen gelijksoortige uitdrukkingen opgeschreven worden.

Als we de weerstanden vervangen door penneanties, ontstaan de volgende, meer gebruiksvriende
lijke, uitdrukkingen:
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Het reduceren van de vert/cale stoorkrachten in

een LiMMS, Bijlagen & Appendices

Vertrouwelijk

P(PT - p)
'¥ = 1 1 • N2 . ].

/I P / I

T

P;Pj
~ '¥.=---·N.·N.·J

I,J P I J 1
T

Hiennee zijn de fonnules voor hel berekenen van de gekoppelde fluxen bepaald voor dil vereen
voudigd netwerk.
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Het reduceren van de verticale stoorkrachten in

een LiMMS, Bijlagen & Appendices

Vertrouwelijk

Bijlage 3 Conversie van de niet-lineaire permeanties.

Bij het berekenen van de gekoppelde fluxen in bijlage 2, wordt uitgegaan van een vereenvoudigd
netwerk. Met behulp van de gevonden relaties, kunnen de fluxen in het model voor ideaal materi
aal berekend worden. Indien in het model tevens verzadiging is opgenomen, worden de niet
lineaire weerstanden Rland in de lineaire weerstanden opgenomen, zodat de relaties ook gebruikt
kunnen worden voor dit verfijnd model. In deze bijlage worden de uitdrukkingen voor de geeon
verteerde weerstanden e.g. permeanties afgeleid. In deze afleiding is gebruik gemaakt van de al
gemene relatie: R = P -J en van: Pbron = .E Pi ,

figuur B5
verwerkt.

Niet-lineaire permeanties worden in de uitdrukking voor de lineaire permeanties

(3)

Voor de twee netwerkdelen geldt

<I> 1 <I> 2 <I> "(1) -=-=-'
~ P2 ~

(2) <1>] +<1>2 +<1>3 =<l>tand

<I> 1 <I> Ia nd <I> J
-+--=-
~ ?'ar p'

1

(1), (2) :

(3):

<I> = ~ + P2 + P3 . <I> = Ftron • <I>
land p, 1 P, ]

1 1
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Het reduceren van de verticale stoorkrachten in

een LiMMS, Bijlagen & Appendices

Vertrouwelijk

Bijlage 4 Maple, wortels van een 4e graads polynoom.

1 b 1 ..[3.J%2
OJ =---+

I 4 a 12 a

+_1 (_(_18b 2%1 113 .J%2 + 48ea%I" 3.J%2 + 6.J%2 %1 2/3 a -72.J%2dba + 288.J%2ea 2
12

+ 24.J%2ae 2+144..[3% 1113 da 2 + 18..[3% 11/3 b3 -72..[3% 11/3 bea) /(% 11/3 .J%2))J/2 / a

1 b 1 ..[3.J%2
OJ =---+

2 4 a 12 a

- _1 (-(-18b 2%1 113 .J%2 + 48ea%11/3 .J%2 + 6.J%2 %1 2/3 a -72.J%2dba +288.J%2ea 2
12

+ 24.J%2ae 2+ 144..[3% 1113 da 2 + 18..[3%1113 b3-72..[3% 1113 bea) /(% 11/3 .J%2))1I2 / a

1 b 1 ..[3.J%2
OJ =----

3 4 a 12 a

+_1 .J6((3b2%1113 .J%2 - 8ea%11/3 .J%2 -.J%2 %1 2/3 a +12.J%2dba -48.J%2ea 2
12

- 4.J%2ae 2+ 24..[3% 1113 da 2+ 3..[3% 1113 b3-12..[3% 1113 bea) /(% 1113 .J%2 ))112/ a

1 b 1 ..[3.J%2
OJ =--------

4 4 a 12 a

__1 .J6((3b2%1113 .J%2 - 8ea%1 1/3 .J%2 -.J%2 %1 2/3 a + 12.J%2dba - 48.J%2ea 2
12

- 4.J%2ae 2+ 24..[3% 11/3 da 2+ 3..[3% 11/3 b3-12..[3% 1113 bea) /(% 1113 .J%2 ))1/2 / a

%1:= -36ebd - 288eea + 108d 2a + 108eb2+ 8e3 +12(l2b3d 3 -768e 3a3- 3b2d 2e2

+ 384e2a 2e2 - 48eae4+ 12d 2ae 3 + 12ebze3 + 81d 4a Z + 18b zd zea + 576bde 2a2

+ 240bdeae 2- 54ebd 3a - 54eb3de - 432eea 2d 2-432e 2eab 2+ 81e2b4 yl2

OJ 2 "= 3b
2

%11/3 - 8ea% 11/3 + 2% 12/3 a - 24dba + 96ea 2+ 8ae 2
-/0 " 1I 3

%1
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He! reduceren van de verticale stoorkrachten in

een LiMMS, Bijlagen & Appendices

Vertrouwelijk

Bijlage 5 Lijst van gebruikte apparatuur.

• KISTLER quartz 4-component dynamometer
SN: 551409
met/track 2660 en 2661

• KISTLER Multichannel Charge Amplifier
type: 5019B 140
SN: 647252
met/track 02831

• Tektronix Current Probe Amplifier
SN: H703604
met/track 02050

• PE 1542 DC power supply
nc: 9444 133 80001
no: WB 7608
met/track 02077

• Fluke PM 3380A Autoranging combiscope
9444 133 80001
no: DM 629032
met/track 02011

• TESA Amplifier
type: 044.30007
fab.-mod. No: 8V0014
met/track 02780

• Verplaatsingsopnemer TESA 20
-1,4 mm / +1,4 mm
(lV/mm, op TESA amplifier)
met/track 02541

• Tektronix current probe A6302
B 074926
(Cert. No: SQ 98B243.134)

• PM 2718/02 rrns multimeter
No: DM 523004
(944702718021)
met/track 02048

• Infranor drie-fasen stroomversterker
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Het reduceren van de verficale stoorkrachten in

een LiMMS, Bijlagen & Appendices

Vertrouwelijk

Appendix A Rapportage van het MATLAB-model.

am nonnaalkrachten te berekenen in een (specifieke) lineaire motor, is een theoretisch netwerk
model opgezet. In dit model worden de spoelen en de magneten vervangen door spanningsbron
nen en de luchtspleet door een serie weerstanden. Met behulp van MATLAB worden de krachten
in dit model berekend. Hieronder voIgt een uiteenzetting van de opzet.

Basisstructuur
De berekening van krachten is gebaseerd op de positie-afhankelijkheid van de magnetische weer
standen in de luchtspleet.Onafhankelijk van verzadiging in het ijzer, kan voor het berekenen van
de nonnaalkracht in fonnulevorm geschreven worden:

In dit model wordt Rgap bepaald voor twee verschillende waarden van z, dus voor twee waarden
van de luchtspleet. Vervolgens wordt cI>gap berekend voor de gewenste luchtspleet. Hiennee kan de
normaalkracht berekend worden. am een beter overzicht te verschaffen, wordt de opbouw van de
complete file in vijf stukken opgedeeld:

(1) het definieren van de beginvoorwaarden
(2) het definieren van de bronnen
(3) berekening van de permeanties (twee keer)
(4) berekening van de flux per permeantie
(5) berekening van de nonnaalkracht, door de deelkracht per permeantie te sommeren

Het doorlopen van deze stappen, levert een kracht op in een x-positie. In onderstaande figuur staat
het proces voor het berekenen van de kracht als functie van de positie, in een flow-diagram weer
gegeven.

Elk stuk zal nu apart behandeld worden, waarbij telkens in het kader de originele tekst van de
MATLAB-file staat weergegeven. Enkele algemene opmerkingen vooraf met betrekking tot
MATLAB en deze file :

• Een file begint met 'clear all' om aile parameters leeg te maken. Het is nu niet mogelijk
berekeningen te maken met waarden uit een vorige sessie.

• Commentaar kan ter verduidelijking worden toegevoegd. Dit moet worden voorafge
gaan door '%'.

• Elke Ius ('if', 'while', 'for' etc) moet eindigen met 'end'.
• Matrices worden vaak vantevoren gedefinieerd. Dit heeft als voordeel dat de looptijd

van de procedures in meerdere gevallen korter wordt.
• am meer structuur te krijgen, worden in het hoofdprogramma meerdere subroutines

aangeroepen. Ter verduidelijking wordt hier de tekst van het hoofdprogramma cursief
weergegeven.

12



Het reduceren van de verticale stoorkrachten in

een LiMMS. Bijlagen & Appendices

Vertrouwelijk

figuur AI:

I (l) beginvoorwaarden definieren
I

a = 1

x = x(a)

I
(2) bronnen definieren I

b=1

L
z = z(b)

I
(3) permeanties berekenen

I

I I b<2
b = b+l I

b>2

I
(4) flux per permeantie berekenen

I

I x(a)~12

I a= a+l I

x(a) > 12

\

I
(5) normaalkrachtberekening

I

flow-diagram van de procedure voor de berekening van de
normaalkracht.
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Het reduceren van de verticale stoorkrachten in

een LiMMS, Bijlagen & Appendices

Vertrouwelijk

I. Het definieren van de beginvoorwaarden
Dit eerste dee! bestaat uit het definieren van constanten, positievectoren en vraag naar invoer van
af scherrn:

• De grootte van de luchtspleet is de eerste input
• Hoewel we voomamelijk ge'interesseerd zijn in

normaalkrachten in een halve LiMMS, wil ik de
mogelijkheid openhouden, krachten te bereke
nen in motoren met meer of minder spoelen.
Dit moet echter weI een veelvoud van drie zijn.

• Voor elke berekening moet worden ingegeven
wat de amplitude van de stroom is, evenals de
gewenste compensatiehoek.

• De constanten zijn het aantal windingen per
spoel, de permeabiliteit van vacuiim, Jlo , en de
relatieve perrneabiliteit van het spoelenblok.
Deze laatste is slechts constant indien er wordt
gerekend met lineair magnetisch materiaal. 20
dra verzadiging een rol gaat spelen, wordt !lr
voor elke tand apart berekend (n+2 tanden in
totaal). Tevens is hier de tand opgedeeld in tien
gelijke stukjes, teneinde het verschijnsel ver
strooiing op te kunnen nemen in dit model
(indien gewenst!).

***** hoofdprogramma *****

clear all

% model: kracht als functie van positie x

Z=input('Wat is de grootte van de gap in mm? ');
n=input('Hoeveel spoelen heeft de translator? ..
let op, moet veelvoud van 3 zijn ');
Itop=input('Wat is de amplitude van de stroom? ');
phi=input('Geefde compensatiehoek in graden: ');

w=292;
u=pi*4e-7;
Un=IOOO*ones(IO,n+2);

% p is aantal permeanties
% N is aantal magneten

p=(n+2)*/0;
N=5+n*4/3;

% translator wordt over halve poolsteek verschoven
• Met deze gegevens wordt berekend hoeveel X=[ 0 : 0.2: 12 J;

permeanties en magneten meespelen in de be-
rekening van de normaalkracht. In dit mode! for a=I :61
wordt ervan uitgegaan dat er vanuit e!ke tand x=X(a);
acht verschillende fluxpaden zijn, dus acht
permeanties. Per drie binnentanden horen vier
magneten. Bij de linkerbuitentand spelen twee magneten mee, bij de rechterbuitentand drie. De
derde is nodig, omdat de translator een magneetsteek (12 mm) naar rechts wordt verschoven
voor de berekening.

• We zijn geYnteresseerd in de kracht als functie van de positie. Er wordt gekeken naar het traject
van x =0 tot x =12. Om een beter beeld te krijgen, nemen we 0.2 mm als stapgrootte. Dit zijn
dus in totaal 61 posities.
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Het reduceren van de vertica/e stoorkrachten in

een LiMMS, Bij'/agen & Appendices

Vertrouwelijk

2, Bet definieren van de bronnen
In het magnetisch netwerkmodel worden de spoelen en permanente magneten voorgesteld door de
bronnen. De grootte van de bronnen wordt bepaald door de stromen en het aantal windingen. De
amplitude van de stromen door de spoelen en het aantal windingen is in deel 1 reeds gedefinieerd.
Om de buitenste tanden zijn geen spoelen aangebracht. De bronnen in de eerste en laatste tak (l
en n+2) krijgen hier de sterkte nul. Verder geldt dat de stromen onderling 1200 zijn verschoven.
Tevens zit hierin de informatie van de compensatiehoek. Er is gekozen voor het gebruik van de
complexe notatie.

end;
Is1=w*ltop*PBI*lsp;
Is=real(ls 1);

% invoering compensatiehoek
PHI=exp(-i*phi*pi/180);

end;
Im(N)=+3501,4;

% BRONNEN DEFlNIEREN
bronnen
********bronnen********

% magneten vervangen door stroombelegging
% voor PM van 1,1 T: 1=3501,4
% voor PM van 1,4 T: 1=4456
Im=zeros(1,N);
for m=O: (N/2-1)

Im(l +m*2)=+3501,4;
Im(2+m*2)=-3501,4;

% subroutine: schaalfactor voor de buitenste magne
ten
schaal

Isp=zeros( 1,n+2);
for s=O: (n/3-1)

Isp(2+s*3)=exp(i*(pi*x/I2-2*pi/3));
Isp(3+s*3)=exp(i*(pi*x/I2));
Isp(4+s*3)=exp(i*(pi*x/12+2*pi/3));

[I]
4

[I] [I]
1 2
figuur A2

De magneten worden vervangen door stroombe
leggingen. De grootte van 1m is reeds eerder be
paald. Voor het aantal windingen, geldt w=l.
Voorlopig wordt hier gerekend met magneten
van 1,1 Tesla. Indien er gerekend moet worden
met magneten van een andere sterkte, is dit de
plek om het te veranderen.

De bronnen zijn zodanig gekozen, dat de middel
ste spoel (van elke drie) de hoogste stroom voert
op positie x = 0, De bewegingsrichting is positief
naar rechts gekozen. Dit betekent in dit geval dat
de derde (rechtse) spoel de grootste fasehoek

rrx 2rr
heeft: a =-+-

12 3

Positie x = 0 :

(i) (2)

De magneten staan om en om noord /zuid. De
bronnen wisselen dus ook steeds van teken. Aan-
gezien de bewegingsrichting naar rechts gekozen Im=lm.*scale;
is, willen we de translator vanaf positie x = 0 een *****(einde bronnen)*****
kracht in deze richting laten ondervinden. De
magneten moeten dus goed gedefinieerd worden: de middelste spoel voert de hoogste (positieve)
stroom, de middelste tand is nu een zuidpool geworden. Om de translator naar rechts te laten be
wegen, moet magneet 4 de zuidzijde boven hebben. Dit betekent een negatieve amplitude voor de
bron.

Voordat de permeanties bepaald kunnen worden, is het nodig een afbakening te maken. Hoewel
de magneetstrip zich aan beide kanten van het spoelenblok uitstrekt, worden niet aile permanente
magneten meegenomen in het netwerkmodel. In 4.1.1 is reeds aangegeven welke magneten een
rol spelen. Dit zijn de magneten die zich binnen 4 mm afstand van de buitenste tanden bevinden,
ook na verschuiving. Deze afstand is bewust gekozen, zodat rechtstreekse flux tussen magneten
onderling niet bij de beschouwing worden meegenomen. Dit betekent ook dat het deel van de
magneet, wat zich hierbuiten bevindt, niet deelneemt aan het proces. Dit uit zich in de sterkte van
de magneet, oftewel de sterkte van de bron 1m• Dit wordt bewerkstelligd met het gebruik van een
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Het reduceren van de verticale stoorkrachten in

een LiMMS, Bijlagen & Appendices

Vertrouwelijk

% BEREKENJNG VAN PERMEANTIES
% adhv ideale fluxpaden in de gap
% berekening voor twee waarden van Z
Z=[ Z+0.02 Zl;

schaalfactor. Let op, deze is dus positieafuankelijk en wordt bepaald aan de hand van het opper
vlak van het fluxpad.

3. Berekening van de permeanties
Om de kracht te bepalen, is het nodig de permeanties op twee waarden van de luchtspleet te bere
kenen. Het verschil tussen deze twee waarden mag niet te groot worden, Uitgaande van een
luchtspleet van 0.25 mm, wordt een verschil genomen van 0.02 mm, bijna 10 % van de fysieke
luchtspleet. Voor de permeanties betekent dit een
maximaal verschil van 1 %.
In de tweede berekening ga ik uit van de opgegeven
luchtspleet (z = Z). Want voor de volgende stap, het
bepalen van de fluxen, heb ik immers de waarden van
de permeanties nodig bij deze waarde van de luchts-

for b=J:2
pleet.

z=Z(b);

De permeanties worden bepaald aan de hand van de
ideale fluxpaden in de luchtspleet. Per tand zijn tien
permeanties gedefinieerd. Drie ervan representeren
fluxpaden die rechtstreeks naar de sluitplaat gaan, de
andere zijn de fluxpaden via de magneten. We hebben
hier te maken met een verschuiving van de translator
over 12 mm. Dit houdt in dat er per tand flux zal over
steken naar drie verschillende magneten over dit tra
ject.

Eerst wordt er onderscheid gemaakt tussen de perme
anties die behoren bij de buitentanden en de binnen
tanden. Het programma begint met het bepalen van de
permeanties van de buitentanden. Dit gebeurt via een
subroutine (pbuiten). Hierin staat het verloop beschre
ven van de permeanties, als functie van de positie x en
heeft. De output van deze subroutine is de vector
Pout.

P=zeros(l,p);
Ps=zeros(J,n+2);
Pm=zeros(J,N);

% P van de buitenste tanden, subroutine
pbuiten
P(l :10)=Pout(J: J0);
P((p-9):p)=Pout(lJ:);

% P van de binnenste tanden, subroutine
y=x;

pbinnen
for c=0:(n/3-J)

P(( / J+c*30):(20+c*30))=Pin;
end;

y=x+4;
pbinnen
for c=0:(n/3-J)

P((2/ +c*30):(30+c*30))=Pin;

end;

end;
y=x+S;

pbinnen
for c=0:(n/3-J)

P((3/+c*30):(40+c*30))=Pin;

Vervolgens worden de permeanties van de binnentan
den bepaald. Ook hiervoor wordt een subroutine
(pbinnen) aangeroepen. Hierin staat het verloop be
schreven van de acht permeanties voor de eerste bin
nentand, als functie van de positie. De output van deze
subroutine is de vector Pin, met de waarden van de
acht permeanties die bij een tand horen. Er wordt ge- Pgap(b,:)=P;
bruik gemaakt van de symmetrie per drie tanden. Te-
vens is er de symmetrie tussen de drie tanden, met % einde b-loop
dien verstande dat het verloop als functie van de posi- end;
tie 4 mm respectievelijk 8 mm verschoven is. Hiervan '----'---------------------'
maken we gebruik voor het berekenen van de permeanties van de tweede en derde binnentand.

De tekst van deze subroutines draagt mijn inziens niet bij aan verduidelijking van dit verhaal en
wordt hier dan ook niet weergegeven.
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4. Berekening van de flux per permeantie
In het geval van niet-lineair magnetisch materiaal,bevinden zich in het netwerkmodel niet-lineaire
weerstanden. Deze representeren de afname van magnetische geleiding als gevolg van verzadi
ging. Dit zal zich in het model beperken tot in de tanden van het spoelenblok. Zie ook onderstaan
de figuur.

figuur A3

In eerste instantie is niet bekend of en in welke mate verzadiging optreedt. De procedure om dit te
bepalen, verloopt via meerdere iteratieslagen.Als startwaarde wordt genomen Ilr =1000, de waar
de van lineair materiaal (en in volgende slagen, de laatst berekende). Hiermee worden de niet
lineaire permeanties van de tanden bepaald. Met deze waarden worden de nieuwe waarden van B
en Ilr berekend. Indien de nieuwe waarde van de relatieve permeabiliteit in een tand met meer dan
I % van de oude afwijkt, worden de fluxen door de tanden opnieuw berekend met een Ilr , waar
van de waarde tussen de oude en de nieuwe ligt. Dit kan schematisch worden weergegeven:

Ilr,oud =Ilr. nieuw =1000

dU::; 0.01

(J>j

dU > 0.01

Ucurve=Un;
delta=O;

while prod(delta)-=l

Un=Un+O.5*(Ucurve-Un);
% berekening hoofdfluxen door de tanden
hflux
% berekening van Ben Ucurve in de tanden
saturatie
% berekening dU, afwijking relatieve permeabiliteit
dU=(Ucurve- Un).IUn;
delta=abs(dU)<O.Ol;
delta=prod(delta);

end;

Tekst en uitleg van de tussenliggende blokken, voIgt in de komende paragrafen.
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4.1 bepaling van niet-lineaire permeanties.
Met behulp van de gegevenlberekende f.lr , wordt
per tand de permeantie berekend.

p =Po' Pr . Atand ;

.Ial I
tand

Er wordt verondersteld dat de verzadiging
slechts in 18 rom (van de 23) van de tand op
treedt. Voor het oppervlak van de tand, gelden
voor de buitentanden andere waarden dan voor
de binnentanden.
De volgende stap is het verwerken van deze
permeanties, zodanig dat het netwerkschema
slechts parallelle weerstanden bevat, zie figuur 3.

figuur A4

In bijlage 3 wordt getoond hoe dit gebeurt, De
vervangingspenneanties worden dan geschreven
als:

P _ _ P....;l....;··_p-,s""a,c--
; - ~and + PSal

De term Pland staat hier voor de sommatie van de
acht permeanties die in serie staan met de betref
fende tand.

Bij de volgende berekeningen is het ook nodig te
weten welke permeanties in serie staan met de
bronnen. Voor de spoelbronnen is dit makkelijk te
bepalen: per tand, dus per spoel, zijn tien fluxpa
den gedefinieerd. De sommatie van de tien bijbe
horende permeanties levert het gezochte. Bij de
magneetbronnen is dit iets minder doorzichtig.
Van de tien penneanties vanuit een tand, worden
er immers zeven toegewezen aan drie verschillen
de magneten. Dit is een kwestie van goed boek
houden. Degene die gelnteresseerd is in de details,
wordt verwezen naar aantekeningen, waar het een
en ander is uitgewerkt.

18

*****hflux*****

% penneanties in de tanden tgv VERZADIGING
Psat=(u*Un*312e-6)/(18e-3);
Psat(1 )=(u*Un(:, 1)*468e-6)/(18e-3);;
Psat(n+2)=(u*Un(:,n+2)*468e-6)/(1.8e-3);

% permeantie per spoel, zander verzadiging
for m=1:(n+2)

Ps(m)=sum(P«m-1)* 10+ l):(m*l 0));
end;

% permeanties corrigeren met verzadiging
for d=1:(n+2)
for b=l:10

P(b+1O*(d-1 ))=P(b+ 1O*(d
1))*Pverz(d)/(Ps(d)+Pverz(d));
end;
end;

Pt=sum(P);

% permeanties per magneet en per spoel

Ps=zeros(1,(n+2)
form=l: (n+2)

Ps(m)=sum(P«m-1): (m* 10));
end;

Pm=zeros( 1,N)
Pm(1 :2)=[P(1) P(4)+P(S)];
for k=O: (n/3-1)
Pm(3+k*4)=sum(P«9+k*30):(1O+k*30)))+ ...

sum(P« 12+k*30):(13+k*30));
Pm(4+k*4)= sum(P«16+k*30):(18+k*30)))+ ...

sum(P«22+k*30):(23+k*30)));
Pm(S+k*4)= sum(P« 19+k*30):(20+k*30)))+...

sum(P«26+k*30): (28+k* 30)))+...
sum(P((32+k*30): (33+k*30)));

Pm(6+k*4)= sum(P«29+k*30):(30+k*30)))+...
sum(P«36+k*30):(38+k*30)));

end;
Pm«N-2):N)=[P(p-11 )+P(p-1O)+P(p-8)+P(p-7) ...
(p-3)+P(p-2) pep));
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4.2 fluxen door de tanden
De flux door een tand voIgt uit de fluxen door
de bijbehorende permeanties. Er wordt nu het
volgende onderscheid gemaakt: als eerste zijn er
de fluxen die afkomstig zijn van bronnen uit een
parallelle tak. En ten tweede zijn er de fluxen
ten gevolge van bronnen die in serie staan met
de betreffende permeantie.

% gekoppelde fluxen door de permeanties,
% per bron bepaald, Ongecorrigeerd
Mpm=zeras(N,p);
Msp=zeros(n+2,p);

Mpm=-(lm.*Pm)' *P/Pt;
Msp=-(ls.*Ps)' *P/Pt;

% permeanties in serie met spoelen:
for w::::l :(n+2)
for v=l:lO

Msp(w,v+(w-I)* lO)=P(v+(w-I)* lO)*ls(w)*( I-Ps(w)/Pt);
end;
end;

Het eerste deel, de zogenaamde gekoppelde % correctie uitvoeren voor permeanties
fluxen, wordt bepaald via: % die in serie staan met een bran

<I> . = p. Pbron . (N . I)
P ,bron ) p bron j

T

Hier is nog een onderverdeling gemaakt tussen
spoelbronnen en magneetbronnen.We hebben
nu twee matrices, Mpm en Msp, waarvan de
elementen de flux per permeantie per magneet,
respectievelijk spoel representeren. Let op: het
tweede deel van de fluxen is hiermee nog niet Of t'" b 't

. . . • 70 permean les In sene met U1 enste magneten:
correct gedefmleerd. Eerder IS Immers al aan- k=[l 4 5 9 10 p-8 p-7 p-3 p-2 p];
getoonddatdezealsvolgtwordtberekend: 1=[12 2 3 3 N-2 N-2 N-I N-I N];

P ( Pbron i J ( for v= 1: 10
<I> P,bron i =~. <I> h,bron i = P 1 - -p- . NI I>ron i Mpm(l(v),k(v»=P(k(v»*lm(l(v»*(l-Pm(l(v»/Pt);

bron, T end;

Vandaar de correcties.
De volgende stap is het bepalen van de ele
menten, waarvoor een correctieslag moet wor
den gemaakt. Voor Msp is dit eenvoudig in te
zien: per tand (is een rij in de matrix) moeten
acht opeenvolgende permeanties aangepast
worden. Voor Mpm geldt ook hier weer, dat het
meer inspanning vereist. Vanwege de variatie in
aantal spoelen, wordt de berekening apart uit
gevoerd voor de magneten behorende bij de
buiten- en bij de binnentanden.

De opzet is bovenstaande berekening elements
gewijs uit te laten voeren. De index verwijst via
een pointer (v) naar een volgende plek in de
matrix Mprn. Deze staan gedefinieerd in de ver
schillende vectoren (k, 1,00, 88). Uitgangs
punt bij de berekening bij de binnenste magne
ten, is de beschouwing van de permeanties die
bij de eerste binnentand horen. Via een Ius,
wordt dit herhaald voor de permeanties die ho
ren bij de overige binnentanden.

% permeanties in serie met binnenste magneten:
00=[ 12 13 161718 1920];
SS==[3 3 4 4 4 5 5];
forh::::l:n

for v::::I:7
Mpm(s(v),o(v»=P(o(v»*( I-Pm(s(v»/Pt);

end;
00=00+8;
SS::::SS+4;

end;

% flux per weerstand, per bran bepaald
FO=[Mpm;Msp];
Fgap=sum(FO);

% flux per tand bepaald:
ford=I:(n+2)
Ftand(d)=sum(Fgap«(d-l )*8+1):(d*8»);
end;

*****(einde hflux)*****

Door de fluxen ten gevolge van aile bronnen voor elke permeantie op te tellen, verkrijgen we de
flux in de luchtspleet, <I>gap Dit zijn de termen die nodig zijn voor de berekening van de normaal
kracht.

Tenslotte worden ook nog de fluxen door de tanden bepaald, met de sommatie van telkens acht
opeenvolgende permeanties. Deze zijn nodig voor het berekenen van de magnetische veldsterkte
en hiermee de relatieve permeabiliteit in de tanden van het spoelenblok.
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4.3 Bepalen van de B- en bkwaarden in de tanden
Nu de flux in de tanden bekend is, kan de magneti
sche veldsterkte in de tanden worden bepaald. Dit
voIgt uit:

B == <I> land
land A

tand

De (B,H)-karakteristiek van het materiaal van het
spoelenblok, is gegeven via een tabel [4]. Hiermee
wordt het verloop van de relatieve permeabiliteit als
functie van B bepaald. Omdat we nu slechts de be
schikking hebben tot discrete waarden van B, wordt
de functie benaderd met een exponentiele functie.
In onderstaande figuur zien we Ilr twee keer uitge
zet als functie van B. De gladde curve is berekend
met de exponentiele functie. De andere is gemaakt
aan de hand van de waarden in de tabel.

Tenslotte wordt er nog voor gezorgd dat de relatie
ve permeabiliteit maximaal 1000 is, de aangenomen
waarde van lineair magnetisch materiaal.

*****saturatie*****

% Ucurve in de tanden bepalen

Btand=Ftand/(312e-6);
Btand( 1)=Ftand( 1)/(468e-6);
Btand(n+2)=Ftand(1)/(468e-6);

% benadering karakteristiek Ucurve

Ucurve= 1+1e-5*exp(8*(3.5-abs(Btand)));

vgll ===Ucurve> 1000;
vgI2=-vgll;
vgll= IOOO*vgll ;

Ucurve=Ucurve*vgI2;
Ucurve==Ucurve+vgll;

*****(einde saturatie)*****

relatieve permeabiliteit
1000

900

800

700

600

500
Ur

400

~
300

200

100

a
1 1.5 2 2.5 3 3.5

B [T]

20



Het reduceren van de verticale stoorkrachten in

een LiMMS, Bijlagen & Appendices

Vertrouwelijk

5. Berekening van de normaalkracht
In principe zijn nu voldoende gegevens verzameld om de normaalkracht uit te kunnen rekenen. De
fluxen door de permeanties zijn in het vorige deel bepaald. De positieafhankelijkheid van de mag
netische weerstanden kan nu ook bepaald worden. In deel 3 zijn de permeanties berekend voor
twee waarden van de luchtspleet. De positieafhankelijkheid van de weerstanden ligt hiermee als
voIgt vast:

dR gup

dz

% hulpterm voor het berekenen van de kracht

corr=Pgap= =0;
corr=corr*Je-6;
Pgap=Pgap+corr;

Fn(a)=0.5*Fgap.1\2 *((Pgap(2, :)-Pgap(J, :))./(prod(Pgap)*0. 02e-3)) ';

Voordat we deze uitdrukking gaan gebruiken, moet er echter nog een kunstgreep uitgehaald wor
den. Want hoewel er per tand acht permeanties zijn, betekent dit niet dat er altijd flux loopt via
deze paden. Dit is immers afhankelijk van de positie van de translator. Indien er geen magnetische
geleiding is via een bepaald pad, heeft
de bijbehorende permeantie de waarde
nul. Voor de berekening van de kracht
heeft dit tot gevolg dat er nul wordt ge
deeld door nul, wat geen resultaat ople
vert. Er moet dus worden gelOrgd dat er
in de berekening in de noemer geen % krachtberekening
factor nul komt, zonder dat dit gevolgen
heeft voor de teller. In dit geval is het
simpel op te lossen door aan de nulele
menten, lOweI bij z =Zl als z =Z2 , een % einde a-loop
vaste waarde toe te kennen Oftewel, end;
voor de nulelementen geldt:

% grafiek kracht als junctie van de positie x

Pgap(ZI) - P gap(Z2) =0 voor x =constant plot(X,Fn);
***(einde hoojdprogramma) ***

De teller blijft nu dus gelijk aan nul, zodat deze term niet abusievelijk bijdraagt aan de kracht.
Tenslotte wordt met de plot-functie een grafiek gemaakt, die de normaalkracht als functie van de
positie x laat zien.
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Appendix B EEM comi-files.

Achtereenvolgens staan hier de gebruikte comi-files weergegeven:

place.comi: procedure voor het maken van de invoer-files,
translator bevindt zich op positie -7 tim 5.

jan2.comi: aangepast model van de halve LiMMS (blm.comi).
normal.comi:procedure voor het aanroepen van de ST-files.
oplos.comi: procedure voor het berekenen van de krachten.
n1092.bh; n IOO.bh; res275.bh: materiaalkarakteristieken.

NB: De vetgedrukte en onderstreepte karakters in de tekst zijn parameters: in de eigenlijke file
staathier steeds een andere waarde voor.

place.comi
/ place.comi
/ donderdag 18 maart 1999

/ procedure voor het maken van de invoer-files, waarbij :! de waarde van -7 tot 5 aanneemt en Sf! de
/ waarde -8 tim +8, in graden.

$ cons #scf 8

$ cons #phi Sf!

/*************************************************************

$ cons #pos~
$ comi file='jan2.comi' mode=off
mesh

write file='pos..:!, i8'
clear
yes

/************************************************************

jan2.comi

/ BLM: Brushless Linear Motor
/ Datum: 3 february 1998
/ A.C.P. de Klerk CFT-Mechatronics
/ modified 10-04-1998 for skewed armature,
/ P.Frissen
/ modified 1999 for normal force calculations
/ and electronic commutation,
/ P. Vreugdewater

unit leng=mm flux=tesl field=am dens=amm2

test poin=none

22

title stri=BLM pos=tl date=no

set elem=quad

/ Positie van mover #pos
/ $cons #pos 0
/ #dx toegepast voor scheefstelling (Skewen)
/magneten
$ para #dx 0
/ Max stroom per spoel is 7Amp (dus per
spoel)
/ $cons #scf 7
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I master position #pos (current setting)
I slave position #x (armature position)
I shift #dx (i.e. -1,0,1) (about 3mm skewed)

$ para #x #pos+#dx

/ljzer Anker
bhda mate=4
load n1092.bh
q
$cons #mufe 1000

IIjzer bodemplaat
bhda mate=5
load nlOO.bh
q

/Magneet
bhda mate=6
load res275.bh
q

bhda mate=7
load res275.bh
q

$cons #mumg 1.05

reco mate=all not=any fill=yes mesh=no la
be=no node=no xmin=O 220 -5 40

$cons #gap 0.25

/Magneet
$cons #bmg 8
$cons #hmg 4
$cons #afmg 4
$cons #hplt 4
$cons #stmg 2*(#bmg+#afmg)
$cons #gpmg #gap/2

lAnker
$cons #r1 0.5
$cons #htnd 23.1
$cons #hjuk 29.5
$cons #btd 1 9
$cons #btd2 6
$cons #stk 16
$cons #ltot 120
$cons #slf2 (#stk-#btd2)/2
$cons #slfl «#Itot
(5*#stk+#btd2+2*#btd l))/2)-#slf2
$cons #strt 2*#stmg+#afmg/2
$cons #hsp 18

ICoordinaatpunten Magneet

23

$cons #xlm 0
$cons #x2m #x1m+#afmg/2
$cons #x3m #x2m+#bmg
$cons #x4m #x3m+#afmg/2

$cons #ylt -2.5-3
$cons #y2t #ylt+2.5

$cons #y1m #y2t+#hjuk+#gpmg
$cons #y2m #y2t+#hjuk+#gap
$cons #y3m #y2m+#hmg
$cons #y4m #y3m+#hplt
$cons #y5m #y4m+2.5

/1
draw shape=q mate=O perm= 1,
x1=#x1m x2=#x2m x3=#x2m x4=#x1m,
y1=#y1m y2=#y1m y3=#y2m y4=#y2m,
n1=4 n2=2 03=8 n4=2,
pI =0 p2=0 p3=0 p4=0,
fl=no f2=no f3=no f4=no

/2
draw shape=q mate=O perm= 1,
x1=#x1m x2=#x2m x3=#x2m x4=#x1m,
y1=#y2m y2=#y2m y3=#y3m y4=#y3m,
01=8 02=6 03=1 04=6,
b2=.2 b4=.8,
p1=0 p2=0 p3=0 p4=0,
fl=no f2=no f3=no f4=no

13
draw shape=q mate=5 perm=#mufe,
x1=#x1m x2=#x2m x3=#x2m x4=#x1m,
yl=#y3m y2=#y3m y3=#y4m y4=#y4m,
n1=1 n2=6 n3=1 n4=6,
b2=.5 b4=.5,
p1=0 p2=0 p3=0 p4=0,
fl=no f2=no f3=no f4=no

14
draw shape=q mate=O perm=1,
x1=#x1m x2=#x2m x3=#x2m x4=#x1m,
y1=#y4m y2=#y4m y3=#y5m y4=#y5m,
n1=1 n2=1 n3=1 n4=1,
p1=0 p2=0 p3=0 p4=0,
fl=no f2=no f3=v f4=no,
v3=0

15
draw shape=q mate=O perm=l,
x1=#x2m x2=#x3m x3=#x3m x4=#x2m,
y1=#y1m y2=#y1m y3=#y2m y4=#y2m,
n1=16 n2=2 03=32 n4=2,
p1=0 p2=0 p3=0 p4=0,
fl=no f2=no f3=no f4=no
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draw shape=q mate=6 perm=#mumg pha
se=90,
xl=#x2m x2=#x3m x3=#x3m x4=#x2m,
yl=#y2m y2=#y2m y3=#y3m y4=#y3m,
nl=32 n2=6 n3=4 n4=6,
b2=.2 b4=.8,
pl=O p2=0 p3=0 p4=0,
n=no f2=no f3=no f4=no

n
draw shape=q mate=5 perm=#mufe phase=O,
xl=#x2m x2=#x3m x3=#x3m x4=#x2m,
yl=#y3m y2=#y3m y3=#y4m y4=#y4m,
nl=4 n2=6 n3=4 n4=6,
b2=.5 b4=.5,
pl=O p2=0 p3=0 p4=0,
n =no f2=no f3=no f4=no

18
draw shape=q mate=O perm=1,
xl=#x2m x2=#x3m x3=#x3m x4=#x2m,
yl=#y4m y2=#y4m y3=#y5m y4=#y5m,
nl=4 n2=1 n3=2 n4=1,
pl=O p2=0 p3=0 p4=0,
n=no f2=no f3=v f4=no,
v3=0

19
draw shape=q mate=O perm= 1,
xl=#x3m x2=#x4m x3=#x4m x4=#x3m,
yl=#ylm y2=#ylm y3=#y2m y4=#y2m,
nl=4 n2=2 n3=8 n4=2,
pl=O p2=0 p3=0 p4=0,
n=no f2=no f3=no f4=no

/10
draw shape=q mate=O perm=1,
xl=#x3m x2=#x4m x3=#x4m x4=#x3m,
yl=#y2m y2=#y2m y3=#y3m y4=#y3m,
nl=8 n2=6 n3=1 n4=6,
b2=.2 b4=.8,
pl=O p2=0 p3=0 p4=0,
fl =no f2=no f3=no f4=no

/11
draw shape=q mate=5 perm=#mufe,
xl=#x3m x2=#x4m x3=#x4m x4=#x3m,
yl=#y3m y2=#y3m y3=#y4m y4=#y4m,
n1=1 n2=6 n3= 1 n4=6,
b2=.5 b4=.5,
pl=O p2=0 p3=0 p4=0,
fl=no f2=no f3=no f4=no

/12
draw shape=q mate=O perm=l,
xl=#x3m x2=#x4m x3=#x4m x4=#x3m,
yl=#y4m y2=#y4m y3=#y5m y4=#y5m,
nl=1 n2=1 n3=1 n4=1,

24

pl=O p2=0 p3=0 p4=0,
fl=no f2=no f3=v f4=no,
v3=0

copy regl=1 reg2=* dx=#stmg/2 -mirr
modi reg 1=18 reg2= 18 mate=7 phase=-90

IKopieeren van de magneetsteek
copy reg 1=1 reg2=* dx=#stmg
copy regl=1 reg2=* dx=2*#stmg
copy regl=1 reg2=* dx=4*#stmg
copy regl=1 reg2=24 dx=8*#stmg

IRandvoorwaarde goedzetten

modi regl=1 reg2=4 f4=symm
modi regl=213 reg2=216 f2=symm

~andenluchtmaken

Imodi regl=3 regl=3 mate=O perm=1
Imodi regl=215 reg2=215 mate=O perm=1

ICoordinaatpunten motortand
$cons #xl t #strt+#x+#btd 1+#sln
$cons #x2t #xl t+#slf2
$cons #x3t #x2t+#rl
$cons #x4t #x2t+#btd2-#rl
$cons #x5t #x2t+#btd2
$cons #x6t #x5t+#slf2

$cons #y3t #y2t+#hjuk-#htnd
$cons #y4t #y3t+#hsp
$cons #y5t #y3t+#htnd-#rl
$cons #y6t #y3t+#htnd
$cons #y7t #y6t+#gap/2

/217
draw shape=q mate=O perm=l,
xl=#xl t x2=#x2t x3=#x2t x4=#xlt,
y1=#y 1t y2=#y 1t y3=#y2t y4=#y2t,
nl=2 n2=1 n3=4 n4=1,
pl=O p2=0 p3=0 p4=0,
n=v f2=no f3=no f4=no,
vl=O

/218
draw shape=q mate=4 perm=#mufe,
x1=#xl t x2=#x2t x3=#x2t x4=#xl t,
y1=#y2t y2=#y2t y3=#y3t y4=#y3t,
nl=4 n2=4 n3=4 n4=4,
pl=O p2=0 p3=0 p4=0,
n=no f2=no f3=no f4=no

/219
draw shape=q mate=O perm=l,
xl =#x1t x2=#x2t x3=#x2t x4=#x 1t,
yl=#y3t y2=#y3t y3=#y4t y4=#y4t,
nl=4 n2=12 n3=8 n4=12,



Het reduceren van de verticale stoorkrachten in

een LiMMS, Bijlagen & Appendices

pl=O p2=O p3=0 p4=0,
fl=no f2=no f3=no f4=no

/220
draw shape=q mate=O perm=l,
xl=#xlt x2=#x2t x3=#x2t x4=#xlt,
yl=#y4t y2=#y4t y3=#y5t y4=#y5t,
nl=8n2=10n3=11 n4=1~

pl=O p2=0 p3=0 p4=0,
fl=no f2=no f3=no f4=no

/221
draw shape=q mate=O perm=l,
xl=#xlt x2=#x2t x3=#x3t x4=#xlt,
yl=#y5t y2=#y5t y3=#y6t y4=#y6t,
nl=ll n2=4 03=22 n4=4,
pl=O p2=l/#r1 p3=0 p4=0,
fl=no f2=no f3=no f4=no

/222
draw shape=q mate=O perm=l,
xl=#xlt x2=#x3t x3=#x3t x4=#xlt,
yl=#y6t y2=#y6t y3=#y7t y4=#y7t,
01=22 n2=2 n3=11 n4=2,
pl=O p2=O p3=0 p4=0,
fI=no f2=no f3=no f4=no

/223
draw shape=q mate=O perm=l,
xl=#x2t x2=#x5t x3=#x5t x4=#x2t,
y1=#y1t y2=#y 1t y3=#y2t y4=#y2t,
nl=2 n2=1 n3=4 n4=1,
p1=0 p2=O p3=0 p4=0,
fl=v f2=no f3=no f4=no,
vl=O

/224
draw shape=q mate=4 perm=#mufe,
xl=#x2t x2=#x5t x3=#x5t x4=#x2t,
yl=#y2t y2=#y2t y3=#y3t y4=#y3t,
n1=4 n2=4 n3=4 n4=4,
pl=O p2=0 p3=0 p4=0,
fI =no f2=no f3=no f4=no

/225
draw shape=q mate=4 perm=#mufe,
xl=#x2t x2=#x5t x3=#x5t x4=#x2t,
yl=#y3t y2=#y3t y3=#y4t y4=#y4t,
nl=4 n2=12 n3=4 n4=12,
p1=0 p2=0 p3=0 p4=0,
fl=no f2=no f3=no f4=no

/226
draw shape=q mate=4 perm=#mufe,
xl=#x2t x2=#x5t x3=#x5t x4=#x2t,
yl=#y4t y2=#y4t y3=#y5t y4=#y5t,
nl=4 n2=10 n3=8 n4=10,
p1=0 p2=0 p3=0 p4=0,

Vertrouwelijk

25

fl=no f2=no f3=no f4=no

/227
draw shape=q mate=4 perm=#mufe,
xl=#x2t x2=#x5t x3=#x4t x4=#x3t,
yl=#y5t y2=#y5t y3=#y6t y4=#y6t,
nl=8 n2=4 03=21 n4=4,
pI =0 p2=-l/#rl p3=0 p4=-l/#r I,
fl=no f2=no f3=no f4=no

/228
draw shape=q mate=O perm=l,
xl=#x3t x2=#x4t x3=#x4t x4=#x3t,
yl=#y6t y2=#y6t y3=#y7t y4=#y7t,
01=21 n2=2 n3=10 n4=2,
pl=O p2=0 p3=0 p4=0,
fl=no f2=no f3=no f4=no

/229
draw shape=q mate=O perm=1,
xl=#x5t x2=#x6t x3=#x6t x4=#x5t,
yl=#ylt y2=#ylt y3=#y2t y4=#y2t,
nl=2 n2=1 n3=4 n4=1,
pl=O p2=0 p3=0 p4=0,
fl=v f2=no f3=no f4=no,
vl=O

/230
draw shape=q mate=4 perm=#mufe,
xl=#x5t x2=#x6t x3=#x6t x4=#x5t,
yl=#y2t y2=#y2t y3=#y3t y4=#y3t,
nl=4 n2=4 n3=4 n4=4,
pl=O p2=0 p3=0 p4=0,
fl=no f2=no f3=no f4=no

/231
draw shape=q mate=O perm=l,
xl=#x5t x2=#x6t x3=#x6t x4=#x5t,
yl=#y3t y2=#y3t y3=#y4t y4=#y4t,
nl=4 n2=12 n3=8 n4=12,
p1=0 p2=0 p3=0 p4=0,
n=no f2=no f3=no f4=no

/232
draw shape=q mate=O perm=l,
xl=#x5t x2=#x6t x3=#x6t x4=#x5t,
yl=#y4t y2=#y4t y3=#y5t y4=#y5t,
nl=8 n2=10 n3=11 n4=1O,
pl=O p2=0 p3=0 p4=0,
fl=no f2=no f3=no f4=no

/233
draw shape=q mate=O perm=l,
xl=#x5t x2=#x6t x3=#x6t x4=#x4t,
y1=#y5t y2=#y5t y3=#y6t y4=#y6t,
nl=11 n2=4 03=22 n4=4,
pl=O p2=0 p3=0 p4= l/#rl ,
fl=no f2=no f3=no f4=no



Het reduceren van de verticale stoorkrachten in

een LiMMS, Bijlagen & Appendices

/234
draw shape=q mate=O perm=l,
x1=#x4t x2=#x6t x3=#x6t x4=#x4t,
y1=#y6t y2=#y6t y3=#y7t y4=#y7t,
01=22 n2=2 n3=11 n4=2,
pI =0 p2=0 p3=0 p4=0,
fl=no f2=no f3=no f4=no

copy reg1=217 reg2=* dx=#stk
copy reg1=217 reg2=* dx=2*#stk
copy reg1=217 reg2=252dx=4*#stk

/Coordinaatpunten 1e-tand
$cons #xlt #strt+#x-#slfl
$cons #x2t #x 1t+#slfl
$cons #x3t #x2t+#rl
$cons #x4t #x2t+#btdl-#r1
$cons #x5t #x2t+#btd1
$cons #x6t #x5t+#slfl

/325
draw shape=q mate=O perm=l,
xl =#x 1t x2=#x2t x3==#x2t x4=#x 1t,
Yl=#y 1t y2=#y It y3=#y2t y4=#y2t,
n1=1 n2=1 n3=2 n4==1,
pl==O p2=0 p3=0 p4==0,
fl==v f2==no f3=no f4=no,
v1=0

/326
draw shape=q mate==4 perm=#mufe,
xl =#x1t x2=#x2t x3==#x2t x4==#x1t,
y1=#y2t y2=#y2t y3=#y3t y4=#y3t,
n1=2 n2=4 n3=2 n4=4,
p1=0 p2=0 p3==0 p4=0,
fl=no f2=no f3=no f4=no

/327
draw shape=q mate=O perm=1,
x1=#xlt x2=#x2t x3=#x2t x4=#x1t,
y1=#y3t y2==#y3t y3=#y4t y4=#y4t,
nl=2 n2=12 n3=4 n4=12,
pl=O p2=0 p3=0 p4=0,
fl==no f2=no f3=no f4=no

/328
draw shape=q mate=O perm=l,
x1=#xlt x2=#x2t x3=#x2t x4=#xlt,
y1=#y4t y2=#y4t y3=#y5t y4=#y5t,
nl=4 n2=10 n3=7 n4=1O,
p1=0 p2=0 p3=0 p4=0,
fl=no f2=no f3=no f4=no

/329
draw shape=q mate=O perm=l,
xl=#xlt x2=#x2t x3=#x3t x4=#x1t,
y1=#y5t y2=#y5t y3=#y6t y4==#y6t,

Vertrouwelijk

26

nl=7 n2=4 03=13 n4=4,
p1=0 p2=1I#r1 p3=0 p4=0,
fl==no f2=no f3=no f4=no

/330
draw shape=q mate=O perm=l,
x1=#xlt x2=#x3t x3=#x3t x4=#xlt,
yl=#y6t y2=#y6t y3=#y7t y4=#y7t,
01=13 n2=2 n3=7 n4=2,
p1=0 p2=0 p3=0 p4=0,
fl=no f2=no f3=no f4=no

/331
draw shape=q mate=O perm=l,
xl=#x2t x2=#x5t x3=#x5t x4=#x2t,
y1=#y1t y2=#y 1t y3=#y2t y4=#y2t,
nl=3 n2=1 n3=5 n4=1,
p1=0 p2=0 p3=0 p4=0,
fl=v f2=no f3=no f4=no,
v1=0

/332
draw shape=q mate=4 perm=#mufe,
x1=#x2t x2=#x5t x3=#x5t x4=#x2t,
y1=#y2t y2=#y2t y3=#y3t y4=#y3t,
n1=5 n2=4 n3=5 n4=4,
pI =0 p2=0 p3=0 p4=0,
fl=no f2=no f3=no f4=no

/333
draw shape=q mate=4 perm=#mufe,
x1=#x2t x2=#x5t x3=#x5t x4=#x2t,
y1=#y3t y2==#y3t y3=#y4t y4=#y4t,
n1=5 n2=12 n3==5 n4=12,
p1=0 p2=0 p3=0 p4=0,
fl=no f2=no f3=no f4=no

/334
draw shape=q mate=4 perm=#mufe,
x1=#x2t x2=#x5t x3=#x5t x4=#x2t,
y1=#y4t y2=#y4t y3=#y5t y4=#y5t,
n1=5 n2= 10 n3= 10 n4= 10,
p1=0 p2=0 p3=0 p4=0,
fl=no f2=no f3=no f4=no

/335
draw shape=q mate=4 perm=#mufe,
x1=#x2t x2=#x5t x3=#x4t x4=#x3t,
y1=#y5t y2=#y5t y3=#y6t y4=#y6t,
nl=lO n2=4 03=30 n4=4,
pl=O p2=-1I#r1 p3=0 p4=-1I#r1,
fl=no f2=no f3=no f4=no

/336
draw shape=q mate=O perm==l,
x1=#x3t x2=#x4t x3=#x4t x4=#x3t,
y1=#y6t y2=#y6t y3=#y7t y4=#y7t,
01=30 n2=2 n3=16 n4=2,



Het reduceren van de verticale stoorkrachten in

een LiMMS, Bijlagen & Appendices

pI=O p2=0 p3=0 p4=0,
n=no t2=no f3=no f4=no

/337
draw shape=q mate=O perm= 1,
xI=#x5t x2=#x6t x3=#x6t x4=#x5t,
yl=#yIt y2=#yIt y3=#y2t y4=#y2t,
nI=I n2=1 n3=2 n4=1,
pI=O p2=0 p3=0 p4=0,
fl =v f2=no f3=no f4=no,
vI=O

/338
draw shape=q mate=4 perm=#mufe,
xI=#x5t x2=#x6t"x3=#x6t x4=#x5t,
yI=#y2t y2=#y2t y3=#y3t y4=#y3t,
nI=2 n2=4 n3=2 n4=4,
p1=0 p2=0 p3=0 p4=0,
n=no t2=no f3=no f4=no

/339
draw shape=q mate=O perm=l,
xI=#x5t x2=#x6t x3=#x6t x4=#x5t,
yl=#y3t y2=#y3t y3=#y4t y4=#y4t,
nl=2 n2=12 n3=4 n4=12,
pI=O p2=0 p3=0 p4=0,
n=no t2=no f3=no f4=no

/340
draw shape=q mate=O perm=l,
xI=#x5t x2=#x6t x3=#x6t x4=#x5t,
yl=#y4t y2=#y4t y3=#y5t y4=#y5t,
nI=4 n2=10 n3=7 n4=1O,
pI=O p2=0 p3=0 p4=0,
n=no t2=no f3=no f4=no

/341
draw shape=q mate=O perm=I,
xl=#x5t x2=#x6t x3=#x6t x4=#x4t,
yI=#y5ty2=#y5ty3=#y6ty4=#y6t,
nI=7 n2=4 03=14 n4=4,
pI=O p2=0 p3=0 p4=1/#rl,
n=no t2=no f3=no f4=no

/342
draw shape=q mate=O perm=I,
xl=#x4t x2=#x6t x3=#x6t x4=#x4t,
yl=#y6t y2=#y6t y3=#y7t y4=#y7t,
01=14 n2=2 n3=7 n4=2,
pl=O p2=0 p3=0 p4=0,
n=no t2=no f3=no f4=no

Vertrouwelijk

$cons #x 1t #stmg+#afmg/2
$cons #x2t #strt+#x-#sln

/361
draw shape=q mate=O perm=l,
xI=#xIt x2=#x2t x3=#x2t x4=#xI t,
yI=#yIt y2=#yIt y3=#y2t y4=#y2t,
nI=5 n2=1 n3=5 n4=I,
pI=O p2=0 p3=0 p4=0,
n=v t2=no f3=no f4=no,
vI=O

/362
draw shape=q mate=O perm=1,
xl =#x It x2=#x2t x3=#x2t x4=#x 1t,
yI=#y2t y2=#y2t y3=#y3t y4=#y3t,
nI=5 n2=4 n3=10 n4=4,
pI =0 p2=0 p3=0 p4=0,
n =no t2=no f3=no f4=no

/363
draw shape=q mate=O perm=I,
xI=#xIt x2=#x2t x3=#x2t x4=#xlt,
yI=#y3t y2=#y3t y3=#y4t y4=#y4t,
nI=IO n2=12 n3=25 n4=I2,
pI=O p2=0 p3=0 p4=0,
n=no t2=no f3=no f4=no

/364
draw shape=q mate=O perm=I,
xI=#xIt x2=#x2t x3=#x2t x4=#xIt,
yI=#y4t y2=#y4t y3=#y5t y4=#y5t,
nI=25 n2=10 n3=42+2*#x n4=1O,
pI=O p2=0 p3=0 p4=0,
n=no t2=no f3=no f4=no

/365
draw shape=q mate=O perm=I,
xI=#x It x2=#x2t x3=#x2t x4=#xIt,
yI=#y5t y2=#y5t y3=#y6t y4=#y6t,
nI=42+2*#x n2=4 n3=42+2*#x n4=4,
pI=O p2=0 p3=0 p4=0,
n=no t2=no f3=no f4=no

/366
draw shape=q mate=O perm=1,
xI=#xIt x2=#x2t x3=#x2t x4=#xIt,
yI=#y6t y2=#y6t y3=#y7t y4=#y7t,
nI=42+2*#x n2=2 n3=42+2*#x n4=2,
pI=O p2=0 p3=0 p4=0,
n=no t2=no f3=no f4=no

copy regl=325 reg2=*
dx=6*#stk+2*#sIn +#btdI
modi regI=326 reg2=326 mate=O perm=I
modi regI=356 reg2=356 mate=O perm=I

/Coordinaatpunten luchtlaag tegen eerste tand

27

/Coordinaatpunten luchtlaag tegen laatste tand
$cons #x1t #strt+#ltot+#sln +#x
$cons #x2t 8*#stmg-#afmgl2

/367
draw shape=q mate=O perm=I,



He! reduceren van de verticale stoorkrachten in

een LiMMS, Bijlagen & Appendices

xI=#x 1t x2=#x2t x3=#x2t x4=#x 1t,
yl=#ylt y2=#yIt y3=#y2t y4=#y2t,
nl=5 n2=1 n3=10 n4=1,
pl=O p2=0 p3=0 p4=0,
f1=v f2=no f3=no f4=no,
vl=O

/368
draw shape=q mate=O perm= I ,
xl=#xIt x2=#x2t x3=#x2t x4=#xIt,
yl=#y2t y2=#y2t y3=#y3t y4=#y3t,
nl=lO n2=4 n3=10 n4=4,
pI =0 p2=0 p3=0 p4=0,
f1=no f2=no f3=no f4=no

/369
draw shape=q mate=O perm= 1,
x I=#x 1t x2=#x2t x3=#x2t x4=#x It,
yl=#y3t y2=#y3t y3=#y4t y4=#y4t,
nl=lO n2=12 n3=22 n4=12,
pl=O p2=0 p3=0 p4=0,
f1=no f2=no f3=no f4=no

/370
draw shape=q mate=O perm=1,
xl=#xlt x2=#x2t x3=#x2t x4=#xIt,
yl=#y4t y2=#y4t y3=#y5t y4=#y5t,
nl=22 n2=10 n3=34-2*#x n4=10,
pl=O p2=0 p3=0 p4=0,
f1=no f2=no f3=no f4=no

/371
draw shape=q mate=O perm=1,
xl =#x 1t x2=#x2t x3=#x2t x4=#x It,
yl=#y5t y2=#y5t y3=#y6t y4=#y6t,
nl=34-2*#x n2=4 n3=34-2*#x n4=4,
pl=O p2=0 p3=0 p4=0,
f1=no f2=no f3=no f4=no

/372
draw shape=q mate=O perm= 1,
xl=#xIt x2=#x2t x3=#x2t x4=#xl t,
yl=#y6t y2=#y6t y3=#y7t y4=#y7t,
nl=34-2*#x n2=2 n3=34-2*#x n4=2,
pl=O p2=0 p3=0 p4=0,
f1=no f2=no f3=no f4=no

/Coordinaatpunten randluchtlaag begin
$cons #x It #x1m
$cons #x2t #stmg+#afmg/2

/373
draw shape=q mate=O perm=l,
xl=#xlt x2=#x2t x3=#x2t x4=#xIt,
yl=#yIt y2=#yIt y3=#y2t y4=#y2t,
nl=1 n2=1 n3=3 n4=1,
pl=O p2=0 p3=0 p4=0,
f1=v f2=no f3=no f4=symm,

Vertrouwelijk

28

vl=O

/374
draw shape=q mate=O perm=l,
x I==#x It x2=#x2t x3=#x2t x4=#x 1t,
yl=#y2t y2=#y2t y3=#y3t y4=#y3t,
nl=1 n2=4 n3=7 n4==4,
pl=O p2=0 p3=0 p4=0,
f1=no f2=no f3=no f4=symm

/375
draw shape=q mate=O perm=l,
xl=#xlt x2=#x2t x3=#x2t x4=#xlt,
yl=#y3t y2=#y3t y3=#y4t y4=#y4t,
nl=7 n2=12 n3=13 n4=12,
pl=O p2=0 p3=0 p4=0,
f1=no f2=no f3=no f4=symm

/376
draw shape=q mate=O perm=l,
xl=#xlt x2=#x2t x3=#x2t x4=#xIt,
yl=#y4t y2=#y4t y3==#y5t y4=#y5t,
nl=13 n2=10 n3=13 n4=5,
pl=O p2=0 p3=0 p4=0,
f1=no f2=no f3=no f4=symm

/377
draw shape=q mate=O perm== 1,
xl=#xIt x2=#x2t x3=#x2t x4=#xlt,
yl=#y5t y2=#y5t y3=#y6t y4=#y6t,
nl=13 n2=4 n3=26 n4=4,
pl=O p2=0 p3=0 p4=0,
f1=no f2=no f3=no f4=symm

/378
draw shape=q mate=O perm=1,
xl=#xlt x2=#x2t x3==#x2t x4=#xIt,
yl=#y6t y2=#y6t y3=#y7t y4=#y7t,
nl=26 n2=2 n3=52 n4=2,
pl=O p2=0 p3=0 p4=0,
f1=no f2=no f3=no f4=symm

/Coordinaatpunten randluchtlaag einde
$cons #xlt 8*#stmg-#afmg/2
$cons #x2t 9*#stmg

/379
draw shape=q mate=O perm=l,
xl=#xIt x2=#x2t x3=#x2t x4=#xIt,
yl=#ylt y2=#yIt y3=#y2t y4=#y2t,
nl=1 n2=1 n3=3 n4=1,
pl=O p2=0 p3=0 p4=0,
f1=v f2=symm f3=no f4=no,
vl=O

/380
draw shape=q mate=O perm=l,
xl=#xlt x2=#x2t x3=#x2t x4=#xlt,



Het reduceren van de verticale stoorkrachten in

een LiMMS, Bijlagen & Appendices

yl=#y2t y2=#y2t y3=#y3t y4=#y3t,
nl=3 n2=4 n3=7 n4=4,
pl=O p2=0 p3=0 p4=0,
fl=no f2=symm f3=no f4=no

/381
draw shape=q mate=O perm= 1,
xl =#x It x2=#x2t x3=#x2t x4=#x It,
yl=#y3t y2=#y3t y3=#y4t y4=#y4t,
nl=7 n2=12 n3=13 n4=12,
pl=O p2=0 p3=0 p4=0,
fl=no f2=symm f3=no f4=no

/382
draw shape=q mate=O perm= 1,
xl=#xlt x2=#x2t x3=#x2t x4=#xIt,
yl=#y4t y2=#y4t y3=#y5t y4=#y5t,
nl=13 n2=5 n3=13 n4=1O,
pl=O p2=0 p3=0 p4=0,
fl=no f2=symm f3=no f4=no

/383
draw shape=q mate=O perm= 1,
xl=#xIt x2=#x2t x3=#x2t x4=#xIt,
yl=#y5t y2=#y5t y3=#y6t y4=#y6t,
nl=13 n2=4 n3=26 n4=4,
pl=O p2=0 p3=0 p4=0,
fl=no f2=symm f3=no f4=no

/384
draw shape=q mate=O perm= I,
xl =#x It x2=#x2t x3=#x2t x4=#x1t,
yl=#y6t y2=#y6t y3=#y7t y4=#y7t,
nl=26 n2=2 n3=52 n4=2,
pI =0 p2=0 p3=0 p4=0,
fl=no f2=symm f3=no f4=no

$comi mode=cont

/Current in the motor

$cons #pi 3.1415927
$cons #ampl #scf*292/(#hsp*#slf2)*1
$cons #curl
#ampl*COS(«#pos+10)/#stmg)*2*#pi
-#phi*pi/180)
$cons #cur2
#ampl*COS«(#pos+10)/#stmg)*2*#pi
-(2*pi)/3-#phi*pi/180)
$cons #cur3
#ampl*COS«(#pos+10)/#stmg)*2*#pi
+(2*pi)/3-#phi*pi/180)

lFase I

Vertrouwelijk

modi regl=285 reg2=285 mate=1 dens=-#curl

lFase II

modi regl=237 reg2=237 mate=1 dens=#cur2
modi regl=249 reg2=249 mate=1 dens=-#cur2
modi regl=291 reg2=291 mate=1 dens=#cur2
modi regl=303 reg2=303 mate=1 dens=-#cur2

lFase III

modi regl=255 reg2=255 mate=l dens=#cur3
modi regl=267 reg2=267 mate=l dens=-#cur3
modi regl=309 reg2=309 mate=1 dens=#cur3
modi regl=321 reg2=321 mate=l dens=-#cur3

symm dx=216 conn=posi

modi regl=219 reg2=219 mate=1 dens=#curl
modi regl=231 reg2=231 mate=l dens=-#curl
modi regl=273 reg2=273 mate=l dens=#curl
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/ vrijdag 19 maart 1999

/ !! is 1:8

$ open 1 kw_nlinSQ.dat append
$ form 1 fixe 8 2
$ assi 1 1 1 1 1 1

/ $ cons #phi SQ

Vertrouwelijk

normal.comi

/******************************************************************

$ cons #scf 8

$ cons #phi SQ

read p05.!i8.st case= !!
mesh

$ cons #dx:!
$ comi file='oplos.comi'
$ write 1 #scf 0.0 #phi #dx 52*#Fm 52*#Fz
clear
yes

/******************************************************************

close 1

end

oplos.comi
/oplos.comi

$cons #Fm 0
$cons #Fz 0

intI 48.5+#dx 26.656 48.5+#dx -4 erro=2000 accu=zero
$cons #Fm #Fm+fx
$cons #Fz #Fz+fy
intI 48.5+#dx -4 171.5+#dx -4 accu=add
$cons #Fm #Fm+fx
$cons #Fz #Fz+fy
intI 171.5+#dx -4 171.5+#dx 26.656
$cons #Fm #Fm+fx
$cons #Fz #Fz+fy
intI 171.5+#dx 26.656 48.5+#dx 26.656
$cons #Fm #Fm+fx
$cons #Fz #Fz+fy

30



600
O.OOOOOOOE+OO -10053.10
2000.000 -8419.471
4000.000 -6785.841
6500.000 -4523.894
9000.000 -2261.947
11500.00 O.OOOOOOOE+OO
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nl092.bh

31 0 0
.O.OOOOOOOE+OO O.OOOOOOOE+OO

400.0000 0.2513274
1200.000 0.5026549
2800.000 0.7539822
5400.000 1.005310
7550.000 1.256637
8900.000 1.507964
9850.000 1.759292
10550.00 2.010619
11100.00 2.261947
11550.00 2.513274
11900.00 2.764602
12150.00 3.015929
12350.00 3.267256
12700.00 3.769912
13310.00 5.026548
13710.00 6.283186
14060.00 7.539823
14660.00 12.56637
15480.00 25.13274
15780.00 31.41593
15940.00 37.69912
16660.00 62.83186
17830.00 125.6637
19350.00 251.3274
20400.00 502.6549
21410.00 1005.310
22710.00 2010.620
24880.00 4021.239
28940.00 8042.478
36980.00 16084.96

lOO.bh

28 0 0
O.OOOOOOOE+OO O.OOOOOooE+OO
100.0000 0.6283185

Vertrouwelijk

150.0000
200.0000
300.0000
400.0000
600.0000
900.0001
1200.000
1900.000
2510.000
3410.000
4410.000
6210.000
7710.000
10410.00
13830.00
14430.00
14940.00
15860.00
17230.00
18750.00
20100.00
21410.00
22910.00
25250.00
29430.00
37530.00

0.9424779
1.256637
1.570796
1.884956
2.513274
3.141593
3.769912
4.398230
5.026548
5.654867
6.283186
7.539823
8.796460
12.56637
25.13274
31.41593
37.69912
62.83186
125.6637
251.3274
502.6549
1005.310
2010.620
4021.239
8042.478
16084.96

res275.bh
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Appendix C Resultaten MATLAB-model.

Hier voIgt een compleet overzicht van de resultaten van de berekeningen die met
het MATLAB-model zijn gemaakt. In plaats van het weergeven van de numerieke
oplossingen in tabellen, worden de berekende krachten in grafiekvorm gepresen
teerd.

Als eerste wordt de totale normaalkracht als functie van de positie weergegeven.
De stroomamplitude wordt (per bereik van 12 mm) gevarieerd van 1 tim 7 A, de
compensatiehoek cp is 0°. Hierna voIgt de toename van de normaalkracht als func
tie van de positie. Per figuur geldt dat de stroomamplitude constant blijft, de com
pensatiehoek cp wordt nu gevarieerd. Tenslotte wordt het verloop van de motor
kracht weergegeven op positie x =0, als functie van de stroomamplitude.

Cl Totale normaalkracht, cp is 0°.

Matlab: Fz, lineal, model, phi=O

""'1.7 A
-""1.6 A
·-.-1.5 A
~....;ot_. 1=4 A

-.r-1:3A
......... 1a:.2A
-+-1..., A

-I.OA

o 2 4 6

posltie x [mm]

32
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C2 Variatie in de normaalkracht, j = 1 tim 7 A, variatie cpo

Matlab: variatie in Fz, Iineair model, Itop=1 A

8

6

4

2

~
0

~
"D

·2

-4

·6

-8

0 2 4 6 8 10 12

po.ilie x [mm)

Matlab: variatie in Fz, Iineair model, Itop=2 A

25

20

15

10

5
~
N
lL
"D 0

·5

-10

·15

·20
0 2 4 6 8 10 12

positie x [mm]
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-+- phi~O graden
__ phi~-' graden

...... phi~-2 graden

......... phi~-3 graden

__��!_ phi~-4 graden
-II- phi~·5 graden

-+- phi~-6 graden

-t-phl~O graden

......phk-2 graden
____phl~-4 graden

--+l- phi~-5 graden
__ Phi~-6 graden

_...... phi~·8 graden

-+-phl~-'O graden
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Matlab: variatie in Fz, Iineair model, Itop=3 A

-+- phi=O graden
__ phi=-5 graden

1

_·...- phi=-8 graden

-II- phi=-9 graden

I
---Phi=-10 graden
-+-phi=-12 graden
__ phi=-15 graden

2 4 6

positie x [mmj

8 10 12

Matlab: variatie in Fz, Iineair model, Itop=4 A

80

60

40

~
20.::

"CI

0

·20

-40
0 2 4 6 8 10 12

positie x [mmj
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-+-phi=O graden
__ phi=-5 graden

-'-phi=-10 graden

-+-- phi=-12 graden

-+-phi=-13 graden
_.•~ phi=~14 graden

-M-phi=-15 graden
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Matlab: variatie in Fz, lineair model, Itop=5 A

120 1 . . I
100V~ ~~~ t
~ ~' ~

ao +---~""'=----------"'''&'''''-----------'''''-c~-----------'

60 +-------~_.::::,--~~--------.::.-......-____;....=-------~:lt..,~___,~~

![
40

N...
'tl

20

0

-20

-40

-i-phi=O
__ phi=-5

____ phi=-10

"*'"phi=·15
."••" phi=·16
__ phi=-1a

...... phi=-20

positie x [mm)

lao

160

140

120

100

![ ao

N...
'tl 60

40

20

0

-20

-40

Matlab, variatie in Fz, Iineair model, Itop=6 A

positie x [mm)

35

--phi=O
__ phi=-5

____ phi=-10

"*'"phi=-15
....phi=-18
__ phi=-19

-;0-phi=-20



Het reduceren van de verticale stoorkrachten in

een LiMMS, Bij1agen & Appendices

1350

1300

1250

1200

~
N....

'150

1100

1050

1000

0 2 4

Vertrouwelijk

Matlab: FZ,lineair model; Itop=7 A

posilie x [mm]

10

--+-phi=O

--phi=-5
...... phi:-10

->+--phi=-15

1

-.--· phi=-20
-+--phi=-22

-II-- phi=-23

-1=0

12

C3 Verloop van de motorkracht.

variatie in de motorkracht, x =01
I

100

0

-100

-200

~ -300
Eu..

-400

·500

-600

-700

2

Itop [A]

36
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---phi=O graden

- • - • phi= -20 graden



Het reduceren van de verticale stoorkrachten in

een LiMMS, Bijlagen & Appendices

Vertrouwelijk

Appendix D Resultaten EEM-model.

Hier voIgt een compleet overzicht van de resultaten van de sommen die met het
eindige-elementen-methode model zijn gemaakt. In plaats van het weergeven van
de numerieke resultaten in tabellen, worden de berekende krachten in grafiekvorm
gepresenteerd.

Ais eerste wordt de totale normaalkracht als functie van de positie weergegeven.
De stroomamplitude wordt (per bereik van 12 mm) gevarieerd van 1 t/m 7 A, de
compensatiehoek qJ is 00

• Hierna voIgt de toe-/afname van de normaalkracht als
functie van de positie. Per figuur geldt dat de stroomamplitude constant blijft, de
compensatiehoek qJ wordt nu gevarieerd van _8 0 tot +8 0

, in stappen van 20
• Ten

slotte wordt het verloop van de motorkracht weergegeven als functie van de posi
tie, eveneens bij de verschillende stroomamplitudes met variatie van de compen
satiehoek.

Opmerking over het teken van de krachten:
• De berekende normaalkracht is positief. Een positieve dFz betekent dan een

toename van de normaalkracht.
• De gemeten motorkracht is negatief: motor beweegt in negatieve x-richting.

Dl Totale normaalkracht, qJ is 0°.

Tolale normaalkracht, ~i =0 graden

--+-1=1 A
__ 1=2 A

-..-1=3 A

~·I=4A

__ 1=5 A

--+-1=6 A

~:-1=7A

-8 -6 -4 -2

positie x (mm]
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D2 Variatie in de normaalkracht, j = 1 tim 7 A, variatie cp.

wriatie in Fz, 1=1 A

~
~ i-,-----"' ~"'=-_"L_-+~--~+-.:>..._-__:/_~_+--~-+---=--.....~____j ,L_--_j

~ -8

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

posilie x [mm]

\ariatie in Fz, 1=2 A

,
...._ _ _-_..... . _.~.._._..__ -_ _.._.•._.._ _.._._ ..__._.. . ;

positie x [mm]

38

--phi=-8

__ phi=-6

-.-phi=-4

-,)(_.. phi=-2

__ phi=-O

__ phi=2

-+-phi=4

--phi=6

_.-B--_. phi=8

--phi=-8

__ phi=-6

__ phi~4

__ phi=-2

__ phi=-O

__phi=2

-;-phi=4

-phi=6

···f)····· phi=8
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I
I
!
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wriatie in Fz, 1=3 A

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

60

positie x [mm]

wriatie in Fz, 1=4 A

1
!

--phi=-8

__ phi=-6

-.......phi=-4

--j+-. phi=-2

__ phi=-()

__ phi=2

-·+--phi=4

-phi=6

......,..- phi=8

posili. x [mm]

39

--phi=-8

___ phi=-6

-.Ir-phi=-4

·····;,,·····phi=-2

__ phi=-O

__phi=2

-+--phi=4

-phi=6

_-phi=8
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wriatie in Fz, 1=5 A

positie x [mm]

--phi~-8

·····.····-phi~-6

-.-phi=-4

-*-phi=-2

-lIl- phi=-O

__phi=2

-+-phi=4

-phi=6

-0- phi=8

r-

I

variatie in Fz, 1=6 A

positie x [rom]

40

l
-+-phi=-8

_____ phi=-6

-.-phi=-4

- phi~2

__phi,=-O

__phi=2

-t-"-phi=4

--phi=6

---is,-phi=8
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variatie in Fz, 1=7 A

positi. x [mm]

D3 Verloop van de motorkracht.

Motorkracht, phi =0 graden

--phi=-B

__ phi=-6

---.-phi=-4

~-phi=-2

---.- phi=-O

__phi=2

-+--phi=4

-phi=6

~&-phi=B

-6 -4 -2

-50

-100

4

-200

-250

positi. x [mm]
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-+-1=1 A

----lit- 1=2 A

---.-1=3 A

-_-1=4 A

__ ]=5 A

__ 1=6 A

-t---1=7 A
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motorkracht, I =1 A

Oil

I
I

I
i

~I
I

i

I
L_....

-6 -4 ·2 4

.... . - -90 ..L..••.•......••••_••••••...•.••.•••..•••••••••••..•.•...•••...•••••.._••.._ ••.•••••••_.•••..•••••.•••.•....•••...•....•..•....••••...••J

___ phi=-8

·_··111-· phi=-6

--'-phi~4

phi=·2

__ phi=.O

___.phi=2

.-+-_.. phi=4

-phi=6

---phi=8

-r -6 -4

,
I

I
I
I
I
I

g
~

-2

po_itie x [mm]

motorkracht, 1= 2 A

-I

55

-160

4

___ phi=-8

____ phi=-6

--'-phi~4

phi=·2

__ phi=-O

___.phi=2

~;-phi=4

-phi=6

·~··phi=8

po_itie x [mm]
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-6

-4

-4
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motorkracht, 1=3 A

-2

positi. x [mm]

motorkracht, 1=4 A

-2

-265

-310

2

2

4

4

-+-phi=-8

__-phi=-6

_......- phi=-4

--*-phi=-2

---lIE- phi=-O

-+-phi=2

-t-phi=4

~phi=6

~phi=8

-+-phi~8

___ phi~6

-.-phi=-4

_.. "'...... phi=-2

---lIE- phi=-O

-+-phi=2

-t-phi=4

~phi=6

--·-phi=8

posili. x [mm]
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r
molorkracht, 1=5 A

2 4

-+-phi=-8

I

-!II- phi=-6

--k-phi~4

~,phi=-2

-JIE- phi=-O

--.-. phi=2

-:-phi=4

I phi=6 I
-'-phi=8

positie x [mm]

-+-phi=-8

-!II- phi=-6

-.tr-phi=-4

-->(-- phi=-2

I

-JIE- phi=-O

--.-. phi=2

t-+-
Phi

=41
-phi=6

--,.-.. phi=8 I

I
,_, ,__._ _ .._ _.__ _ _ __..__ _ __ .._1

-410

·····-··-42(J.

motork racht, I = 6 A

i I I 3Hl

-~
I I

-6 -4 -2 4 +
I I

I
,

-350

I!

positie x [mm]
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motork racht, 1= 7 A

-2 4

positie x [rom)

45

__ phi=-8

__ phi=-6

-k-phi=-4

-;+-phi=-2

__ phi=-O

--+-phi=2

~:-phi=4

--phi=6
_______m phi=8
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Appendix E Resultaten van de meting.

Hier voIgt een compleet overzicht van de resultaten van de metingen. In plaats van
het weergeven van de numerieke oplossingen in tabellen, worden de gemeten
krachten in grafiekvorm gepresenteerd.

Ais eerste wordt de totale normaalkracht ais functie van de positie weergegeven, in
stroomloze situatie, over een bereik van 12 rom. Hierbij geidt dat de compensatie
hoek qJ geIijk is aan 0°. Hiema voIgt de toe-/afname van de normaaikracht als
functie van de positie. Per figuur geidt dat de stroomamplitude constant blijft, de
compensatiehoek qJ wordt nu gevarieerd van 0° tot + 140, in stappen van 2°. Ten
slotte wordt het verloop van de motorkracht weergegeven ais functie van de posi
tie, eveneens bij de verschillende stroomamplitudes met variatie van de compen
satiehoek.

Opmerking over het teken van de krachten:
• De gemeten normaalkracht is negatief. Een negatieve dFz betekent dan een toe

name van de normaaikracht.
• De gemeten motorkracht is positief: motor beweegt in positieve y-richting.

El Totale normaalkracht in stroomloze situatie, qJ is 0°.

normaalkracht, I = 0 A

-970

-975 2 4 6 8 10 12 14

-980

-985

-990

~ -995
Nu..

-1000

-1005

-1010

-1015

-1020

positie y [mm]
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E2 Variatie in de normaalkracht, j = 1 tim 7 A, variatie cpo

variatie in Fz, 1=1 A

25 -----.--------------~--.------.--.---_,

20

15

10

~
~
."

5

0

-5

-10

__ phi=O

__ phi=2

--*,-phi=4

_-phi=6

-lIf-phi = 8

........ phi=10

~phi=12

--phi = 14

posltle x [mm]

variatie in Fz, I = 2 A

40,--------------==.....-----------------·

30

20

~
~ 10
."

-10

·20 ~--------------------------------'

posltle x [mm]
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__ phi=O

__ phi=2

--*,-phi=4

-x-·-phi=6

-lIf-phi = 8

........ phi=10

~phi=12

-phi=14
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variatie in Fz, I = 3 A

SOr·····..··········..······ ..··························· .

50

__ phi=O

-_phi=2

l__ phi=4

I

--Phi=S

-lIE-phi =B
__ phi = 10

---t-- phi = 12

--phi = 14

20

·30

.. 10

·20

~
{1, 10...

.40 "-- ...........J

pasllie x [mm)_______________J

variatie in Fz, I .. 4 A

60

20

..20

-+-ph=O

....-.ph=2

.....-ph=4

....-pt'i=6

-Il-pt'i=B
__pt'i=10

~:-pt'i=12

-ph=14

·40

·60 ~ _ _ _ J

positie x [mm)
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variatie in F2, I =7 A

100 r ·· ················································ ,

80

60

40 I--phi = 0

.....•.. phi =2

phi = 4

-o--phi = 6
__ phi = 8

-+-phi = 10
__ phi = 12

__ phi = 14

positie y [mm]

E3 Verloop van de motorkracht.

motorkracht, phi=O graden

··1

---~400

350

200

150 .,.---..;_--Il---_...----....---t.�_--tI.t----. __.I----....

100

__ 1=1 A

__ 1=2 A

-..-1=3 A
__ 1=4 A

-lIf-1=5 A
__ 1=6 A

~;-1=7 A

50

1210
0+------+------+------+--------;------+------4

o

positie x [mm]
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motorkracht, 1=1 A

77

76

75

74 -+-phi=O

..._*_.- phi=2

73
-.-·phl=4

~ --"c... phi=6

E
0.-

72
__ phi;B

__ phi;10

71
-+-- phi;12

--p~

70

69

68

0 10 12

posille y [mm]

Motorkracht, 1=2 A

156

154

152

150
__ phi=O

__ phl;2

~
148

-t--phi;4

E
-+-phi;6

... 146
__ phi=8

__ phi=JO

144
-I-phi=12

-phl;14

142

140

138

0 2 4 10 12

posilie x [mm]
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Motorkracht, 1=3 A

235

l
I

I
230 i

I
I

225
__ phi=O

·····IIi-·phi=2

·.....-phi=4

Z .~phi=6E 220 __ phi=8...
..........phi=IO

215
-+-phi=12

-phi=14

210

205

0 6 10 12

positiex[mm]

Motorkracht, 1=4 A

300

I
295

290
__ phi=O

_··.-··phi=2
__ phl=4

Z __ phi=6
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Vertrouwelijk

I
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Distributielijst

Philips eFT:
Prof. Dr. Ir. J. C. Cornpter
Dr. Ir. J. Franse
Dr. Ir. J. van Eijk
Drs. P. C. M. Frissen
Ir. A. C. P. de Klerk
L. J. P. Lernrnens
Ir. J. L. A. van Gernert
C. F. J. Geerts
Ir. A. R. J. Dassen
Ir. H. M. W. Goossens
Ir. A.T. A. Peijnenburg
Ir. F. M. Roes
Ir. R. A. J. van der Burg
Ing. T. Knoops
Ir. B. M. Esser
Ing. V. V. Vy
Ir. E. F. A. Land

Vertrouwelijk

CFT Mechatronics SAQ 1406
CFT Mechatronics SAQ 2118
CFT Mechatronics SAQ 2122
CFT Mechatronics SAQ 1406
CFT Mechatronics SAQ 1414

CFT Engineering SAQ 1125
CFT Engineering SAN 2157
CFT Engineering SAN-2157
CFT Engineering SAN 3202

CFT Mechatronics SAQ 1414
CFT Mechatronics SAQ 2129
CFT Mechatronics SAQ 1105
CFT Mechatronics SAQ 1105

CFT Engineering SAQ 1410
CFT Engineering SAN 2180
CFT Engineering SAN 2181
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Distributielijst

Technische Universiteit Eindhoven:
Ir. P. A. F. M. Goernans
Ir. J. L. M. van der Veen
Prof. Dr. Ir. A. J.A. Vandenput
Ir. R. W. P. Kerkenaar

ASML:
S. A. J. HoI
J. Teeuwsen
H.Cox
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