
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Verificatie van een thermisch model van kortsluitanker-machines

Moerkens, Erik

Award date:
1996

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/91d659d5-c92d-4577-a235-4e8131de214e


t~ Faculteit der Elektrotechniek
Groep Elektromechanica en Vermogenselektronica & vakgroep Elektrische Energiesystemen

Afstudeerverslag

VERIFICATIE VAN EEN THERMISCH

MODEL VAN KORTSLUITANKER

MACHINES

Hoogleraar

EMV 96-18

Prof. dr. ir. AJ.A. Vandenput

Erik Moerkens

Mentoren

Eindhoven

Ir. R.W.P. Kerkenaar. ir. lGJ Sloot

12 augustus 1996

De Faculteit der Elektrotechniek van de Technische Universiteit Eindhoven aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud
van stage- en afstudeerverslagen.



Samenvatting

De beveiliging tegen overbelasting van kortsluitankennachines is voornamelijk gebaseerd op een
simulatie van het thennisch gedrag door middel van bi-metalen strookjes in thennische relais. Als
alternatief kan men thans deze simulatie op een digitale wijze realiseren door gebruik te maken van
computers. In het CLINK-motorbeveiligingssysteem van HOLEC wordt een model toegepast, waarin
de gesimuleerde temperatuur gekarakteriseerd wordt door twee onderscheiden tijdconstanten. De
parameters van het model, bestaande uit twee warmtecapaciteiten en twee warmtegeleidingen, dienen
bepaald te worden op basis van gegevens, die voor alle machines beschikbaar zijn, zoals ken
plaatgegevens. De twee wanntebronnen in het model worden uit de momentane statorstroomwaarden
bepaald. Het model dient binnen het kader van de bestaande nonnen de machine volledig te
beveiligen.

Van het model is de gevoeligheid onderzocht voor variatie in de modelparameters, uitgaande van een
set modelparameters, geldig voor de opwanning van een nominaal belaste machine. Als aanzet tot
een verificatie van het model zijn temperatuurmetingen uitgevoerd. In een eerder onderzoek zijn
voornamelijk metingen uitgevoerd aan machines onder nominale condities. waarbij Pt Iaa-sensoren
zijn toegepast. In dit onderzoek zijn de metingen toegespitst op kortsluitankermachines met een
geblokkeerde rotor. Hierbij is gekozen voor het gebruik van thennokoppelsensoren. gezien de snelle
responsietijd van dit type sensor. Er is meetelektronica met tien temperatuur- en drie stroommeet
kanalen ontworpen. De bijbehorende software verzorgt de bemonstering van de meetkanalen en de
inlezing van de meetdata in een pc. Op een drietal gesloten kortsluitankennachines zijn blokkeer
proeven uitgevoerd, waarbij de stromen in de drie statorfasen en temperaturen op een aantal plaatsen
in de machine gemeten zijn. Hierbij zijn zowel de nominale als verlaagde voedingsspanningen
gebruikt.

Het gevoeligheidsonderzoek wees op een sterke afbankelijkheid van het model voor variatie in de
wanntegeleiding die het wanntetransport van de machine naar de omgeving karakteriseert. Deze
modelparameter is in fysisch opzicht afhankelijk van de omgevingscondities waarin de machine is
opgesteld. De hoogste temperatuurstijging in een geblokkeerde machine treedt op op een rotorstaaf.
De temperatuurstijging van deze zogenaamde 'hot-spot' blijkt niet adiabatisch te verlopen. De
parameters van het model blijken niet algemeen geldig te zijn, maar afhankelijk van de
bedrijfssituatie. De overheersende tijdconstante van een geblokkeerde machine ligt in de orde van
seconden, terwijl bij een nominaal belaste machine de kleinste tijdconstante enkele minuten is. Het
blijkt weinig zinvol een model met twee tijdconstanten toe te passen voor een geblokkeerde machine.
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Inleiding

1. Inleiding

De beveiliging tegen overbelasting van kortsluitankermachines was voorheen voornamelijk gebaseerd
op simulatie van het thermisch gedrag van kortsluitankermachines door middel van bi-metalen
strookjes in thermische relais. Als alternatief kan men thans deze simulatie op een digitale wijze
realiseren door gebruik te maken van computers. In deze afstudeerstudie komt een model aan de orde
dat wordt toegepast in het digitale CLINK-motorbeveiligingssysteem van HOLEC.

De gesimuleerde temperatuur wordt in dit model gekarakteriseerd door twee onderscheiden tijd
constanten. Er is een tweede modeltemperatuur die door dezelfde tijdconstanten wordt beschreven.
Deze temperatuur ligt tussen de omgevingstemperatuur en de gesimuleerde temperatuur in en kan
men op basis van een fysische interpretatie van het model beschouwen als een temperatuur die
ergens in het blikpakket heerst. De warmte van de geleiders stroomt eerst naar het blikpakket en
vervolgens van het blikpakket naar de omgeving. De parameters die het model karakteriseren, moeten
uiteindelijk afgeleid kunnen worden uit gemakkelijk toegankelijke machinegegevens, zoals de
kenplaatgegevens. Omdat een zodanige bepaling van modelparameters slechts ruwe waarden oplevert,
is inzicht in de gevoeligheid van de gesimuleerde temperatuur voor de verschillende modelparameters
van belang.

Het voorgestelde thermisch model dient de temperatuur te simuleren op die plaats in de machine,
waar de temperatuur het eerst zijn maximaal toelaatbare waarde zal overschrijden. Deze plaats in de
machine, ook wel 'hot-spot' genoemd, is niet hetzelfde voor alle bedrijfssituaties. Bij een machine
die in het normale werkgebied draait, ligt de 'hot-spot' ergens op de statorwikkeling. De maximale
overtemperatuur die op de statorwikkeling mag voorkomen, is afhankelijk van de isolatieklasse van
de geleiders. In kortsluitankermachines met een geblokkeerde rotor ligt in de meeste gevallen de
'hot-spot' op de rotorkooi.

Temperatuurmetingen in kortsluitankermachines kunnen een bijdrage leveren in de verificatie van het
model voor verschillende bedrijfstoestanden. In een eerder onderzoek zijn voornamelijk metingen
verricht aan machines onder nominale condities. In dit onderzoek zijn blokkeermetingen uitgevoerd
aan een drietal gesloten kortsluitankermachines. Gezien de hoge verliezen wordt een snelle
temperatuurstijging in de rotor verwacht. Voor een nauwkeurige meting is daarom een
temperatuursensor vereist met een hoge responsiesnelheid. De temperatuur dient op meerdere plaatsen
in de rotor gemeten te worden, omdat de rotortemperatuur niet uniform hoeft te zijn.
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Warmtehuishouding kortsluitankermachines

2. Warmtehuishouding van kortsluitankermachines

Het thennisch gedrag van kortsluitankennachines wordt bepaald door een tweetal faktoren. De sterkte
van de wanntebronnen, die in de verschillende delen van de machine ten gevolge van de optredende
verliezen aanwezig zijn, spelen ten eerste een belangrijke rol. Verder is het stelsel van warmte
transportpaden, waarlangs de opgewekte wannte naar de omgeving wordt geleid, eveneens essentiëel
voor de temperaturen die in de verschillende machinedelen heersen. In dit hoofdstuk worden de
belangrijkste verliezen behandeld, die in inductiemachines optreden. Vervolgens wordt de wannte
afvoer in een geheel gesloten inductiemachine besproken.

2.1 Verliezen in kortsluitankermachines

De verliezen die optreden in inductiemachines kunnen onderverdeeld worden in ijzerverliezen in de
blikpakketten die de magnetische flux geleiden, in koperverliezen in de elektrische geleiders van
rotor en stator en in mechanische verliezen. In deze paragraaf wordt enige aandacht besteed aan het
ontstaan van voorgenoemde verliezen.

2.1.1 IJzerverliezen

In het stator- en rotorijzer van een inducliemachine treden verliezen op ten gevolge van het wisselen
de magnetisch veld. Fundamenteel zijn er twee verschijnselen die verantwoordelijk zijn voor deze
verliezen. De eerste is hysterese in de magnetisatiecurve. De hystereseverliezen worden veroorzaakt
bij de kontinue wisseling van de magnetiseringsrichting in het ijzerpakket ten gevolge van het
draaiveld. De hystereseverliezen zijn lineair afhankelijk van het oppervlak dat omsloten wordt in de
B-H-curve tijdens één magnetiseringscyclus. Zolang het ijzer niet in verzadiging is, kan dit oppervlak
ruwweg evenredig geschat worden met het kwadraat van de lokale piekwaarde (Bp) van de inductie
(zie [LEvI]). De hystereseverliezen zijn tevens evenredig met de frequentie (f) van het magnetisch
veld.

De tweede bijdrage tot de ijzerverliezen wordt veroorzaakt door wervelstromen, die in het ijzer lopen
als gevolg van spanningen, die in het ijzerpakket worden geïnduceerd ten gevolge van het wisselende
magnetisch veld. Om de wervelstromen te beperken is het ijzer van de rotor en stator in axiale
richting samengesteld uit dunne blikken die van elkaar geïsoleerd zijn. Voor een efficiënte benutting
van het ijzer dient de blikdikte IJ.. kleiner te zijn dan de indringdiepte van het veld. De indringdiepte
ö is afhankelijk van de magnetische penneabiliteit Ilollij en de elektrische geleidbaarheid Yij van het
ijzer en van de hoekfrequentie ()J van het veld (zie fonnule(2.1 ».

ö 12 (2.1)
-~~

Indien voor de blikdikte geldt dat IJ.. > Ö, dan zullen de wervelstromen zich concentreren langs de
randen van de blikken en schermen zo het inwendige van het blik af voor het magnetisch veld. Het
ijzer verliest dan grotendeels zijn functie als magnetische geleider.

-3-



Wanntehuislwuding kortsluitankennachines
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Figuur 2.1 Schematische weergave van een wervelstroombaan in een blik

In figuur 2.1 is een schematische weergave gegeven van een wervelstroombaan in een dun blik. We
nemen aan dat A < Ö, zodat de flux uniform verdeeld verondersteld kan worden over de gehele
blikdoorsnede. We beschouwen wervelstromen die in lengterichting op verschillende diepten x in het
blik lopen. Het verlies ten gevolge van deze stromen kan als volgt worden afgeschat:

E2

P = w
Fe.w R

w

(2.2)

De weerstand Rw van een wervelstroompad kan onafhankelijk verondersteld worden van de diepte x
in het blik, waarop men het stroompad doorloopt, omdat geldt dat A < 1. De effectieve waarde van
de geïnduceerde spanning Ew is wel afhankelijk van de diepte x, omdat op grotere diepte minder flux
omvat wordt. In formule (2.3) zijn uitdrukkingen gegeven voor de weerstand Rw en de geïnduceerde
spanning Ew •

R ... -.3:.-
w L.!.Ay 2

E = 2'1tf B [(A -2x)
w p ,

ti
1Osxs_A
2

(2.3)

Uit voorgaande formules kan het wervelstroomverlies per kilogram ijzer POFe.w benaderd worden als
(zie [JORD)):

p 0 = '1t2y (AfB )2
Fe.w 6 p

Pij

Hierin is Pij de dichtheid van het magnetisch blik.

(2.4)

In formule (2.5) is een uitdrukking gegeven voor de ijzerverliezen in Watt per kilogram blik, opge
bouwd uit twee termen voor respectievelijk de hysterese- en wervelstroomverliezen, volgens [LEV!).

De parameters a en b zijn afhankelijk van de eigenschappen van het gebruikte materiaal. Bij vergelij
king van formule (2.5) met (2.4) blijkt de wervelstroomverliesparameter b overeen te komen met
rt2y/6Pw In tabel 2.1 zijn enkele waarden voor a en b gegeven, die zijn ontnomen uit verschillende
literatuurbronnen.

(2.5)
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Blikmateriaal hystereseparameter a wervelstroomparameter b Bron
[Wm4/sV2kg] [Wm2N 2kg]

AISI grade M-15 0,019 620 [LEVI]

onbekend 0,057 2820 [MUKH]
blik volgens tabel 2.4 1470 formule (2.4), [JORD]

I% Si gelegeerd 0,035 1200 [SCHUl]
2,5% Si gelegeerd 0,023 560 [SCHUl]

Tabel 2.1 Waarden voor de blikverliesconstanten a en b. geldig voor een blikdikte van 0,5 mm, gevonden in de
literatuur. De waarden volgens [MUKHJ zijn geldig voor berekening van de totale ijzerverliezen, inclusief
hogere harmonische verliezen, door toepassing van formule (2.5) voor de statortanden en juk. Voor een
dergelijke berekening wordt in [SCHUl} een faktor 2 genoemd als ervaringsgetal waannee de puur op materi
aaleigeschappen gebaseerde parameters verhoogd dienen te worden.

De ijzerverliezen worden vaak opgebouwd gedacht uit een konstant en een variabel deel, respec
tievelijk de nullast-ijzerverliezen en belastingsafuankelijke ijzerverliezen. De nullast-ijzerverliezen
vormen relatief het grootste deel van de totale ijzerverliezen. De inductie in de machine wordt
immers voor het belangrijkste deel bepaald door de voedingsspanning, die een vaste waarde heeft
wanneer de machine direct uit het net gevoed wordt.

Het grootste deel van de konstante nullast-ijzerverliezen (rond 80% volgens [SCHUl]) wordt veroor
zaakt door de hoofdveldinductie.

In de stator varieert deze met de netfrequentie. De grootte van de verliezen varieert plaatselijk
afhankelijk van de lokale maximale waarde van de inductie Bp• In tabel 2.2 is ter illustratie weerge
geven welke waarden men voor de inductie Bp in de verschillende delen van een extern geventileerde
kortsluitankermachine verwachten kan.

Machinedeel Bereik van induktie Bp in T

luchtspleet 0,55 - 0,75
statorjuk van meerpolige machine I, I - 1,3
rotorjuk van meerpolige machine 1,1 - 1,4
statortand (gemiddelde induktie) 1,2 - 1,6
statortand (maximale induktie) 1,4 - 1.8
rotortand (gemiddelde induktie) 1,3 - 1,6
rotortand (maximale induktie) 1,4 - 1,8

Tabel 2.2 Bereik waarbinnen de inductie in de verschillende delen van een inductiemachine met externe
ventilatie in het algemeen zal liggen volgens [SCHUl}.

De hoofdcomponent van de inductie door het rotorijzer heeft een frequentie gelijk aan de netfrequen
tie maal de slip. In een normale bedrijfstoestand is deze frequentie laag, omdat dan het toerental
dicht bij het synchrone toerental ligt. De verliezen ten gevolge van dit veld zijn bij normaal bedrijf in
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het algemeen te verwaarlozen.

De rest van de nuHast-ijzerverliezen (ongeveer 20% bij machines met halfgesloten gleuven) komt
voor rekening van oppervlakte- en tandpulsatieverliezen. Deze verliezen worden veroorzaakt door
hogere harmonischen in het veld, die met name in de rotor- en statortanden invloed hebben. Zij
ontstaan door de periodieke variatie van de stand van de statortanden ten opzichte van de rotortan
den. Op een vaste positie op het statoroppervlak is bijvoorbeeld het passeren van een rotorgleuf
zichtbaar in het verloop van de inductie als een dip.

Bij belasting vindt er een toename van de ijzerverliezen plaats in de rotor- en statortanden. Deze
verliezen vallen eveneens onder de oppervlakte- en tandpulsatieverliezen en worden veroorzaakt door
de belastingsstromen in de rotor- en statorgeleiders. Als voorbeeld beschouwen we weer een vaste
positie op het statoroppervlak. Indien er een rotorgleuf passeert met een stroomvoerende rotorstaaf
wordt het inductieverloop niet alleen beïnvloed door de gleuf zelf zoals bij de nullast-verliezen, maar
zien we bovendien een stap in de inductie ten gevolge van de passerende staafstroom. De grootte van
de hogere harmonische veldcomponenten, die hierdoor in de slator optreden, zijn proportioneel met
de rotorstroom en dit geldt vise versa ook voor de verliezen in de rotor als gevolg van de stator
stroom. Deze relatief kleine belastingsafhankelijke verliezen zijn bij verwaarlozing van de magnetise
ringsstroom dus ongeveer evenredig met het kwadraat van de belastingsstroom.

Ook de kwaliteit van de fabricage heeft invloed op de ijzerverliezen. Een goed voorbeeld hiervan is
het voorkomen van kortsluitingen tussen de blikken, waardoor extra wervelstromen kunnen lopen.
Deze kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren aan de totale ijzerverliezen. Dit soort onzekere
faktoren en de komplexiteit van het probleem maken een exacte berekening van de ijzerverliezen
nauwelijks mogelijk.

2.1.2 Koperverliezen

Onder de noemer koperverliezen behoren de verliezen in de elektrische geleiders van stator en rotor.
Hoewel deze geleiders niet noodzakelijk van koper zijn, wordt vanwege het veelvuldig gebruik van
koperen wikkelingen deze term gebruikt.

De verliezen in het statorkoper kunnen eenvoudig worden afgeleid uit de statorstroom:
2

pCu.' = 31., R., (2.6)

De weerstand van een statorfase Rs heeft echter geen konstante waarde, maar is afhankelijk van de
wikkelingstemperatuur (zie formule (2.7». In tabel 2.4 staan voor enkele geleidermaterialen waarden
van de weerstandstemperatuurcoëfficiënt a.

R., = R.,(IV20)(1 +a(8w-20)) (2.7)

De statorwikkelingstemperatuur van een nominaal belaste kortsluitankermachine zal afhankelijk zijn
van de isolatieklasse van de wikkeling. De isolatieklasse bepaalt de maximale temperatuur,
waaraan het isolatiemateriaal langdurig mag worden blootgesteld zonder dat ontoelaatbaar snelle
veroudering optreedt. In tabel 2.3 zijn de maximale temperaturen van de verschillende isolatieklassen
gegeven.

-6-
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Isolatieklasse Maximale Temperatuur
[OC]

y 90
A 105
E 120
B 130
F 155
H 180

200 200
220 220

Tabel 2.3 Maximale temperaturen van de klassen van geleiderisolaties (zie [lEC85}).

De rotorstroom in een kooiankermachine kan niet direct gemeten worden. Er kan echter wel een
schatting gemaakt worden van het deel van het rotorverlies in nominaal bedrijf, dat wordt geleverd
door de statorzijde. Dit deel van de rotorverliezen bestaat uit de lage ijzerverliezen van het grondveld
en de grondharmonische koperverliezen. Deze verliezen worden gedekt door het deel van het lucht
spleetvermogen Pgap dat niet wordt omgezet in mechanisch vermogen:

(p + P ) = sP = s lp + P )
Cu,r Fe,r Kap p CIS m-s

(2.8)

In formule (2.8) worden met de symbolen PCu,r en PF.,r dus alleen de rotorkoper- en ijzerverliezen
aangeduid, die door het grondveld veroorzaakt worden. Evenals bij de ijzerverliezen wordt echter een
deel van de koperverliezen veroorzaakt door hogere harmonischen. De totale som van de koper- en
ijzerverliezen, die veroorzaakt worden door hogere harmonischen, wordt ook wel aangeduid met de
term extra-verliezen. Deze verliezen veroorzaken een afname van het werkzame koppel en kunnen
dus op dezelfde manier behandeld worden als mechanische verliezen (Pm)' In de normen wordt de
bijdrage van de extra-verliezen voor alle machines op 0,5% van het toegevoerde elektrische vermo
gen gesteld. In de praktijk zijn de extra-verliezen in kortsluitankermachines meestal groter. Zij
kunnen oplopen tot 5% van het toegevoerde elektrisch vermogen. Het grootste deel van de extra ver
liezen is in de rotor gelegen.

In het nominale werkgebied van een inductiemachine heeft de slip een lage waarde (s < I), die
lineair toeneemt als functie van de belasting van de machine. Uit formule (2.8) blijkt dan dat het ro
torkoperverlies PCU,r bij verwaarlozing van het rotorijzerverlies PFe.r ongeveer kwadratisch met de
belasting stijgt.

De statorstroom kan gezien worden als een vektoriële som van de magnetiseringsstroom en de rotor
belastingsstroom. De magnetiseringsstroom is zo goed als konstant, terwijl de belastingsstroom in het
nominale werkgebied ongeveer evenredig is met de belasting van de machine. Hoewel het aandeel
van de magnetiseringsstroom op de totale statorstroom zeker niet verwaarloosbaar is, laten we hem
hier even buiten beschouwing, zodat de statorkoperverliezen evenredig gesteld kunnen met het
kwadraat van de belasting. Omdat de extra koperverliezen eveneens ongeveer kwadratisch stijgen met
de belasting geldt dan voor de totale koperverliezen:
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(2.9)

De faktor K heeft de waarde van de koperverliezen bij nominale belasting P = Po in Watt. Formule
(2.9) geeft slechts een zeer ruwe schatting gezien de (ontoelaatbare) verwaarlozingen van de magne
tiseringsstroom, de rotorijzerverliezen en de mechanische verliezen.

2.1.3 Mechanische verliezen

De mechanische verliezen (Pm) vormen slechts een ondergeschikt deel van de totale verliezen. Onder
de mechanische verliezen vallen de wrijving in de lagers, de luchtwrijving en ventilatieverliezen. Het
verlieskoppel van lager- en borstelwrijving heeft een bij benadering konstante waarde als functie van
het toerental, zodat de overeenkomstige verliezen lineair toenemen met het toerental. De grootste
bijdrage is die van de verliezen ten gevolge van luchtwrijving en ventilatie. Dit zijn de enige verlie
zen die niet direct vol1edig in warmte worden omgezet.

2.1.4 Verliezen in een geblokkeerde kortsluitankermachine

Een inductiemachine met een geblokkeerde rotor kan in feite beschouwd worden als een kortgesloten
transformator. Het totale aan statorzijde toegevoerde elektrische vermogen wordt omgezet in warmte.
De ijzerverliezen in de rotor nemen toe in vergelijking met een draaiende machine, omdat het veld in
het rotorblik een hogere frequentie heeft. Het overgrote deel van de verliezen in een geblokkeerde
machine wordt echter in de elektrische geleiders gedissipeerd. Door de hoge slipwaarde (s = l)

worden in de rotorgeleiders hoge inductiespanningen opgewekt, met als gevolg hoge stromen in de
machine.

De hoogte van de stromen is onder meer afhankelijk van het optreden van stroomverdringing. Onder
stroomverdringing wordt verstaan de niet-uniforme stroomverdeling in een geleider ten gevolge van
het skin- en proximity-effect. Deze effecten spelen een rol als de indringdiepte van het veld van
dezelfde ordegrootte is of kleiner dan de doorsnede van de geleiders en/of de afstanden tussen de
geleiders. Stroomverdringing kan voornamelijk in de rotor van een geblokkeerde of aanlopende
kortsluitankermachine een rol spelen. Door de lage slip is dan de indringdiepte klein. Doordat de
stroom zich bij stroomverdringing concentreert langs de 'buitengrenzen' van de geleiders, daalt de
effectieve doorsnede, waardoor de rotorweerstand toeneemt. De lekreactantie van de rotor neemt af
ten gevolge van dit effect. Het rotorkoperverlies en het daaraan verbonden aanloopkoppel zijn hier
door hoger dan zonder stroomverdringing. In zogenaamde stroomverdringingsmotoren, zoals machi
nes met een dubbele rotorkooi wordt hiervan gebruik gemaakt ter verbetering van het aanloopgedrag.

Vaak is de temperatuurstijging in een geblokkeerde kortsluitankermachine het sterkst in de rotor
staven. Uit de literatuur (zie [WILLJ) blijkt dat in een geblokkeerde machine niet alle rotorstaven
dezelfde stroom voeren, zodat de temperatuurstijging niet vOOr alle staven gelijk is. De oorzaak van
de verschillen in de staafstromen is te vinden in het luchtspleetveld dat is opgebouwd uit een
grondveld en een aantal ruimteharmonischen. In het luchtspleetveld van een drie-fasige machine zijn
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in het algemeen harmonische componenten als gevolg van de stroombeleggingen aanwezig met
ordetallen v, die voldoen aan v =(6g+1), met g = 0, ±I, ±2, ±3, etc. Voor g =°vinden we voor
het grondharmonische veld het ordetal v = I, dat bij een machine met p poolparen langs de statorbo
ring een golflengte heeft van 2rrJpv. De belangrijkste hogere harmonischen zijn dan die met ordetal
len v = 7 en v = -5. De negatieve waarde van laatstgenoemde component geeft aan dat dit veld een
tegengestelde draairichting heeft vergeleken met de grondharmonische.

In een rotorkooi met Nb staven kan de stroom inb in staaf n worden uitgedrukt als som van een aantal
stromen, die veroorzaakt worden door de verschillende harmonische componenten in het draaiveld:

. L A ( 2rtnv )l h(t) = I cos W t - __-a
n v v N v

h

Hierin is a, een fasehoek, behorend bij de harmonische stroom van de orde v.

Omdat we geïnteresseerd zijn in de effectieve waarde van de staafstromen kwadrateren we uitdruk
king (2.10):

in;(t) = ~ ~ Î Î [COS(2Wt- 2rtn(v+II)_(a +a») + cos(2rtn(V-~)+(a -a »)] (2.11)
. L.JIJ L.J, IJ ' N r 'IJ N v IJ

hh.

Gemiddeld over de tijd kan voor het kwadraat van de effectieve staafstroom Inb uit formule (2.11)
berekend worden:

In; = ~ ~ Î Î cos(2rtn(V-~)+(a -a») (2.12)
L.J" L.J, " 'N ' J.l

h

Hierin zien we dat als twee harmonischen met verschillende ordetallen met elkaar interfereren, een
sinusvormig verloop van de effectieve staafstromen rond de rotoromtrek ontstaat. De term in 2.12,
bepaald door harmonische componenten met ordetallen I en -5, leidt tot een 12-polige stroomverde
ling, evenals bij toepassing van de ordetallen I en 7. Bij een vierpolige kortsluitankermachine kunnen
we dus langs de rotoromtrek temperatuurvariaties verwachten met een periode van rrJ6. Eventueel
zijn nog hogere orde patronen zichtbaar, bijvoorbeeld die door de interferentie van de componenten
van de orde -5 en 7 met een periode van rrJ12.

2.2 Warmtetransport in kortsluitankermachines

Er zijn drie mechanismen van warmtetransport, te weten: geleiding, convectie en straling. Warmte
geleiding is het warmtetransportmechanisme in metalen. In tabel 2.4 zijn de eigenschappen gegeven
van een aantal in machines veelvuldig toegepaste metalen. Goede elektrische geleiders zijn in het
algemeen ook goede warmtegeleiders. In het blikpakket is de geleiding in axiale richting slechts 3,5
W/mOC ten gevolge van de isolatie tussen de blikken.
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Materiaal dichtheid warmtegeiei- warmtecapa- el. geleiding temperatuur-
p ding citeit y coëfficient a

[kg/m3
] À c [Slm] bij 20°C

[W/m°C] [WC kg! [IrC]

koper 8900 375 390 5,7x107 3,81xlO-3

aluminium 2700 220 825 3,2x107 3,7xlO'3

staal 7900 50 500
ijzer 7900 55 500 8x106 4,5xlO-3

gietijzer 7300 50 540
messing 8600 110 380

magnetisch blik I 7500 30 470 6,7xl06

magnetisch blik .L 7500 3,5 470 6,7x106

Tabel 2.4 Gegevens van in elektrische machines toegepaste metalen.

Convectie vindt plaats bij de overgang tussen een vaste stof en een vloeistof of gas. Aan de overgang
wordt warmte uit de vaste stof overgedragen aan een koelmedium. Het transport vindt plaats door
beweging van het koelmedium ten opzichte van het te koelen oppervlak. Wanneer deze beweging
passief wordt opgewekt door temperatuurgradiënten in het medium spreken we van natuurlijke
convectie; indien de luchtstroming actief wordt opgewekt door ventilatie is er sprake van gedwongen
convectie. De warmte-overdracht is in het laatste geval veel efficiënter.

Het derde transportmechanisme tenslotte is warmtestraling. In dit geval is elektromagnetische straling
verantwoordelijk voor het warmtetransport. Een lichaam met oppervlakte AI dat zich op een hogere
temperatuur bevindt dan een lichaam in de omgeving straalt warmte naar een aangrenzend vlak met
oppervlakte A2, die evenredig is met het verschil van de vierde machten van de temperaturen TI en
T2 van het stralende en aangestraalde lichaam (zie formule (2.13) volgens (HAK56]).

Q... = 5,77AJ[~ +~(_l -Ilfl~[!il4 _(!2-]4]
EI A2 E2 ~ 100 100

(2.13)

De faktor 5.77 in (2.13) is het stralingsgetal van een zwart lichaam in [W/K4m2
], terwijl EI en E2 de

emissiviteiten van de beide lichamen voorstellen, die een waarde hebben tussen 0 en I (voor een
zwart lichaam heeft E de waarde 1). Voor de stralende oppervlakken met betrekking tot machines
kan gerekend worden met E I=0,9.

Formule (2.13) kan worden toegepast om de stralingswarmte van de behuizing van een machine naar
de omgeving te berekenen. Er kan aangenomen worden dat het totale oppervlak van de aangestraalde
lichamen A2 veel groter is dan het machine-oppervlak Al' waardoor de emissiviteit E 2 uit de verge
lijking valt. Warmtestraling is ondergeschikt wanneer het oppervlak eveneens convectief gekoeld
wordt middels een ventilator, maar kan wel een wezenlijke bijdrage leveren bij de afkoeling van een
stilstaande machine. .
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Een andere toepassing van 2.13 is de bepaling van de warmte-uitwisseling door straling tussen rotor
en stator. In dat geval kunnen in (2.13) de oppervlakken AI en Az evenals de emissiviteiten E I en Ez

gelijk gesteld worden. Bij een draaiende machine overheerst de convectieve warmte-overdracht tussen
rotor en stator, maar in het geval van een geblokkeerde machine is straling van de hete rotor naar de
koelere stator niet te verwaarlozen.

We bekijken de warmtestromen in een geheel gesloten induktiemachine met externe ventilatie,
waarvan een schematische afbeelding is weergegeven in figuur 2.2. De ventilatie vindt plaats aan het
buitenoppervlak van de behuizing, die meestal is voorzien van koelribben. Voor de opwekking van
interne luchtstroming kan een interne ventilator aanwezig zijn, of vinnen op de kortluitring van de
rotor.

1 Stator

2 Rotor

3As

4 Ventilator

5 Kortsluitring

met koelvinnen

6 Statorspoelkop

7 Ventilatorkap

8 Behuizing

9 Lager

Figuur 2.2 Schematische afbeelding van een geheel gesloten kortsluitankermachine met externe
ventilatie.

We beschouwen ten eerste een machine in de nominale bedrijfstoestand. In het normale werkgebied
van de machine wijkt het toerental niet veel af van het synchrone toerental, zodat de warmte-over
drachtscoëfficiënt van de gedwongen convectie konstant kan worden verondersteld. De warmte van

stator- en rotorgeleiders heeft ruwweg twee paden om naar het buitenoppervlak te stromen. Het eerste
pad loopt van de spoelkoppen en kortsluitringen via de binnenlucht naar de behuizing van de machi
ne. Het tweede pad loopt radiaal door het statorijzer naar de behuizing.

Bij een open behuizing zal het grootste deel van de warmte via de lucht afgevoerd worden. In een
gesloten machine wordt de koeling via de lucht beperkt door de scheiding tussen interne en externe
lucht. Door de temperatuurstijging van de interne lucht kunnen de geleiders minder goed hun warmte
aan de lucht kwijt. De beperkende factoren in de warmte-afvoer door het statorijzer worden gevormd
door de warmte-overdrachten van de wikkeling via de gleufisolatie naar het blikpakket en van het
blikpakket naar de behuizing. De plaats in de statorwikkeling waar de temperatuur het hoogst is, is
afhankelijk van welk van de twee transportpaden de overhand heeft in de warmte-afvoer.

In een stilstaande machine (afgeschakelde of geblokkeerde machine) zal de warmte-afgifte langzamer
verlopen, omdat de gedwongen convectie van behuizing naar externe lucht zonder luchtstroming
ontbreekt. Wegens de verslechtering van de interne convectie zal daarom een groter deel van de
warmte ook door het slatorblik lopen.
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3. Het thermisch model van een inductiemachine

De functie van de thermische beveiliging in elektrische machines is het voorkomen van ontoelaatbare
overtemperaturen. In het geval van kortsluitankermachines is het in het algemeen de isolatie van de
statorwinding die beschermd moet worden. Voorheen werd voornamelijk gebruik gemaakt van bi
metalen strookjes in thennische relais, waarmee het thermisch gedrag van de machine gesimuleerd
werd. De toegenomen beschikbaarheid van goedkope microprocessoren biedt echter mogelijkheden
tot een alternatieve simulatiemethode.

Een exacte berekening van de thermische toestand van een elektrische machine is zeer complex. Ten
eerste zijn hiervoor nauwkeurige gegevens nodig betreffende de grootte van de verliezen en de
plaatsen waar zij optreden. Bovendien moeten de diverse warmte-overdrachten en warmtegeleidingen
intern en naar de omgeving toe bekend zijn. Behalve uitgebreide gegevens over de dimensionering en
toegepaste materialen in de machine vergt zo'n berekening een aanzienlijke hoeveelheid rekenkracht.
Voor beveiligingsdoeleinden is deze benadering niet geschikt, omdat voor de 'real time' bepaling van
de thermische toestand een snelle berekening vereist is. Bovendien moet een beveiligigingstoestel
eenvoudig te gebruiken zijn voor een breed scala van uitvoeringsvormen van machines.

Gebleken is dat het thermisch gedrag van inductiemachines vrij nauwkeurig kan worden gekarakte
riseerd met behulp van twee thermische tijdconstanten. Dit gedrag kan vertaald worden in een
equivalent elektrisch model. Zo'n model van de tweede orde wordt onder andere gebruikt bij het
CLINK-motorbeveiligingssysteem van HOLEC.

3.1 Een thermisch model van de tweede orde voor een kortsluitankermachine

In figuur 3.1 is een elektrisch equivalent model van de tweede orde afgebeeld, dat toegepast kan
worden voor de thermische modellering van een inductiemachine. In het model wordt uitgegaan van
twee warmtelichamen met de warmtecapaciteiten Cl en Cz in J/oC. De stroombronnen PI en Pz
vertegenwoordigen verliezen in W die de twee warmtelichamen in temperatuur doen stijgen ten
opzichte van de omgevingstemperatuur 8omg ' De temperatuurstijging van de lichamen wordt gegeven
door respectievelijk ~el en ~ez' Er kan warmte worden uitgewisseld tussen de twee lichamen via de
warmtegeleiding G1 en tussen het tweede lichaam en de omgeving via Gz (WfOC). De elementen Cl'
Cz' G1 en Gz worden in het vervolg de modelparameters genoemd. In de volgende paragraaf wordt
ingegaan op de fysische invulling van de modelparameters en de verliesbronnen met betrekking tot
de thermische beveiliging van een inductiemachine.
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Cz

Figuur 3.1 Schema van een thermisch model van de tweede
orde voor een inductiemachine.

3.1.1 Het thermisch CLINK-model van de tweede orde

In het motorbeveiligingssysteem CLINK van HüLEC wordt voor de simulatie van de thermische
toestand van de te beveiligen machine uitgegaan van een thermisch model van de tweede orde
volgens figuur 3. I.

Het model berust mede op een drietal fysische overwegingen:
o De koperverliezen van de stator en de rotor worden geconcentreerd in de

bron PI voorgesteld.
o De ijzerverliezen in de stator worden gemodelleerd in de bron Pz'
o De temperatuur AS) stelt de temperatuurstijging van het koper voor.

De plaats in de koperwikkeling van een machine, waar de hoogste temperatuur optreedt, wordt de
'hot-spot' genoemd. Deze temperatuur wordt in het CLINK-model gesimuleerd met behulp van AS).
De modelparameters Cl' Cz, GI en Gz moeten zo bepaald worden dat het temperatuurverloop AS, zo
'goed mogelijk overeen komt met het werkelijke temperatuurverloop op de 'hotspot' van de
betreffende machine. Wegens de grote vereenvoudiging van het thermisch probleem door het voor te
stellen door een model van de tweede orde, is de fysische betekenis van de modelparameters niet
direkt af te leiden. In het CLINK-model koppelt men echter toch de warmtecapaciteiten Cl en Cz aan
respectievelijk het koper en het ijzer in de machine. De warmte van de windingen wordt veronder
steld naar de omgeving te stromen via de warmtegeleidingen G I en Gz. In tabel 3.1 zijn een aantal
andere fysische aspecten weergegeven, die in meer of mindere mate van invloed zullen zijn op de
modelparameters. Er wordt verondersteld dat de verlieshronnen en de modelparameters onatbankelijk
zijn van de temperatuur. In werkelijkheid geldt dit voor de bronnen zeker niet: de weerstand van de
wikkelingen is immers een functie van de temperatuur.
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Cl GI C2 O2

verdeling van de koper- dikte en wanntegelei- verdeling van de ijzer- externe ventilatie van
verliezen tussen rotor ding van geleiderisolatie verliezen in tanden en de behuizing
en stator juk

dikte en warmtegelei- wannte-overdracht van
massa van het rotor- ding van gleufisolatie massa van behuizing en statorblik naar behui-
en statorkoper blik zing

interne ventilatie van de
wanntegeleiding van spoelkoppen bv. door overdracht van wannte
rotor naar stator door vinnen op de rotorkooi uit interne lucht aan de
luchtspleet behuizing bij gesloten

warmtegeleiding in de machines
geleiders

warmtegeleiding in blik
en behuizing

Tabel 3.1 Fysische aspecten die een belangrijke invloed zullen hebben op de waarden van de modelparameters
in het CLlNK-model. De meeste aspecten die genoemd worden, kunnen invloed hebben op meerdere
modelparameters maar zijn slechts vermeld bij één.

Uitgangspunt van het CLINK-model is de realisatie van een thermische beveiliging voor inductie
machines, waarin de waarden van de modelparameters afgeleid kunnen worden uit de kenplaatge
gevens. Op deze manier kan het beveiligingssysteem eenvoudig ingesteld worden op de te beveiligen
machine. De momentane waarde van de verliesbronnen wordt afgeleid uit een meting van de stator
stroom.

Als de modelparameters en de verliesbronnen bekend zijn kan de temperatuur op de 'hot-spot' on
line' gesimuleerd worden. Uit een continue statorstroommeting berekent men de momentane waarden
van de verliesbronnen PI en P2• In het tweede orde model kunnen de modeltemperaturen ASI(t) en
A8it) op elk volgend tijdpunt berekend worden uit de waarden op het vorige tijdstip en de laatst

berekende waarden voor PI en P2 •

(3.1)

C2

De juistheid van de aannamen waarop de modelparameters en de verliesbronnen in het CLINK-model
zijn gebaseerd, dient getoetst te worden aan de hand van temperatuunnetingen in inductiemachines in
verschillende toestanden.

3.1.2 Oplossing van het model van de tweede orde bij constante verliesbronnen

We nemen aan dat de verliesbronnen een constante waarde PI en P2 hebben. Zij worden ingeschakeld
op het tijdstip t=O, zodat geldt, PI=PIU(t) en P2=P2U(t). Het verloop van de temperatuurstijgingen
ASJ(t) en AS2(t) kan dan analytisch opgelost worden. Voor de twee knooppunten gelden de volgende
vergelijkingen (zie [VETI]):
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(3.2)
dAS2

P2 = Gt(AS2-ASt) + C2-- + G2.AS2·
dt

Als we Laplace transfonnatie toepassen op deze vergelijkingen, kunnen we ze in matrixnotatie als

volgt weergeven:

G
s+_t

Ct

G.
c;-
G]

a2 =-
C2

G2
a3 -C2

(3.3)

Uit dit stelsel kunnen we .ASJ(s) en !:lSis) oplossen:

t.. = _1 (Ca +a +a ) + v(a +a +a )2-4a a ) (3.4)
1,2 2" 1 2 3 - I 2 3 I 3

Breuksplitsing levert de volgende vergelijkingen op:

.AS.,2+.AS2,2 .AS1,2 .AB2,2
.AS2(s) = --

s s-t..1 s-~

Na terugtransfonnatie naar het tijddomein ontstaan de volgende temperatuurfuncties:

(3.5)

- I I

.AS (t) =.AS (l-e~) +.AB (l-e T.)
I 1,1 2,1
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De responsie van de temperatuurstijging del op de stapvormige inschakeling van de verliesbronnen
PI en Pz wordt gekarakteriseerd door de twee tijdconstanten 'I' 'z en de temperatuurstappen del,l en
de2.l' Deze parameters worden in het vervolg aangeduid als de curve-parameters.

Om de curve-parameters van del uit te drukken in de modelparameters Cl' Cz' Ol en Oz en verlies
bronnen PI en Pz zijn een viertal hulpvariabelen AI' BI' D en E gedefiniëerd (zie [SMlTS]).

AI
PI(GI+GZ) + PPI PI

BI =-
CICZ C.

D
G.Gz E=

C.(G. +Gz) + CZGI (3.7)
C.Cz 2C.Cz

Voor de curve-parameters van dal gelden nu de volgende betrekkingen:
1 I'I = ---;::::== '2 = ---;===

E - JEZ-D E + VEZ-D

A.(E + VEZ-D ) - Bp

2DVE z-D
(3.8)

Analoog aan de beschouwing van de temperatuur del kan eveneens temperatuur dez worden beschre
ven. In plaat,> van AI en BI worden nu de hulpvariabelen Az en Bz gebruikt.

pp. + PzG. Pz (3.9)
Az = C1C

Z
Bz = C

z

De tijdconstanten zijn karakteristiek voor het model bij een gegeven set modelparameters, en zijn
daarom voor ~el en dez hetzelfde. De twee andere curve-parameters van dez zijn de temperatuur

sprongen dBI,2 en dez.z·

Az(E+VEZ-D ) - BzD

2DVE Z-D

Bp - Az(E-VEZ-D )

2vVE z-D

(3.10)

3.1.3 Oplossing van het model van de tweede orde bij afkoeling van een stilstaande machine

We kunnen het stelsel van twee vergelijkingen van fonnule (3.2) ook oplossen wanneer we de
afkoeling van een stilstaande machine beschouwen. waarbij dus de verliesbronnen PI en Pz nul zijn.
De temperatuurstijgingen del en ~ez op de twee knooppunten op het begintijdstip van de beschou
wing worden ~elO en ~ezo genoemd. Na Laplace-transfonnatie kunnen we de vergelijkingen analoog.
aan (3.3) als volgt in matrixnotatie schrijven:

-17-



Het thermisch model

(3.11)

De oplossingen van de temperatuurfuncties zien er dan als volgt uit:

~81 = ~81.1e
T.

+ ~e2.1e
t;

(3.12)
- -t,

~82 = ~81.2e
T,

+ ~eZ.2e

De tijdconstanten "ti en "t2 zijn wederom hetzelfde als in fonnule (3.8). De andere twee curveparame
ters van ~e, zijn hieronder uitgedrukt met behulp van de eerder gedefiniëerde hulpvariabelen 0 en E
en hulpvariabele A3, waarvoor geldt:

~81OC1(GI +G2) + MJzoCPI

C1CZ

118
10

CVE 2-D - E) + A
3

2/E 2-D

~81O(VE 2 -D + E) - A3

2VE 2 -D

(3.13)

(3.14)

Voor de nog ontbrekende parameters van modeltemperatuur ~e2 geldt tenslotte:

~eIOCIGl + ~820C2GI

C1C2

(3.15)

~820(VE 2 -D - E) + A4

ZVE 2-D
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3.2 Toetsing van het thermisch model met behulp van temperatuurmetingen

Het thennisch model dient bij verschillende bedrijfstoestanden van de betreffende machine het
temperatuurverloop op de 'hot-spot' voldoende nauwkeurig te simuleren. Ter verificatie kunnen
temperatuurmetingen in inductiemachines worden uitgevoerd. Uit de gemeten temperatuurcurven
kunnen door middel van 'curve-fitting' curve-parameters worden bepaald, die vergeleken kunnen
worden met de curve-parameters volgens het thennisch model.

De temperatuurmetingen die door [SMITS] zijn uitgevoerd in een gesloten inductiemachine worden
hier kort behandeld. Vervolgens zijn de gemeten temperatuurcurven gebruikt om te testen of en hoe
'curve-fitting' gebruikt kan worden om stabiele curve-parameters te bepalen. Tenslotte is gekeken
hoe uit de curve-parameters modelparameters kunnen worden berekend.

3.2.1 Temperatuurmetingen in een gesloten inductiemachine door [SMlTS]

Er zijn door [SMlTS] temperatuurmetingen uitgevoerd in een gesloten inductiemachine bij nominale
belasting, bij afkoeling van een stilstaande machine en bij blokkering bij een verlaagde voedings
spanning. Zie voor de machinegegevens tabel 3.2.

Merk Leroy Samer Nominale stroom In =21,9 A
Type LS 160 M3 Arheidsfaktor cos lp =0,87
Nominaal vermogen Pn= 11 kW Windingsisolatie klasse F
Nominaal toerental 1440 rpm Massa 85 kg

Nominale spanning Un=380 V (ster) Warme blokkeertijd 5 s

Tabel 3.2 Gegevens van de gesloten kortsluitankermachine waaraan door [SMlTS] temperatuurmetingen zijn
verricht.

Er zijn PtlOO-temperatuursensoren gebruikt, die op verschillende plaatsen in de machine zijn
gemonteerd. Bij de opwarmproef bij nominale belasting en de afkoelproef zijn de sensoren
gemonteerd volgens figuur 3.2. De sensoren 3, 4 en 5 zijn op dezelfde axiale positie in opeenvol
g~nde statorgleuven tegen de afdekisolatie van de gleuf gemonteerd. Met deze drie sensoren kan
gemeten worden of de opwarming van het statorkoper in de gleuven uniform is, of dat eventuele
staande golven temperatuurverschillen tussen de verschillende gleuven veroorzaken.

-8
~ ~D!

:§' c ~ \e

~ ~ 0/•
3,4, en 5

Figuur 3.2 Posities van de PtJOO-sensoren bij de opwarming bij nominale belasting en de afkoelproef van een
gesloten inductiemachine. gemeten door [SMlTS].
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In figuur 3.3 zijn de meetresultaten van de acht sensoren afgebeeld. De temperatuurverschillen tussen
de in verschillende statorgleuven geplaatste sensoren 3, 4 en 5 blijken slechts gering (maximaal
3,5°C). De hOQg~te temperatuurcurven zijn geregistreerd door de sensoren op de statorspoelkoppen.
Van deze sensoren is de gemeten temperatuurstijging aan de ventilatorzijde (sensor I en 2) lager dan
aan de andere zijde (sensor 7 en 8). De 'hot-spot' van de machine kan bij nominale belasting
verondersteld worden te liggen op de binnenzijde van de spoelkop aan de zijde zonder ventilator
(sensor 7).
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Figuur 3.3 Temperatuurcurven gemeten in een gesloten inductiemachine bij nominale belasting door [sMrrsj.

Er zijn acht PtlOO-sensoren gebruikt, gemonteerd volgens figuur 3.2.
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Figuur 3.4 Temperatuurcurven gemeten bij afkoeling van een stilstaande gesloten inductiemachine door
[sMrrs]. Er zijn acht PtlOO-sensoren gebruikt, gemonteerd volgens figuur 3.2. In de bovenste grafiek is de
complete meting weergegeven, in de onderste is het tijdsinterval beperkt tot de eerste 1000 seconden.

De temperatuurcurven van de afkoeling van de stilstaande machine na nominaal bedrijf zijn
afgebeeld in figuur 3.4. De begintemperaturen van de afkoelcurven zijn afhankelijk van de opwar
ming van de machine tevoren van de afkoelmeting. Het valt op dat de verschillen tussen de
afkoelcurven in een relatief kort tijdsinterval afnemen en dat na ongeveer een uur de temperaturen op
alle meetplaatsen binnen een band van 5°C liggen. De relatief snelle verdwijning van grote tempera
tuurgradiënten binnen de machine wijst erop dat de warmte-afgifte van de behuizing naar de
omgeving de 'bottle-neck' vormt in de afkoeling.

Tenslotte is een blokkeerproef uitgevoerd bij een verlaagde voedingsspanning. Bij deze meting zijn er
behalve de sensoren op de statorwinding ook een aantal sensoren op verschillende rotorstaven bij de
kortsluitring geplaatst. Zij zijn met warmtepasta gemonteerd in gefreesde gleufjes in het rotorblikpak
ket. In tabel 3.3 zijn de meetgegevens vermeld. In figuur 3.5 zijn de temperatuurverlopen afgebeeld,
die gemeten zijn op een rotorstaaf, op een statorspoelkop en in een statorgleuf. Het is duidelijk dat in
dit geval de 'hot-spot' van de machine niet op de statorspoelkop ligt zoals bij nominale belasting,
maar op een rotorstaaf. Omdat de maximaal toelaatbare overtemperatuur van de rotorstaven hoger is
dan die van de statorwinding in verband met de afwezigheid van isolatie is het echter de vraag waar
de overtemperatuur het eerst zijn maximaal toelaatbare waarde overschrijdt. Is dit in de rotor, dan
dient het thermisch model bij blokkering de 'hot-spot' in de rotor te simuleren. Is het daarentegen in
de statorwinding dan moet de hoogste statorwindingstemperatuur gesimuleerd worden. De modelpa
rameterwaarden, geldig voor de opwanning van een geblokkeerde machine, zullen afhankelijk zijn
van welke van de twee temperaturen gesimuleerd moet worden. Dit betekent dat voor de beveiliging
van een geblokkeerde machine met behulp van het thermisch model bekend moet zijn of de machine
rotor- of statorkritisch is.

-21-



Het thennisch model

Spanning [V] Statorstroom [A] blokkeertijd [5]

220 62 55

Tabel 3.3 Meetgegevens van de blokkeerproef van een gesloten inductiemachine. gemeten door [SMrrsj.
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figuur 3.5 Temperatuurcurven gemeten bij blokkering bij een verlaagde voedingsspanning van een gesloten
inductiemachine vanuit koude toestand, gemeten door {SM1TSj. Het verloop van de curven is typisch voor de
montage van sensoren op een rotorstaaf, op een spoelkop van de statorwinding en in een statorgleuf

3.2.2 Berekening van curve-parameters met behulp van 'curve-fitting'

Uit de gemeten temperatuurcurven kunnen curve-parameters worden afgeleid met behulp van •curve
fitting' . 'Curve-fitting' is een methode waarbij een onbekende curve vergeleken wordt met een
testfunctie met variabele parameters. Uit een zelf in te voeren set beginwaarden worden deze parame
ters door middel van een iteratief proces zodanig berekend, dat het verloop van de testfunctie zo
goed mogelijk overeenkomt met het verloop van de onbekende curve. In dit geval wordt de
onbekende curve gevormd door de temperatuurwaarden L16m, die gemeten zijn op de bemonstering
tijdstippen ~. De parameters van de testfunctie L161 worden bepaald door minimalisatie van uitdruk
king (3.17).

(3.17)

met n: het aantal temperatuurmonsters betrokken in de berekening
tj : het tijdstip van temperatuurmonster i

Er is gekeken naar de geschiktheid van 'curve-fitting' voor de analyse van temperatuurmetingen in
inductiemachines tijdens opwarming bij konstante belasting, afkoeling van een stilstaande machine en
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opwanning bij blokkering bij een verl~gde voedingsspanning. Er is hierbij gebruik gemaakt van de
temperatuunnetingen uitgevoerd door [SMlTS] aan een gesloten inductiemachine. Er zijn verschillende
testfuncties gebruikt, die hieronder zijn opgesomd.

(a) De eerste testfunctie (zie fonnule (3.18» komt overeen met de oplossing van de tempera
tuurstijging .::lB. van de 'hot-spot' van de machine volgens het tweede-orde CLINK
model bij konstante verliesbronnen (zie fonnule (3.6». De vier curve-parameters die
berekend worden zijn; .::lB•.• , .::lB2•• , ~l en ~2'

.::lB =.::le (1 - e;') +.::le (1 - e;') (3.18)
, .,. 2.1

(b) Een testfunctie van de eerste orde volgens (3.19). Er zijn nu slechts twee curve-parameters
(.::lBI,1 en ~.) .

.::lB, = .::lBJl - e ;') (3.19)

(c) Een testfunctie van de derde orde volgens (3.20). De zes curve-parameters zijn: .::le l .l ,

.::lB2.1, .::lB3.• , ~I' ~2 en ~3'

.::lB =.::lB (I - e;') +.::lB (I - e;') +.::lB (I - e~) (3.20)
, 1,1 2.1 3.1

(d) Deze testfunctie komt overeen met de oplossing van .::lB. volgens het CLINK-model van de
tweede orde bij afkoeling (zie formule (3.12».

-, -I

(e) Een testfunctie voor de afkoeling met slechts één tijdconstante
-,

(3.21)

(3.22)

Ten eerste is 'curve-fitting' toegepast op het temperatuurverloop van de 'hot-spot' bij nominale
belasting (sensor 7 in figuur 3.3). Er is niet alleen gekeken naar de curve-parameters bij toepassing
van een 'curve-fitting' van de meetgegevens volgens een model van de tweede orde (a), maar ook bij
'curve-fitting' met één en drie tijdconstanten volgens (b) en (c). In tabel 3.4 zijn de gevonden curve
parameters weergegeven.

Testfunctie AS •.• 'tI AS2,I 't2 AS3•• 't3

in [0C] in [s] in [0C] in [s] in [0C] in [s]

(b) 88,7 1624

(a) 80,8 2030 JO,2 160

(c) 79,4 2077 8,8 287 3,1 45

Tabel 3.4 Curve-parameters berekend met behulp van 'curve-fitting' bij het' gebruik van verschillende
testfuncties. De berekening is uitgevoerd op het temperatuurverloop van de 'hot-spot', bij de opwarming van
een gesloten inductiemachine bij nominale belasting (zie [sMrrsJ).
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Uit figuur 3.6 kunnen we afleiden hoe goed de gemeten temperatuurcurve benaderd wordt door de
curveparameters van een testfunctie met één, twee en drie tijdconstanten. Het temperatuurverloop op
de 'hot-spot' blijkt binnen een marge van ongeveer ±O,5°C benaderd te kunnen worden door een
testfunctie met twee tijdconstanten. Vanzelfsprekend is de fout in de benaderde curve bij toepassing
van een testfunctie van de derde orde nog kleiner, maar deze kleine verbetering weegt niet op tegen
de vergroting van de komplexiteit van het model.

hHz=,~~ : :~
&>0 .~ 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

n~;
8 i 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000H 0,_

ä i 0

~ ~
~"i::~,4~
> ~

o 1000 2000 3000 4000 SOOO 6000 7000 8000

Tijd in [s]

Figuur 3.6 Verschil tussen het door curve-parameters gekarakteriseerd verloop en het gemeten temperatuur
verloop op de 'hot-spot', bij opwarming van een gesloten inductiemachine bij nominale belasting (zie [sMrrsJ).

Er zijn testfuncties gebruikt volgens (a), (b) en (e), met twee, één en drie tijdconstanten.

Vervolgens is op alle temperatuurcurven, gevonden bij de opwarming bij nominale belasting curve
fitting' toegepast met testfunctie (a). In figuur 3.7 zijn de gevonden curve-parameters in staafdia
grammen afgebeeld. De temperatuurcurve van sensor 6 in het blikpakket heeft curve-parameters die
het meest afwijken van de andere curven. Dit is ook de enige sensor die niet de statorwindingstempe
ratuur meet. De waarde van de grote tijdconstante 'tI blijkt op alle meetplaatsen, inclusief sensor 6 in
het blikpakket, van dezelfde ordegrootte.
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Figuur 3.7 Curve-parameters van de temperatuurcurven van de opwarming van een gesloten machine bij
nominale belasting, verkregen door een 'curve-fitting' van de tweede orde. De eerste acht curven zijn
genummerd volgens het sensornummer, curve 9 is de gemeten gemiddelde temperatuurstijging van de
statorwinding, gemeten met het zogenaamde 'toestel van van Gils'.

De tijdsduur voor het bereiken van een thermisch stationaire toestand is voor de gemeten machine bij
nominale belasting grofweg 2,4 uur. Indien uit temperatuurcurven over een kortere meettijd dezelfde
stabiele curve-parameters van de tweede orde bepaald kunnen worden, kan met een kortere meettijd
volstaan worden. Met deze achtergrond is op selectieve tijdsintervallen van de temperatuurcurve van
de 'hot-spot' bij opwarming onder nominale belasting 'curve-fitting' uitgevoerd met testfunctie (a).
Uit figuur 3.8 zien we dat bij de berekening over 6544 s de parameters nauwelijks anders zijn dan bij
de volledige meettijd (8556 s). Bij verdere verkleining van het in de berekening betrokken tijdsinter
val treedt een ongewenste daling op van de berekende curve-parameters.
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De ti~uur vanaf het starttijdstip van de meting, waarop
de curve-parameterbepaling is toegepast.

Figuur 3.8 Relatieve waarden van de curve-parameters, berekend volgens (a) op selectieve tijdsintervallen van
de gemeten temperatuurcurve op de 'hot-spot' bij nominale belasting, ten opzichte van de waarden berekend
over de volledige meettijd.

Er is ook 'curve-fitting' -analyse toegepast op de resultaten van de afkoelmeting aan een stilstaande
machine. Van de curve van de 'hot-spot' (sensor 7) zijn curve-parameters berekend met de testfunc
ties (d) en (e) (zie tabel 3.5). Bij de 'curve-fitting' met één tijdconstante (e) is de berekende
parameterwaarde ~el,l' die de begintemperatuur van de afkoelcurve voorstelt te laag. Bij toepassen
van testfunctie (d) wordt de relatief steile temperatuurdaling in het eerste tijdsinterval beter benaderd.
De waarde van de grote tijdconstante "tI is aanzienlijk groter dan bij de opwarmproef bij nominale
belasting. De warmte-afgifte naar de omgeving verloopt langzamer doordat de ventilator nu stilstaat.
De waarde van de kleine tijdconstante "t2 blijkt overeen te komen met de waarde, die bepaald is uit
de opwarmproef bij nominale belasting.

Testfunctie ó8l.1 "tI ó82•1 "t2 Gemiddelde
in [0C] in [sJ in [0C] in [sJ fout in [0C]

(e) 69,4 6616 1,65

(d) 64,5 7218 26,9 160 0,47

Tabel 3.5 Curve-parameters berekend met behulp van 'curve-fitting' bij het gebruik van verschillende
testfuncties. De berekening is uitgevoerd op het temperatuurverloop van de 'hot-spot' (sensor 7), bij de
afkoeling van een gesloten inductiemachine (zie [sMrrsJ). Bij elke set curve-parameters is de gemiddelde fout
van de benaderingscurve gegeven.

Voor de analyse van blokkeermetingen blijkt 'curve-fitting' minder nuttig. Er is 'curve-fitting'
toegepast op de temperatuurcurven van een rotorstaaf en een statorspoelkop uit figuur 3.5. Er zijn
testfuncties met één en twee tijdconstanten «a) en (b» en twee verschillende sets beginwaarden van
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de 'curve-parameters' in de berekeningen gebruikt (zie tabel 3.6). De bepaling van 'curve-parame
ters' van de tweede orde blijkt geen stabiele waarden op te leveren. De gevonden curve-parameter
waarden zijn afbankelijk van de gebruikte beginwaarden. Gezien de lage waarden van de gemiddelde
fout blijken de instabiele 'curve-parameters' de gemeten temperatuurcurve wel goed te karakteriseren.
De berekening met één tijdconstante is wel stabiel bij de temperatuurcurve op de rotorstaaf, maar niet
bij die op de statorspoelkop.

De slechte stabiliteit van de 'curve-parameterbepaling' wordt mede veroorzaakt door de korte duur
van een blokkeermeting ten opzichte van de benodigde tijd tot het bereiken van de stationaire
toestand. Meerdere combinaties van 'curve-parameters' blijken de korte meetcurve met ongeveer
dezelfde nauwkeurigheid te kunnen benaderen. De stabiliteit kan nog verslechterd worden door de
vervorming van het werkelijke temperatuurverloop door een tijdsvertraging, die optreedt door een
niet-ideaal warmtegeleidend contact van de sensor met de meetplaats en de tijdconstante van de
sensor zelf. Bij de sensoren op de statorspoelkop kan bijvoorbeeld de sensor niet direkt tegen het
koper aan gemonteerd worden door de aanwezigheid van isolatie. De tijdsvertraging in de tempera
tuurcurve van de statorspoelkop in figuur 3.5 is zichtbaar uit de lage aanvangssteilheid.

In figuur 3.8 hebben we gezien dat de 'curve-parameters', die berekend worden over een relatief kort
tijdsinterval, zoals bij een blokkeermeting, niet representatief zijn voor het verloop van de totale
curve tot de stationaire toestand. Buiten het feit dat instabiele 'curve-parameters' onbruikbaar zijn,
kan aan eventuele stabiele 'curve-parameters' daarom ook geen fysische betekenis toegekend worden
bij een blokkeermeting. Deze 'curve-parameters' zijn immers alleen geldig in een kort tijdsinterval.
Dit geldt ook voor 'curve-parameters' van de eerste orde.

Plaats Test- Beginwaarden curve- Berekende curve-parameters Ge-
ge- func- parameters mid-

meten tie delde
curve á81,1 'tI á82•1 't2 á81•1 'tI á82. 1 't2

fout

[0C] [sj [0C] [sj [0C] [sj [0C] [sj In

lOC]

Ro- (b) 240 7000 87,2 44,4 0,89
tor- 240 3000 87,2 44,4 0,89
staaf (a) 240 7000 30 ISO 1349 1492 15,6 9,5 0,16

240 3000 30 ISO 796 865 15,4 9,5 0,15
------ ------ ----- ----- ----- ----- -------- -------- -------- -------- ------
stator- (b) 240 7000 9,4x109 l,4xlO lO 1,8
spoel- 240 3000 2,2xlOIO 3,3xlO IO 1,8
kop (a) 240 7000 30 ISO 9,2xl09 1,5xlO'O 3,4xlOR 6,1x109 1,8

240 3000 30 ISO 5,7x1OR 6,6xlOR -8,lx107 4,IxlOR 1,8

Tabel 3.6 Curve-parameters berekend met behulp van 'curve-fitting' bij het gebruik van verschillende
testfuncties. De berekening is uitgevoerd op temperatuurverlopen van een rotorstaaf en een statorspoelkop (zie
figuur 3.5), bij blokkering van een gesloten inductiemachine bij een verlaagde voedingsspanning (zie [sMrrsJ).

Bij de parameters is vermeld welke beginwaarden in de berekening zijn gebruikt. Bij elke set curve-parameters
is de gemiddelde fout van de benaderingscurve gegeven.
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3.2.3 Bepaling van modeJpararneters uit curve-parameters

De testf\mctie met twee tijdconstanten volgens methode (a) kan gezien worden als de oplossing van
de temperatuur ASI in het thermisch model van de tweede orde bij opwarming bij constante, nomina
le belasting. De vier modelparameters Cl' C2, GI en G2 kunnen berekend worden uit curve-parameters
van de gemeten temperatuurcurve en de warmtestromen PI en P2'

De hulpvariabelen AI' BI' D en E, die al eerder gedefiniëerd zijn (zie formule (3.7» als functie van
de vier modelparameters, kunnen ook worden uitgedrukt als functie van de curve-parameters:

D

(3.23)

Voor de modelparameters geldt nu:

PI

B;

(

2
AI PI

G'aJh = ---
R 2 P +P

I I 2

G2alh

GlaJP (PI+P)

APlaJh- Pp
(3.24)

Voor G I zijn twee oplossingen (a en b) mogelijk, die vervolgens ook leiden tot twee verschillende
oplossingen voor G2 en C2• Bij aJle berekeningen die zijn uitgevoerd met de berekende curve
parameters, bleek oplossing b echter te leiden tot één of meer negatieve modelparameters.

De hulpparameter BI komt overeen met de aanvangssteilheid van het temperatuurverloop. De
modelparameter C J is dus afhankelijk van de aanvangssteilheid van de benaderingsfunctie en van de
verliesbron PI' In tab.el 3.7 zijn de modelparameters weergegeven, die berekend zijn uit de 'curve
parameters' van de tweede orde uit tabel 3.4 van de temperatuurcurve op de 'hot-spot' bij nominale
belasting.
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PI [W] . P
2

[W] Cl [WC] C2 [WC] G I [W/°C] G2 [WrC]

1115 754 10767 42415 52,4 26,8

Tabel 3.7 Modelparameters berekend uit de vermelde verliesbronnen PJ en P2 en de curve-parameters van de
tweede orde uit tabel 3.4 van het temperatuurverloop op de 'hot-spot' (sensor 7), bij de opwarming van een
gesloten inductiemachine (zie [SMITSJ) bij nominale belasting.

We beschouwen vervolgens de modelparameters van de afkoelcurve van een stilstaande machine.
Omdat de verliesbronnen bij de afkoeling nul zijn, is het temperatuurverloop onafhankelijk van de
schaal van het model. Het gesimuleerde afkoelverloop blijft dus hetzelfde als alle modelparameters
met dezelfde faktor vermenigvuldigd worden. Er kan dus één modelparameter vrij gekozen worden.
We beschouwen al' ~ en a3 uit formule (3.11) als de drie onafhankelijke op te lossen variabelen. Zij
kunnen als volgt berekend worden:

A3 - 2MJOE
a I = ---,-.."...----,-.."...--

AS20-AS JO

A3 - 2A8zoE

AS
IO

-AS
20

(AS
20

-AS JO)D

A
3

- 2AS IoE
(3.25)

(A820-A8JO)D
a3 = ---:--""::'"7"=--=-

A3 - 2A8
10
E

De hulpvariabelen D en E zijn uit de tijdconstanten van de curve te bepalen volgens (3.23). Uit
(3.14) kunnen we voor de hulpvariabele A3 afleiden:

I (3.26)
A3 = (AS 1•1-A9z)V EZ-D + ASIJ

Voor de bepaling van de modelparameters van de afkoelcurve zijn niet alleen de waarden van de
curve-parameters benodigd, maar ook de beginwaarde AS20 van de modeltemperatuur ASz• Aangezien
deze niet bekend is, zijn uit alleen een afkoelcurve dus niet direkt modelparameters af te leiden.

We kunnen echter wel nagaan in hoeverre de modelparameters van de opwarming onder nominale
belasting geldig zijn voor de afkoeling. De afkoelproef is uitgevoerd aan een machine die onder
nominale belasting is opgewarmd tot de stationaire toestand. Indien de modelparameter Cz bij de
opwarming onder nominale belasting en bij afkoeling bij stilstand fysisch gezien dezelfde betekenis
heeft, kan de eindwaarde van de temperatuur A82 bij de opwarmproef gebruikt worden als begintem
peratuur ASzo bij de afkoeling. De begintemperatuur A820 kan dan als volgt afgeleid worden uit de
verliesbronnen en modelparameter G2 bij de opwarming onder nominale belasting (zie tabel 3.7):

~~ (3 TIAS
20

= __ = 69.7 . )
Gz

Als we echter met deze waarde van AS20 modelparameters voor de afkoeling berekenen vinden we
enkele negatieve waarden (zie tabel 3.8). Aangezien negatieve modelparameters fysisch niet voor
kunnen komen, is deze oplossing niet realistisch. De modeltemperatuur Aa2 is dus niet zonder meer
overdraagbaar van het model voor de opwarming onder nominale belasting naar het afkoelmodel.
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M
20

[0C] Cl [WC] C2 [WC] G1 [W/°C] G2 [W/°C]

69,7 10767 -47971 87,2 -5,13
60 10767 100440 60,6 15,4
55 10767 38741 52,3 6,90

Tabel 3.8 Modelparameters berekend uit de vermelde waarde van begintemperatuur A82lJ en de curve
parameters van de tweede orde uit tabel 3.5 van het temperatuurverloop op de 'hot-spot' (sensor 7), bij
afkoeling van een gesloten inductiemachine (zie [SMrrSJ). Voor de warmtecapaciteit Cl is de waarde gekozen
die voor de opwarming onder nominale belasting is gevonden.

Het blijkt dat er negatieve modelparameters voorkomen als we 63.3<A820<A81O kiezen. Voor A820=
55°C is er in zekere mate overeenstemming in enkele modelparameterswaarden van de opwarming en
de afkoeling. Modelparameter Cl komt vanzelfsprekend overeen omdat deze zo gekozen is, maar ook
G1 vertoont een goede overeenkomst. Modelparameter C2 valt ongeveer 10% lager uit dan bij de
opwarming. Dat de warmtegeleiding G2 bij de afkoeling lager is dan bij de opwarming is logisch
gezien het ontbreken van ventilatie.
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3.3 Gevoeligheid van het CLINK-model voor de modelparameters

Het is in verband met het onderzoek naar de geldigheid en invulling van het thermische CLINK
model interessant te bekijken in welke mate het verloop van de simulatie-temperatuur afhankelijk is
van variatie in de modelparameters. Voor de invulling van de modelparameters, die hierbij als basis
gebruikt zijn, wordt uitgegaan van de temperatuurmeting in een gesloten inductiemachine bij
nominale belasting, uitgevoerd door [SMlTS]. Van het temperatuurverloop op de 'hot-spot' zijn
modelparameters berekend uit curve-parameters (zie paragraaf 3.2.3) en de verliezen PI en P2• Voor
PI en P2 zijn de waarden van de koper- en ijzerverliezen gebruikt die bepaald zijn aan de hand van
een nullastmeting en een belastingsmeting (zie [SMlTS]). In tabel 3.9 is een overzicht van de
gebruikte waarden gegeven.

curve-parameters verliesbronnen modelparameters

ó81•1 'tI ó82•1 't2 PI P2 Cl C2 GI G2

[0C] [sj [0C] [sj [W] [W] [WC] [WC] [WfOC] [W/°C]

80,8 2030 10,2 160 1115 754 1,08xl04 4,24xlO4 52,4 26,8

Tabel 3.9 Waarden van de mode/parameters die als basis zijn gebruikt voor de gevoeligheidsanalyse van het
CLlNK-model. Tevens zijn de waarden van de curve-parameters en de verliesbronnen vermeld waaruit zij
berekend zijn.

Er zijn simulaties uitgevoerd, waarbij is uitgegaan van een model met modelparameters volgens tabel
3.9. De absolute afwijking in de temperatuursimulatie op de 'hot-spot' ~el is bepaald, waarbij steeds
één van de parameters wordt gevariëerd (zie de figuren 3.9, 3.10, 3.11 en 3.12). Hetzelfde is gedaan
voor variaties in de verliesbronnen (zie de figuren 3.13 en 3.14). In bijlage B zijn figuren afgebeeld
waarin in plaats van de absolute de relatieve afwijking van de temperatuursimulatie wordt gegeven.

We zien dat variaties in de warmtecapaciteiten vanzelfsprekend alleen invloed hebben op de stijgsnel
heid van de temperatuur ~el en niet op de eindwaarde ervan. Bij constante bronnen worden immers
de eindwaarden van ~el en ~e2 alleen bepaald door de warmtegeleidingen. Variatie in de warmtege
leidingen G I en G2 leidt zowel tot veranderingen in de stijging als in de eindwaarde van ~el' Vooral
variatie van de warmtegeleiding G2 heeft een grote invloed op het temperatuurverloop.
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Curves van boven naar onder:

Cl 50$ kleiner

modelparameters volgens tabel 3.9

Cl 50% groter

100

90

cr 80
L
.S 70
~
<1 60
~

I:
~ 30
::!:

20

10

0 2000 4000

Tijd in [sJ

6000 8000 10000

Figuur 3.9 De absolute afwijking van de hoogste modeltemperatuur .MIJ bij variatie van CJ, in het thermisch
model van de tweede orde, waarin de modelparameters zijn bepaald uit de temperatuurcurve op de 'hot-spot',
gemeten bij opwarming van een gesloten induktiemachine bij nominale belasting.
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Figuur 3.10 De absolute afwijking van de hoogste modeltemperatuur ASJ bij variatie van C2, in het thermisch
model van de tweede orde, waarin de modelparameters zijn beplUl/d uit de temperatuurcurve op de 'hot-spot',
gemeten bij opwarming van een gesloten induktiemachine bij nominale belasting.
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Figuur 3.n De absolute afwijking van de hoogste modeltemperatuur L\8} bij variatie van G}, in het thermisch
model van de tweede orde, waarin de modelparameters zijn bepaald uit de temperatuurcurve op de 'hot-spot',
gemeten bij opwarming van een gesloten induktiemachine bij nominaLe belasting.
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Figuur 3.12 De absoLute afwijking van de hoogste modeltemperatuur L\8} bij variatie van G2, in het thermisch
model van de tweede orde, waarin de modelparameters zijn bepaaLd uit de temperatuurcurve op de 'hot-spot',
gemeten bij opwarming van een gesloten induktiemachine bij nominaLe beLasting.
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Curves van boven naar onder:
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Figuur 3.13 De absolute afwijking van de hoogste mode/temperatuur A81 bij variatie van PI' in het thermisch
model van de tweede orde, waarin de modelparameters zijn bepaald uit de temperatuurcurve op de 'hot-spot',
gemeten bij opwarming van een gesloten induktiemachine bij nominale belasting.
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Figuur 3.14 De absolute afwijking van de hoogste modeltemperatuur A81 bij variatie van P2• in het thermisch
model van de tweede orde, waarin de modelparameters zijn bepaald uit de temperatuurcurve op de 'hot-spot',
gemeten bij opwarming van een gesloten induktiemachine bij nominale belasting.
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Vervolgens is voor de afzonderlijke curve-parameters van ~eJ bekeken hoe hun afbankelijkheid is
van de modelparameters. Het bereik van de parametervariaties is gekozen tussen 50% en 150% van
de waarden uit tabel 3.9. In de figuren 3.15, 3.16, 3.17 en 3.18 zijn de resultaten afgebeeld.
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Waarde van de modelpararoeten; t.o.v. tabel 3.9 in procenten

Figuur 3.15 De gevoeligheid van de tijdconstante T, voor variatie in de modelparameters ten opzichte van de
waarden uit tabel 3.9, die berekend zijn uit de temperatuurcurve op de 'hot-spot' van een gesloten induktiema
chine bij nominale belasting.
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Waarde van de modelparameters t.O.V. tabel 3.9 in procenten

Figuur 3.16 De gevoeligheid van de tijdconstante T2 voor variatie in de modelparameters ten opzichte van de
waarden uit tabel 3.9, die berekend zijn uit de temperatuurcurve op de 'hot-spot' van een gesloten induktiema
chine bij nominale belasting.
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Figuur 17 De gevoeligheid van de temperatuurstap A81,1 voor variatie in de modelparameters en verlies
bronnen ten opzichte van de waarden uit tabel 3.9. die berekend zijn uit de temperatuurcurve op de 'hot-spot'
van een gesloten induktiemachine bij nominale belasting.
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Figuur 18 De gevoeligheid van de temperatuurstap A82.1 voor variatie in de modelparameters en verlies
bronnen ten opzichte van de waarden uit tabel 3.9, die berekend zijn uit de temperatuurcurve op de 'hot-spot'
van een gesloten induktiemachine bij nominale belasting.
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De waarden van de curve-parameters ~el,l en 'tI' die gezien hun relatief grote waarde ten opzichte
van ~e2.1 en 't2 het temperatuurverloop voor een belangrijk deel bepalen, zijn sterk beïnvloedbaar
door G2• De waarde van deze modelparameter zal bij een gesloten machine mede afhankelijk zijn van
de warmte-overdracht van het buitenoppervlak van de machine naar de omgeving. De externe
ventilatie speelt in dit kader een belangrijke rol in het model. Daarom zullen in het thermisch model
minimaal twee waarden van G2 toegepast moeten worden. Eén waarde die geldig is voor een
stilstaande machine (afkoeling of blokkering) en één waarde geldig voor een draaiende machine.

De verliesbronnen, met name PI (koperverliezen), hebben een aanzienlijke invloed op de stationaire
waarde van ~el" Het is daarom belangrijk dat de koperverliezen nauwkeurig geïdentificeerd worden
in het gehele belastingsbereik van de machine. Dit betekent dat bijvoorbeeld rekening gehouden moet
worden met de toename van de koperweerstand bij hogere wikkelingstemperaturen.
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4. Temperatuursensoren

Er is een onderzoek uitgevoerd naar drie verschillende typen temperatuursensoren, die in aanmerking
kunnen komen voor het gebruik in temperatuurmetingen in elektrische machines. Het gaat om een
thermokoppel (type K), een platina weerstandsensor (PtlOO) en een silicium weerstandsensor type
KTY84-130· met een positieve temperatuurcoëfficiënt. Bij eerdere metingen zijn PtlOO-sensoren
gebruikt in combinatie met een daarvoor ontworpen meetversterker. Ook thermokoppelsensoren zijn
al gebruikt en wel in de temperatuurmetingen in een geblokkeerde Siemens kortsluitankermachine2

•

4.1 Temperatuurmeting met PtlOO-, KTY84- en thermokoppelsensoren

Een PtlOO-sensor bestaat uit een gewonden platinadraadje, ingegoten in een glazen buisje met een
diameter van ongeveer 1,5 mm en ongeveer 2 cm lang. De temperatuurafhankelijkheid is nauwkeurig
bekend en vastgelegd in [IEc751].

De KTY84-sensor is eveneens een sensor waarbij de weerstand stijgt bij een hogere temperatuur. De
temperatuurafhankelijkheid ligt echter niet zo netjes vast als bij een PtlOO-sensor. Per component kan
de temperatuur, behorend bij een bepaalde sensorweerstand, meer dan 5% afwijken van de gegevens
uit de databladen (zie bijlage C). De afmetingen zijn kleiner dan die van een PtlOO-sensor (diameter:
1,6 mm, lengte: 3 mm).

De kleinste sensor is echter de thermokoppel, die bestaat uit twee draden van verschillende metalen,
die aan één zijde aan elkaar vastgelast zijn. Wanneer er een temperatuurverschil aanwezig is tussen
deze metaalovergang en de uiteinden van de draden, is er een spanning meetbaar tussen de uiteinden.
De grootte van deze spanning is afhankelijk van het temperatuurverschil. Er is gebruik gemaakt van
thermokoppels van het type K en later ook van type J. Het temperatuurgedrag van thermokoppels is
vastgelegd in [IEc584]. In tabel 4.1 is het bereik van de temperatuurafhankelijke grootheid van de
drie sensortypen gegeven in het temperatuurbereik van 0 tot 20ü°C.

sensortype sensoruitgang bij ooe sensoruitgang bij 200°C

PtlOO 100 Q 175 Q

KTY84 493 Q 1739 Q

thennokoppel (type K) OmV 8,14 mV
thennokoppel (type J) OmV 10,78 mV

Tabel 4.1 Bereik van de temperatuurafhankelijke grootheid van de PtJOO-. KTY84- en thermokoppelsensor
(type Ken J) in het temperatuurbereik van 0 tot 200°C.

Het gedrag van de sensoren is in meer of mindere mate niet lineair. In figuur 4.1 is de niet-lineariteit
van de drie sensoren afgebeeld, bepaald op basis van gegevens uit voorgenoemde normen en de

• Databladen KTY84 in bijlage C

2 Een Fluke 80TK thermokoppel-meetmodule is gebruikt. Uitgangsspanning: lmVfOC.

-39-



Temperatuursensoren

databladen van de KTY84-sensor. Vooral de KTY84-sensor heeft een aanzienlijk niet-lineair gedrag.

fl::~'~
~ 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

H)CS:,~
.0.'0 ~
~ J 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

08 1t::z=:JthennOkoppeJ(typeK).; I 0 5

] V>

;W .~ 0

::( Jl -0.50 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Temperatuur van de sensor [D Cl

Figuur 4.1 Afwijking in temperatuurindicatie wanneer het gedrag van de drie sensoren lineair wordt veronder
steld tussen de ijkpunten 0 en 200°C. Voor de karakteristieken van de PtlOO-, KTY84- en thermokoppelsensor
is respectievelijk gebruik gemaakt van de tabellen in {IEc75l]. de databladen van de KTY84 en {IEc548].

4.1.1 Meetelektronica voor de drie temperatuursensoren

Voor de meting van temperaturen met PtlOO-sensoren is een meetversterker aanwezig met tien
meetkanalen (zie [KAMER]). In figuur 4.2 is het schema van één meetkanaal afgebeeld. De dimensio
nering is zo gekozen dat bij een temperatuurvariatie van 0 tot 200 °C de versterker zo kan worden
ingesteld, dat het bereik van de uitgangsspanning 0 tot 10 V is. Voor de temperatuurmeting met de
KTY84-sensor is een schakeling gebouwd volgens hetzelfde schema met één meetkanaal. De
KTY84-versterker is ingebouwd in de kast van de PtlOO-meetversterker en maakt gebruik van
dezelfde voeding. De dimensionering is echter wel aangepast aan het weerstandbereik van de
KTY84-sensor (zie tabel 4.2). De gebruikte OpAmp (IC t ) is ruisarm en heeft een lage temperatuur
drift (type AD 707). De stabiele voedingsspanningsniveau's (+11,1 en -11,1 V) worden geleverd via
twee spanningsregelaars.
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Figuur 4.2 Schema van de meetversterker voor de temperatuur
meting met een PTJOO-sensor of een KTY84-sensor.

sensor RI R2 R3 R4 Rs Cl
vast + (potmeter) vast + (potmeter)

[kQ] [kQ] [Q] [kQ] [kQ] [nF]

Pt100 3,3 10 270 + (0..50) 8,2 + (0..5) 560 56
KTY84 68 68 470 + (0.. 100) 27 + (0..50) 2700 4,7

Tabel 4.2 Dimensioneringen van de meetversterker voor meting met PtJOO-sellsoren en KTY84- sensoren. De
weerstanden R3 en R4 bestaan uit een vaste weerstand in serie met een potentiometer.

De meetschakeling, die gebruikt is voor metingen met de thennokoppelsensor komt in grote mate
overeen met de schakeling, die in hoofdstuk 5 behandeld wordt. Daarom wordt hier niet verder
ingegaan op deze schakeling.

Evenals de sensoren is ook het gedrag van de versterkerschakelingen niet helemaal lineair. Door het
systeem van sensor en meetversterker te ijken kan de lineariteitsfout in de temperatuunneting
beperkt worden.

Van de PtlOO-meetinstrumentatie kan een ijktabel worden bepaald, door de uitgangsspanning te
meten bij aansluiting van vaste ijkweerstanden, die via [IEc75l] gekoppeld zijn aan een temperatuur.
Bij een temperatuunneting wordt de uitgangsspanning van de meetversterker dan via een stuksgewijs
lineaire grafiek tussen de ijkpunten omgezet in een temperatuur.

Bij de ijking van de PtlOO-meetversterker moet rekening gehouden worden dat de aansluitdraden van
de sensor naar de meetversterker ook een zekere weerstand hebben. Deze weerstand moet betrokken
worden in de ijking door de ijkweerstanden niet direct op de meetkast aan te sluiten, maar via deze
aansluitdraden. De invloed van de aansluitdraden is gemeten door in omgevingstemperatuur de
uitgang van de PtlOO-versterker te meten bij aansluiting van een sensor met aansluitdraad en een
sensor direct op de sensoringang (zie tabel 4.3).
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VUi ' met aansluitdraad Vui' zonder aansluitdraad I1V I1R 118
[V] [V] [mV] [Q] [0C]

1,334 1,298 36 0,26 0,7

..
Tabel 4.3 Meetfout dIe wordt veroorzaakt, wanneer bIJ de ijking geen rekening gehouden wordt met de aanluit
draden van de sensor, bepaald uil de meelspanningen van een PtlOO-sensor met en zonder aansluitdraad in de
lucht.

Voor de meetinstrumentatie voor KTY84-sensoren kan eveneens een ijktabel worden gemeten.
Omdat KTY84-sensoren in tegenstelling tot PtlOO-sensoren een weerstand/temperatuur-verloop
hebben dat per component aanzienlijk kan verschillen, kan echter geen gebruik gemaakt worden van
vaste ijkweerstanden. Elke sensor moet daarom geijkt worden. Een ijktabel voor temperaturen van 0
tot lOO°C kan bijvoorbeeld gemeten worden in water met behulp van een nauwkeurige referentiether
mometer. Uking van de thermokoppelinstrumentatie is eveneens in water uitgevoerd. De meetinstru
mentatie die beschreven staat in hoofdstuk 5 is bovendien geijkt in olie voor het temperatuurbereik
boven 100°C (zie paragraaf 5.2).

4.1.2 De invloed van de sensortijdconstante op de temperatuurmeting

De materialen waaruit een temperatuursensor is opgebouwd hebben een bepaalde warmtecapaciteit en
warmtegeleidbaarheid. Voor de opwarming van de sensor tot een bepaalde temperatuur is daarom een
zekere tijd nodig, waardoor een vertraging optreedt tussen de temperatuur waaraan de sensor wordt
blootgesteld, en de gemeten temperatuur. Deze niet ideale overdracht kan in eerste orde voorgesteld
worden door het thermisch model van figuur 4.3.

~-------<o Om

ie
oo-- T_w__--=c----,__o

Or 0>----___----J

Figuur 4.3 Een eerste orde thermisch model van een lemperatuursensor.

(4.1)
"t = R C

.\" W MI
met

De warmtecapaciteit en warmteweerstand van de sensor worden gerepresenteerd door respectievelijk
Cw en ~. Het verband tussen het verloop van de werkelijke temperatuur er en de gemeten sensor
temperatuur em kan beschreven worden door de volgende differentiaalvergelijking:

dee = "t __m +e
r ., dt m

We zijn vooral geïnteresseerd in de invloed van de sensor bij meting van een temperatuurverloop met
twee tijdconstanten, zoals dat van de opwarming van een inductiemachine volgens een thermisch
model van de tweede orde (zie formule 3.6). We beschouwen daarom een sensor die zich op een

-42-



Temperatuursensoren

stationaire temperatuur Somg van de omgeving bevindt en die vervolgens wordt blootgesteld aan een
temperatuurstijging volgens formule (4.2).

(4.2)
-I-I

L\8 (t) = L\S Cl - e "i7) + L\S (1 - eT,)
r 1.1 2.1

De responsie van de sensortemperatuur L\Sm(t) op deze stijging van de werkelijke temperatuur ziet er
als volgt uit:

-I

- eT.") +

(4.3)

Bij vergelijking van de temperatuurstijging L\Sr en de gem~ten temperatuurstijging L\Sm zien we een
toename van de amplituden van de twee al aanwezige e-macht componenten en er is een derde
component ontstaan met tijdconstante 'ts' die een negatieve amplitude heeft, die zo groot is dat de
totale stationaire temperatuurstijging hetzelfde is als bij L\8r•

We zijn er bij deze beschouwing vanuit gegaan dat de sensor geen invloed heeft op de te meten
temperatuur en dat dus het werkelijke temperatuurverloop met twee tijdconstanten van formule (4.2)
geldig blijft als oplossing van het model van de tweede orde, wanneer dit model gekoppeld wordt
aan het model van de sensor. Omdat de afmetingen van de machine veel groter zijn dan die van de
sensor, is deze aanname gerechtvaardigd.

Bij opwarming van een machine bij nominale belasting en bij afkoeling zal het verschil tussen het
werkelijke en gemeten temperatuurverloop klein zijn, zolang de tijdconstante van de sensor veel
kleiner is dan de modeltijdconstanten 'tI en 't2. Bij de opwarming van een geblokkeerde machine zijn
grotere problemen te verwachten met betrekking tot de sensortijdconstante. In de korte tijdsduur van
een blokkeermeting kan de uitdemping van de term met tijdconstante 't, in formule (4.3) nog duide
lijk zichtbaar zijn. Dit manifesteert zich in de temperatuurcurve door een aanvangsstijgsnelheid van
nul.

(4.4)

Indien we de tijdconstante 'ts zouden kennen, is het mogelijk de gemeten curven te corrigeren. Het
werkelijke temperatuurverloop kan berekend worden uit de gemeten temperatuurcurve door bij elk
datapunt de temperatuurval over Rw op te tellen. In formule (4.4) staat hoe uit de meettemperatuur
monsters de gecorrigeerde temperatuurwaarden op de monstertijdstippen ti berekend kunnen worden.

8 (0 = 't (Sm(t i _I )- Sm(tj_l)1+ 8 (t)
r, S t -t mi

i-I ;-1

In figuur 4.4 is een voorbeeld gegeven van de correctie van een temperatuurcurve, die gemeten is
met een PtIOO-sensor in een rotorstaaf van een geblokkeerde machine bij volledige voedingsspan
ning.
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Figuur 4.4 Het gecorrigeerde temperatuurverloop van PtJOO-sensor J bij meting 6 aan de geblokkeerde

Siemens kortsluitankermachine bij volledige voedingsspanning. voor verschillende waarden van 't.... De sensor is
gemonteerd in een rotorstaaf De bemonsteringstijd was 0,3 s.

De praktische bruikbaarheid van deze methode is ten eerste beperkt door de storing die geïntrodu
ceerd wordt door versterking van de meetruis in de gecorrigeerde curve ten gevolge van de eerste
term in (4.4), waarin de afgeleide in de meetpunten bepaald wordt. Deze storing wordt groter
wanneer kleinere bemonsteringstijden gebruikt worden. Door dan de afgeleide te berekenen uit een
gemiddelde van een aantal omliggende meetpunten kan men de storing wel beperken.

Bovendien speelt voor de totale tijdsvertraging bij de meting niet alleen de sensor mee, maar ook de
wijze waarop deze _is gemonteerd in de machine (al dan niet met warmtepasta). De tijdconstante
waarmee gecorrigeerd moet worden is daarom niet eenvoudig te bepalen. Het is ook de vraag of het
gedrag van de sensor, gemonteerd in een machine, voldoende nauwkeurig voorgesteld kan worden
met slechts één tijdconstante.

4.2 Metingen aan de PtlOO., KTY84· en thermokoppelsensor in water

4.2.1 Meting van de 'self-heating'

De temperatuurmeting met Pt100- en KTY84-sensoren berust op meting van de temperatuurafhanke
lijke weerstand van de sensor. De weerstand wordt gemeten met behulp van een instelstroom door de
sensor. De dissipatie ten gevolge van deze stroom zorgt voor een geringe ongewenste opwarming van
de sensor. In figuur 4.5 is het thermisch model gegeven van een sensor, tezamen met een warmte

bron Pd' die de sensordissipatie vertegenwoordigt.
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Figuur 4.5 Een eerste orde thennisch model van een temperatuursensor, uitgebreid met de
warmtebron Pt!' die de sensordissipatie vertegenwoordigd.

De zogenaamde 'self-heating' is een maat voor het temperatuurverschil tussen de gemeten tempe
ratuur en de werkelijke temperatuur (em- er) ten gevolge van de dissipatie Pd in de sensor en wordt
gegeven in (OC/mW]. In feite is de waarde van de 'self-heating' gelijk aan de waarde van de warmte
weerstand Rw in figuur 4.5 (zij hebben ook dezelfde eenheid). In een stationaire situatie kan Cw

buiten beschouwing worden gelaten en het temperatuurverschil (em- er) is gelijk aan RwPd • Een
thermokoppelsensor heeft geen last van 'self-heating' omdat dit type sensor niet belast wordt met een
instelstroom. Er geldt dan: Pd=0

De 'self-heating' van de PtlOO en KTY84 wordt gemeten door de sensor bloot te stellen aan een
vaste temperatuur en vervolgens bij verschillende instelstroomwaarden de meettemperatuur em van de
sensor op te nemen. Als vaste temperatuurreferentie is gekozen voor een maatbeker gevuld met een
mengsel van water en klein geslagen ijsbrokken. De temperatuur van dit ijsbad gemeten met een
alcoholthermometer was 0,1 oe.

Met het circuit van figuur 4.6 is de spanning over de sensoren gemeten voor verschillende instel
stromen. Hieruit is de sensorweerstand als functie van de dissipatie VRs berekend. Tenslotte zijn de
gemeten weerstandwaarden omgezet in temperaturen. In figuur 4.7 zijn de gemeten temperatuurver
lopen als functie van de disspatie afgebeeld. De temperaturen zijn gecorrigeerd voor de meetfout ten
gevolge van de weerstand in de aansluitdraden van de sensoren.

1 kC

v

Figuur 4.6 Meetcircuit voor de meting van het 'self-heating' effect.
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Figuur 4.7 Temperatuur in ijswater volgens de PtJOO- en de KTY84-sensor gemeten bij verschillende waarden
van de dissipatie ten gevolge van de instelstroom in de sensor (l/R..J. In de grafiek van de PtJOO-sensor is
tevens de lijn afgebeeld, behorend bij een 'self-heating' van O.OrC/mW.

De 'self-heating' karakteristiek van de PtlOO-sensor vertoont een grillig verloop. Dit wordt veroor
zaakt door de geringe nauwkeurigheid van de meting. De relatieve variatie van de gemeten sensor
weerstand was zeer laag (gemeten minimale en maximale sensorweerstand 100,23 en 100,58 Q).

Hierdoor kon met de gebruikte meetmethode de nauwkeurigheid slechts beperkt worden tot
±O,5 oe.

Ondanks de slechte nauwkeurigheid van de meting aan de Pt IOO-sensor is de invloed van de dissipa
tie in de sensor op de meettemperatuur zichtbaar. Volgens het model in figuur 4.5 verwacht men een
lineaire stijging van de meettemperatuur als functie van de dissipatie in figuur 4.7. De richting van
deze lijn geeft de 'self-heating'. Grof geschat bedraagt de 'self-heating' van een PtlO0-sensor 0,07
°C/mW.

Bij de KTY84-sensor speelt de 'self-heating' een grotere rol. In het stroombereik van 0 tot 10 mA is
deze ongeveer 0,4 °C/mW. Indien de sensoren gebruikt worden in de gebruikte versterkerschake
lingen, levert dit meetfouten die zeer klein zijn (zie tabel 4.4).

Dissipatie bij 0 °C Meetfout in de Dissipatie bij 200°C Meetfout in de

Sensor [mW] temperatuur [mW] temperatuur
[0C] [0C]

PtlOO 1,1 0,08 1,8 0,13

KTY84 0,01 0.004 0,05 0,02

Tabel 4.4 Meetfouten die optreden in de temperatuurmeting met PtJOO- en KTY84-sensoren ten gevolge van de
'seif-heating' , wanneer de sensoren gebruikt worden in de meetversterkers, die hier behandeld zijn.
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4.2.2 Meting van de responsietijd

Uit paragraaf 4.1.1 is gebleken dat de responsietijd van de sensor een belangrijke invloed kan hebben
op temperatuurmetingen. Daarom is de responsiesnelheid van de drie sensortypen gemeten. Dit is
gedaan door de sensoren bloot te stellen aan een stapvormige temperatuursprong. Hierbij is weer
gebruik gemaakt van ijs-water. Vanuit de omgevingstemperatuur is de sensor in de maatbeker met
ijswater geplaatst. De responsie van de sensor is gemeten met een digitale oscilloscoop I. Deze
meting is uitgevoerd met drie Ptl OO-sensoren, een KTY84-sensor en een thermokoppel. In figuur 4.8
zijn enkele responsiekarakteristieken van de drie verschillende sensortypen te zien.

25,..,.------r---,---r---...,....----r---,,...---r---...,....----r---,

r
u
o

.S

j

20

15

1D

5

3

I PtI<X>-sensor m.l

2 KTY84-sensor

3 Thennokoppel

0.5 1 .5 2 2.5 3 3.5

Tijd in seconden

Figuur 4.8 Responsie van de PtJOO, KTY84 en thennokoppel bij plaatsing van de sensoren in een beker ijs

water vanuit omgevingstemperatuur.

De stapresponsie van de verschillende typen sensoren blijkt niet overeen te komen met een verloop
van een model van de eerste orde volgens figuur 4.3. Er is daarom geen tijdconstante 't, die de
responsie volledig karakteriseert. Daarom zijn in tabel 4.5 meerdere karakteristieke tijden gegeven.
Opvallend is het verschil in responsiesnelheid tussen de PtlOO-sensoren. Hoewel de afmetingen
hetzelfde zijn is nr.2 aanmerkelijk langzamer dan or.! en or.3. Zoals verwacht kon worden is de
snelheid groter naarmate de afmetingen van de sensor kleiner zijn.

1 Tektronix TDS 4020 A digitizing oscilloscope
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Sensor 't (63%) t (10%) t (50%) t (90%)
[sj [sj [sj [sj

PtlOO nr. 1 0,68 0,07 0,37 2,6
PtiOO nr. 2 1,83 0,09 1,16 4,7
PtlOO nr.3 0,90 0.06 0,52 2,7

KTY84 0,29 0,07 0,22 0,6
Thermokoppel 0,05 0,01 0,04 0,07

Tabel 4.5 Tijdconstanten en 10%. 50% en 90% eindwaarde-tijden van de drie sensoren gemeten bij overgang
van omgevingstemperatuur naar ijswater.

4.3 Vergelijking van de PtlOO-, KTY-84- en therrnokoppelsensor

De Pt1OO-meetinstrumentatie is vrij eenvoudig in het gebruik. De lineariteitsfout van de meetverster
ker kan softwarematig met behulp van een ijktabel geminimaliseerd worden. Wel dient bij de ijking
rekening gehouden te worden met parasitaire weerstanden in de aansluitdraden van de sensor. Een
parasitaire weerstand van 0,4 Q veroorzaakt een meetfout groter dan l°e. Het weerstand/tempera
tuurgedrag van de PtlOO is nauwkeurig bekend en de sensoren kunnen in dit opzicht dus identiek
worden verondersteld. De ' self-heating' is zeer laag en de hierdoor veroorzaakte fout verwaarloos
baar. Uit de metingen blijkt dat er wel aanzienlijke verschillen kunnen optreden in de toch al niet zo
hoge responsiesnelheid. De tijdconstante van de PtlOO zal bij toepassing voor geblokkeerde machines
de meting nadelig kunnen beïnvloeden. Montage van Pt1OO-sensoren in een machine kan ook
problemen opleveren wegens de afmetingen en de tere glazen behuizing. Een aantal meetplaatsen in
een machine zijn daardoor moeilijk bereikbaar en speciale aandacht moet worden besteed aan een
goed contact met de meetplaats.

Vergelijking van de KTY84-sensor met de PtlOO-sensor pakt in de meeste opzichten nadelig uit voor
de KTY84. De niet-lineariteit van de KTY84-sensor is zo groot dat deze zeker gecompenseerd moet
worden. Dit kan kan natuurlijk door middel van een ijktabel, maar aangezien het weerstand/tempera
tuur' gedrag van sensoren onderling een aanzienlijke spreiding heeft, moet elke sensor apart geijkt
worden. De 'self-heating' van de KTY84 is groter dan die van de Ptloo, maar de optredende
meetfout is verwaarloosbaar zolang de instelstroom door de sensor laag gehouden wordt. De sensor
heeft daarentegen wat kleinere afmetingen en is minder teer dan een Ptloo-sensor. De thermische
tijdconstante is daarmee samenhangend ook enigzins geringer.

De thermokoppelsensor tenslotte heeft van de drie de kleinste afmetingen. Zijn responsiesnelheid is
van de drie sensortypen het hoogst. Montage in een machine is relatief eenvoudig, door zijn kom
paktheid. In tegenstelling tot de andere twee sensortypen is de temperatuurafhankelijke grootheid
spanning en niet weerstand. De afwijking van de sensor ten opzichte van een lineair gedrag ligt
binnen een marge van slechts loe in het temperatuurbereik van 0 tot 200°e. De spanning die wordt
opgewekt is laag (ongeveer 40 Ilvre bij een K-type), wat hoge eisen stelt aan de storingsgevoelig
heid van de meetschakeling. Bij temperatuurmetingen in water voldoet de meetopstelling goed. Het is
de vraag in hoeverre stoorspanningen van invloed zijn bij temperatuurmetingen in induktiemachines.

Gezien zijn hoge responsiesnelheid is de thermokoppelsensor een goed alternatief van de Pt100 voor
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metingen aan geblokkeerde inductiemachines. Er is daarom een meetschakeling ontworpen met tien
meetkanalen voor de meting met thermokoppels. Vanwege een betere verkrijgbaarheid is deze
ingesteld op het gebruik van J-type thermokoppels. Dit type heeft een gevoeligheid van ongeveer 40
JlVfOC en bezit eveneens een goede lineariteit. In hoofdstuk 5 wordt de ontworpen meetinstrumentatie
behandeld.
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5. Meetinstrumentatie voor meting met thermokoppels

Er is een meetschakeling ontworpen voor temperatuurmetingen met behulp van thermokoppels (type
J). Met de meetinstrumentatie kunnen simultaan meetwaarden van tien thermokoppelsensoren 'worden
gemeten. De uitgangsspanningen van de meetkast worden met behulp van een insteekkaart met AJD
converter1 ingelezen in een PC. Er is gebruikersvriendelijke software ontwikkeld voor de uitvoering
van metingen en ijking van de meetinstrumentatie.

5.1 De meetschakeling

De ontworpen schakeling bestaat uit tien aparte meetkanalen, die gebruik maken van één algemeen
uitgevoerde koude-Iaskompensatie. Het geheel wordt gevoed door een stabiele voedingsschakeling.
De schakeling voor één meetkanaal is te scheiden in twee blokken. Dit zijn de instrumentatiever
sterker en de optelschakeling, waarin de koude-laskompensatiespanning bij het meetsignaal wordt
opgeteld. In de volgende paragrafen worden de verschillende onderdelen behandeld. Een schema van
één meetkanaal met de koude-Iaskompensatie is gegeven in figuur 5.1.

+

Thennolmppel

Figuur 5.1 Schema van één meetkanaal met koude-laskompensatie van de meetversterker voor temperatuurme
tingen met thennokoppels (type J).

I LabMaster kaart (Scientific Solutions. Inc.)
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5.1.1 De instrumentatieversterker

Het eerste blok van de meetschakeling is de instrumentatieversterker. In figuur 5.2 is het schema van
dit blok gegeven. Aan de ingangskiemmen van de ingangsversterker worden de aansluitdraden van
thermokoppelsensor aangesloten. De differentiële ingangsimpedantie is zeer hoog (typ. toD MQ).
Hierdoor is de belasting van de sensor zeer laag.

+-

Thermokoppel

'-----f+

Figuur 5.2 Schema van de ingangsversterker van de meetschakeling voor temperatuur

metingen met thermokoppels (type J).

De functie van de instrumentatieversterker is tweeledig. Ten eerste wordt de door het thermokoppel
opgewekte thermische spanning versterkt. De versterkingsfaktor van de eerste trap van de instrumen
tatieversterker (KI) is regelbaar tussen ongeveer 23x en 45x door middel van de regelbare weerstand

Pl'

(5.1)

(5.3)

De tweede trap van de instrumentatieversterker is een differentiële versterkerschakeling. De weerstan
den R4 en Rs hebben dezelfde waarde, evenals de weerstanden R6 en R7 en de condensatoren C3 en
C4• De versterkingsfaktor K2 (zie formule (5.2» is ingesteld op 4,7x.

K
2

= R6 (5.2)
R4

Behalve versterking van het meetsignaal heeft de instrumentatieversterker nog een tweede functie. Dit
is filtering van het temperatuursignaal. De thermische spanning van een thermokoppelsensor is zeer
laag (....53 flV/oC voor een J-type). Relatief lage stoorspanningen kunnen al een aanzienlijke meetfout
veroorzaken. Daarom is het zeer belangrijk storing ten gevolge van de 50 Hz netspanning zo goed
mogelijk weg te filteren. Zowel in de eerste als de tweede trap wordt een eerste-orde filtering
toegepast met kantelfrequentie fk = 10,3 Hz.

1 1h = -:=--'::'""'::::-
2rtR2C1 2rtR3C2
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Op de ingangskIemmen van een meetkanaal kan een 'common-mode' spanning worden geïntro
duceerd via de niet-geïsoleerde metalen kop van een sensor, wanneer die is gemonteerd in of tegen
een machinedeel dat niet op aardpotentiaal ligt. Deze spanning dient geen invloed te hebben op de
uitgangsspanning Vui' Omdat de instrumentatieversterker een symmetrische opbouw heeft, is zijn
,common-mode'-onderdrukking hoog. De onderdrukking van 'common-mode'-spanningen wordt
uitgedrukt als de verhouding van de differentiële versterking en de 'common-mode'-versterking.
Voor de 'common-mode' -onderdrukking van de ingangsversterker geldt bij benadering de volgende
betrekking (zie bijlage E voor de afleiding van deze formule):

Kc = (R.,_ + 4f3 ) (5.4)
Kd 7f; K

I
(Kz+l)

In de eerste term van het rechter lid is R.. de weerstand van de negatieve sensordraad. Deze
weerstand (ordegrootte 10 Q) vormt samen met RI een spanningdeler. Een fractie van de 'common
mode' -spanning op de sensorkop vinden we hierdoor als differentiële spanning terug tussen de
positieve ingangen van de opamps. De tweede term in formule (5.4) geeft de onderdrukking van de
'common-mode'-storing, die ontstaat door ongelijkheid in de weerstandsverhoudingen RJR4 en R/Rs
ten gevolge van de weerstandstolerantie ~. Er zijn weerstanden gebruikt met tolerantie 1%. Als we
voorgenoemde waarden invullen in (5.4) vinden we voor de 'common-mode'-onderdrukking een
waarde van ongeveer 75 dB.

5.1.2 De optelschakeling

In de optelschakeling wordt bij de uitgangsspanning van de ingangsversterker de uitgangsspanning
van de koude-las kompensatieschakeling opgeteld. In figuur 5.3 is de schakeling afgebeeld. De
spanning V+ op de positieve ingang van de opamp kan worden geregeld met behulp van potetiometer
Pz. Hiermee kan een eventuele kleine offsetspanning, ontstaan in de ingangsversterker of de opteller

zelf, worden weggeregeld.

Voor de uitgangsspanning van de optelschakeling geldt de volgende formule, wanneer we Cs buiten
beschouwing laten:

R R (R R)V = _V._9
- V 9 + V 1+_9+_9

u UI R Jû"'jJ + R P
g 3 8 3

In de optelschakeling wordt het meetsignaal van de thermokoppelsensor inverterend versterkt met de
faktor R/Rg ... 6,9. De versterking van de koude-las spanning is minimaal 4,7x en kan verhoogd

worden door verlaging van de weerstand van potentiometer P3'
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-----je
5

Figuur 5.3 Schema van de optelschakeling in de meetschakeling
voor temperatuurmetingen met thermokoppels (type J).

5.1.3 De koude-las kompensatie

Met een thermokoppelsensor kan men een temperatuurverschil meten ten opzichte van de tempera
tuur van de uiteinden van de sensordraden. De aansluiting van de uiteinden wordt ook wel de koude
las genoemd. De temperatuur van de koude las van de sensoren is gelijk aan de omgevingstempera
tuur. Omdat men in het algemeen geïnteresseerd is in de temperatuur ten opzichte van een vast
nulpunt (0 0c), moet men bij het door het thermokoppel opgewekte signaal een signaal ter grootte
van de omgevingstemperatuur optellen. Op deze manier wordt de invloed van de variabele omge
vingstemperatuur geëlimineerd. Dit noemt men koude-Iaskompensatie.

In figuur (5.4) is de schakeling afgebeeld waarmee de koude-laskompensatiespanning Vk1 wordt
gerealiseerd. Als sensor voor de omgevingstemperatuur wordt een eenvoudige siliciumdiode gebruikt
(type lN4l48). Deze is ingesteld op een konstante voorwaartste stroom. De diodespanning VD is in
een niet te groot temperatuurbereik rond 300 K onderhevig aan een redelijk konstante temperatuur
drift (&Vr/&8)...2 mV/oe (zie bijlage F).

Figuur 5.4 Schema van de koude-laskompensatie van de meetschakeling
voor temperatuurmetingen met thermokoppels (type J).
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Voor de uitgangsspanning van de koude-las schakeling geldt de volgende formule:

VkJ = VD(I -+- RIS) - VqRIS (5.6)
RI4 R I4

In formule (5.6) kunnen we de diodespanning VD uitdrukken in de spanning bij Doe, Voo' en de
spanningsdrift.

VkJ = ÁVDe (1 + ~) -+- [VDO (1 + ~) - Vq~] (5.7)
Á8 RI4 R J4 R J4

De schakeling is zo gedimensioneerd dat de invloed van de waarde van de diodespanning VD op de
spanning Vq verwaarloosbaar is en Vq konstant kan worden verondersteld. Als we er voor zorgen dat
de term tussen de rechte haken in (5.7) wegvalt, is de uitgangsspanning recht evenredig met de
temperatuur. Dit kunnen we bereiken door met potentiometer P4 de uitgangsspanning VkJ op 0 V in te
stellen, wanneer we de diode in een beker ijswater (temperatuur O°C) hangen.

5.1.4 De voedingsschakeling

(5.8)

De voedingsspanning voor de opamps wordt geleverd via een positieve en een negatieve spanning
regelaar (zie figuur 5.5). De uitgangsspanningen van de voedingsschakeling kunnen worden ingesteld
door middel van de potentiometers Ps en P6. Voor de uitgangsspanningen gelden bij benadering de
volgende betrekkingen:

V = -+- 1,25 (1 + Ps )
v+ R

11

Vin+ in
adj.

R17

C6 Ps

0

P6
C7

RIS

V. in
m-

Figuur 5.5 Schema van de voedingsschakeling voor de meetschakeling

voor temperatuurmetingen met thermokoppels (type J).

De uitgangsspanningen Vv+ en Vvo zijn respectievelijk ingesteld op +11,61 V en -11,60 V. De
ingangsspanningen Vin+ en Vin. dienen hiervoor minimaal +13,8 V en -13,8 V te bedragen. Ter
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voorkoming van onnodige verhitting van de spanningsregelaars kan men de ingangsspanningen het
beste lager houden dan 20 V. De variatie van Vv+ ten gevolge van variatie van de ingangsspanning
Vin+ en temperatuurschommelingen is slechts gering (maximaal 0,05%). De stabiliteit van de
negatieve voedingsspanning Vv_ is aanzienlijk slechter (maximale afwijking: 0,5%).

De positieve voedingsspanning Vv+ kan gezien de goede stabiliteit zonder probleem worden gebruikt
als referentiespanning Vref+ in de koude-laskompensatie. Voor de offsetregeling in de optelschakeling
wordt behalve Vv+ ook VVo gebruikt als respectievelijk de referentiespanningen Vref+ en Vref-. Ten
gevolge van de slechte stabiliteit van Vv_ kan in de offsetregeling een fout optreden van 0,5%. Dit
veroorzaakt echter absoluut gezien slechts een kleine fout in de uitgangsspanning (orde I mV, wat
overeenkomt met een meetfout van enkele hondersten °C).

5.2 Instelling en ijking van de meetinstrumentatie

De meetinstrumentatie is ingesteld op het gebruik van J-type thermokoppels (... 53 f.1V/°C) voor
temperatuurmetingen in het bereik van 0 tot 200°C. Het gewenste bereik van de uitgangsspanning is
o tot 10 V (50 mVfOC). De koude-Iaskompensatie is uitschakelbaar door middel van een schakelaar
op de meetkast. Behalve tien temperatuurmeetkanalen zijn er op de meetkast nog drie meetingangen,
waarmee spanningen van 0 tot 10 V gemeten en ingelezen kunnen worden. Omdat zij zijn bedoeld
voor meting van de drie statorstromen van een induktiemachine worden zij in het vervolg stroom
meetkanalen genoemd.

De instelling van de meetinstrumentatie bestaat uit het afstellen van de potentiometers PI' P2 en P3

voor elk meetkanaal en van potentiometer P4 in de koude-laskompensatie. De volgende procedure is
gevolgd:

1. Minimalisatie van de offsetspanning aan de uitgang:
De koude-Iaskompensatie werd uitgeschakeld. Vervolgens zijn de ingangskiemmen van het in te
stellen meetkanaal kortgesloten. Door middel van P2 is de uitgangsspanning Vu op 0 V geregeld.

2. Versterkingsfaktor van de sensorspanning:
De koude-Iaskompensatie werd uitgeschakeld. Met behulp van een stabiele voedingsbron en een
spanningsdeler werden op de sensoringangsklemmen de gewenste maximale ingangsspanning aange
bracht (10,6 mV). Vervolgens werd PI zo ingesteld dat de uitgangsspanning Vu 10 V bedroeg.

3. Minimalisatie van de offsetspanning in de koude-Iasspanning Vld:
De diode DI werd op temperatuur 8=O°C gebracht door hem in ijswater te plaatsen. Vervolgens werd
de koude-lasspanning Vk1 op 0 V geregeld met P4•

4. Versterking van de koude-lasspanning Vkl :

Eerst werd een ijking uitgevoerd van de meetkanalen bij een konstante omgevingstemperatuur.
Hieruit werd de gemiddelde gevoeligheid (L\VjL\8) in het temperatuurbereik van 0 tot 200°C van elk
meetkanaal bepaald. De versterking van de koude-lasspanning is voor elk meetkanaal met P3 zo
ingesteld, dat de gevoeligheid van de uitgangsspanning voor de omgevingstemperatuur (L\V/ L\8omg)

gelijk is aan de bepaalde gemiddelde gevoeligheid.
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De instellingen volgens punt 1, 2 en 3 hebben vooral de functie om het bereik van de meetinstru
mentatie netjes af te bakenen. Een hoge nauwkeurigheid van deze instellingen is niet vereist, omdat
voor de omzetting van meetspanningen naar temperatuurwaarden gebruik wordt gemaakt van een
ijktabel, waarover later meer. Bij de afstemming van de koude-Iasversterking uit punt 4 is de
nauwkeurigheid van de schakeling wel in het geding. De gevoeligheid van de uitgangsspanning voor
variatie van de omgevingstemperatuur moet even groot zijn als voor variatie van de sensortempera
tuur. Indien de omgevingstemperatuur daalt, daalt de koude-Iasspanning Vkl en stijgt de thermokop
pelspanning. De uitgangsspanning Vu blijft in het ideale geval gelijk.

De lineariteit van de koude-laskompensatie is geverifieerd met behulp van een meting. De uitgang
van de koude-laskompensatie is gemeten voor verschillende temperaturen van diode DI' De diode is
hierbij in een waterbad geplaatst. In figuur 5.6 zijn de meetresultaten grafisch weergegeven. Met
behulp van lineaire regressie is de lineariteit van de koude-laskompensatie bekeken. De berekende
lineaire benadering ziet er als volgt uit: Vkl = -O,1+5,5*8omg [mV]
De maximale afwijking tussen de regressielijn en de gemeten curve is O,4°C.
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Figuur 5.6 Koude-lasspanning Vkfr van de koude-laskompensatie. gemeten bij plaatsing van de
diode DJ in een waterbad, waarvan de temperatuur gevarieerd is.

De temperatuur-spanningskarakteristiek van een thermokoppel (type J) verloopt niet perfect lineair
tussen 0 en 200°C (zie figuur 5.7). Met behulp van een ijking van de meetinstrumentatie kan de niet
lineariteit van de sensor en de meetinstrumentatie zelf in kaart worden gebracht. Er zijn een aantal
ijkwaarden bepaald, bij blootstelling van de sensoren op de tien meetkanalen aan temperaturen van 0
tot 200 0c. Voor het temperatuurbereik van 0 tot 70 oe zijn de sensoren in een isoleerkan water
geplaatst. Als referentiethermometer is een nauwkeurige kwik-thermometer gebruikt (schaaldelen: 0,1
0C). Voor ijking van het hogere temperatuurbereik is een beker olie gebruikt, die is verwarmd in een
oven. Hierbij is een geijkte thermokoppelmeter (0,1 oe nauwkeurigheid) als referentie gebruikt.
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Figuur 5.7 Gedrag van een thermokoppelsensor (type J) volgens {IEC584]. De linkse grafiek geeft
de door de thermokoppelsensor opgewekte spanning als functie van de temperatuur. In de rechtse
grafiek is de gevoeligheid van de thermokoppelsensor als functie van de temperatuur afgebeeld. Hier
in is het niet-lineaire gedrag van de sensor zichtbaar. Voor de instelling van de meetinstrumentatie is

een gevoeligheid aangehouden van 53 pV/"c.

In figuur 5.8 zijn de ijkresultaten van kanaal I van de meetinstrumentatie afgebeeld. Uit het wat
grillige verloop van de stijgsnelheid van de ijklijn is niet goed de stijgende trend van het niet-lineaire
gedrag van de sensor uit figuur 5.6 waarneembaar. Dit is te wijten aan de onnauwkeurigheid van de
ijking. De belangrijkste foutenbronnen zijn:
o een niet-uniforme temperatuur in het medium, waarin de sensoren zijn geplaatst: 30 mV
o de meetfout in de referentiethermometer: lOmV
o omgevingstemperatuurvariaties tijdens de ijking:
o discretisatiefout bij NO-conversie van de meetwaarde: 2,5 mV
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Figuur 5.8 Resultaten van de ijking van kanaal 1 van de meetinstrumentatie. De linkse grafiek geeft

de gemeten ijklijn. waarin de uitgangsspanning is afgebeeld als functie van de temperatuur van de
aangesloten sensor. In de rechtse grafiek is de stijgsnelheid van de ijklijn tussen de ijkpunten
afgebeeld.

De gemeten ijkwaarden van alle kanalen zijn samen met de bijbehorende referentietemperatuur
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opgeslagen in een ijktabel. Deze ijktabel wordt gebruikt om de meetwaarden van een temperatuur
meting door middel van lineaire interpolatie om te zetten in temperatuurwaarden.

5.3 De meetsoftware

Met behulp van het meetprogramma kan een ijktabel gemeten worden, een temperatuurmeting
worden uitgevoerd en kan in een bestand opgeslagen meetdata in een grafiek bekeken worden. In
bijlage G is de programmacode weergegeven. Hieronder is een korte samenvatting van de gebruiks
mogelijkheden gegeven.

Meting van een ijktabel:
Na opgave van de bestandsnaam waarin de te meten tabel moet worden opgeslagen worden
achtereenvolgens ijktemperaturen gevraagd. Na invoer van elke ijktemperatuur worden de uitgangen
van de tien temperatuurrneetkanalen ingelezen. Het aantal te meten ijktemperaturen moet minimaal
twee zijn en is maximaal twintig. Vervolgens worden op analoge manier ijkwaarden gevraagd voor
de drie stroommeetkanalen.

Uitvoeren meting:
De volgende gegevens moeten worden ingevoerd voordat een meting gestart kan worden:
o Naam van het bestand waarin de meetdata wordt opgeslagen.
o Naam van het bestand waarin de ijkgegevens staan. Voordat de meetwaarden worden opge

slagen, worden zij eerst omgezet in temperatuurwaarden met behulp van de ijktabel in dit
bestand.

o Aantal temperatuurmeet- en stroommeetkanalen dat ingelezen moet worden.
o Bemonsteringsgegevens. Er kunnen in één meting 5 deelgebieden met verschillende bemon

steringstijden gebruikt worden. Bij elke bemonsteringstijd moet het aantal te nemen monsters
vermeld worden. De meetwaarden in het eerste deelgebied worden eerst opgeslagen in het
geheugen, terwijl die van de andere deelgebieden direkt in een bestand worden weggeschre
ven. Hierdoor is de minimale bemonsteringstijd in het eerste deelgebied wat lager dan in de
andere deelgebieden (respectievelijk 0.04 s en 0.07 s bij de gebruikte 386 pc), maar is het
aantal monsters beperkt tot 1000 in verband met de geheugencapaciteit.

Meetresultaten bekijken:
Het is mogelijk direkt na de meting de meetgegevens in een grafiek te bekijken. Er moet een bestand
met meetdata gekozen worden. De af te beelden meetkanalen kunnen geselecteerd worden en
vervolgens op het scherm worden geplot. De schaal van de figuur kan door de gebruiker worden
aangepast.
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6 Temperatuurmetingen in geblokkeerde kortsluitanker
machines

In dit hoofdstuk zijn temperatuurmetingen beschreven, die zijn uitgevoerd aan een drietal kortsluit
ankermachines met een geblokkeerde rotor. In tabel 6.1 zijn de gegevens van de betreffende
machines afgebeeld. Het zijn alle vierpolige kortsluitankermachines in een gesloten behuizing.

merk Siemens Heemaf Elin

type ILA4 183 B3 180 M SKA 5L4606 160L KM 160 M4
nominaal vermogen [kW] 18,5 15 Il

nominale spanning [V] 380 Y 380 t. 380 Y
nominale stroom [A] 37.5 31 22.5

cos lp 0,83 0,84 0,85
nominaal toerental [rpm] 1455 1460 1435

isolatieklasse B E onbekend
massa [kg] 170 180 80

Tabel 6.1 Gegevens van de drie kortsluitankermachines waaraan in geblokkeerde toestand temperatuurme
tingen zijn verricht.

De metingen aan de Siemens machine zijn uitgevoerd met als voornaamste doel een aantal praktische
aspecten te onderzoeken betreffende de wijze waarop de temperatuurmetingen in geblokkeerde
machines het beste kunnen plaatsvinden. Deze gegevens zijn vervolgens gebruikt bij de metingen aan
de Heemaf en Elin machine. Van een machine van het type, waartoe de testmachines behoren, is
bekend dat de 'hot-spot' zich bij blokkering zeer waarschijnlijk op de rotorkooi bevindt. Door middel
van de metingen kan dit geverifiëerd worden. De temperatuurverlopen op de heetste plaats in de
rotorkooi en de statorwikkeling dienen gemeten te worden, tezamen met de statorstromen.

6.1 Metingen aan de Siemens machine

Er zijn bij de metingen aan de Siemens machine Pt 100-sensoren gebruikt in kombinatie met de
daarvoor aanwezige meetversterker (zie [KAMER)). Hoewel PtlOO-sensoren goed voldaan hebben bij
temperatuurmetingen aan nominaal draaiende machines is het de vraag of zij geschikt zijn voor de
meting van snelle temperatuurstijgingen in geblokkeerde machines. Als alternatief zijn daarom bij
enkele metingen thermokoppelsensoren (type K) gebruikt, om de bruikbaarheid van dit type sensor
voor deze toepassing te testen. Hierbij is gebruik gemaakt van een thermokoppel-meetmodule l

.

De temperatuurmetingen zijn uitgevoerd aan een machine die in één stand is vastgezet. Er zijn
metingen verricht bij verschillende voedingsspanningen. Eerst zijn metingen uitgevoerd bij een niet
nominale, verlaagde voedingsspanning. Deze worden in de volgende paragraaf behandeld. De
resultaten van een tweetal eerder door [KAMER] uitgevoerde metingen aan deze machine worden hier

I FJuke 80TK thermocouple module
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eveneens vernoemd. Daarna worden de blokkeerproeven behandeld, die zijn uitgevoerd bij nominale
voedingsspanning.

De temperatuurmeetwaarden van de PtlOO-sensoren kunnen met behulp van een speciaal hiervoor
ontworpen meetversterker met tien meetkanalen en de benodigde software [KAMER] ingelezen worden
in een PC2

• De minimaal haalbare bemonsteringstijd is met de gebruikte PC (XT) beperkt tot 0,3 s.
Het thermokoppelsignaal wordt via de meetmodule geregistreerd door een schrijvec3.

6.1.1 Metingen bij blokkering bij een verlaagde voedingsspanning

In de machine zijn in totaal zes PtlOO-sensoren geplaatst. Drie in de rotorkooi en drie in de stator.
Bovendien is in de rotor één thermokoppel (type K) gemonteerd (zie figuur 6.1). De plaatsing van de
sensoren bij de opwarmproeven door [KAMER] is eveneens volgens figuur 6.1, met als uitzondering
de afwezigheid van de thermokoppelsensor. De drie PtlOO-sensoren in de rotor zijn gemonteerd in op
maat gefreesde gleufjes in het oppervlak van de rotorkooi. Deze gleuven zijn dichtgesmeerd met
warmtegeleidende pasta voor een goed contact met de rotorkooi. Thermokoppelsensor 7 is naast
PtlOO-sensor 2 in dezelfde gleuf gelegd in de wanntepasta. Om de sensoren op hun plaats te houden
zijn de gleuven aan de buitenzijde afgeplakt met tape. De PtlOO-sensoren in de stator zijn in stator
gleuven tegen de windingen gelegd. Het isolatiemateriaal, dat de windingen in de gleuven scheidt
van de gleufopening, is hiervoor gedeeltelijk verwijderd. Vervolgens zijn de sensoren gefixeerd door
de betreffende statorgleuven rondom de sensoren dicht te smeren met siliconekit.
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Figuur 6.1 Posities van de zes PtJOO-sensoren (1 tlm 6) en de thermokoppelsensor (7) bij de tempera

tuurmetingen in de geblokkeerde Siemens machine bij verlaagde voedingsspanning.

Bij de temperatuurmetingen nummer 1 en 2 bij verlaagde voedingsspanning die door [KAMER] zijn
uitgevoerd, is de machine gevoed met behulp van een induktieregelaar met een maximale stroom van
50 A. Bij de vervolgmetingen 3 en 4 werden hogere stromen verwacht wegens hogere voedings
spanningsniveau's. Daarom is de machine direct gevoed vanuit het net, waarbij met behulp van
weerstanden de spanning op de voedingskIemmen van de machine geregeld wordt (zie figuur 6.2).

2 Er is gebruik gemaakt van een LabMaster-kaart.

) BD8 multirange
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Figuur 6.2 Schema van de voeding van de geblokkeerde machine voor de opwannproeven 3 en 4 bij verlaagde
voedingsspanning. .

In het schema van figuur 6.2 zijn de volgende komponenten te onderscheiden:
1. Weerstanden, regelbaar tussen 0 en 5,6 Q.

2. Beveiligingskast
3. Geblokkeerde machine

De stroom wordt ingeschakeld via een beveiligingskast. Om een nauwkeurige inschakelduur in te
kunnen stellen is de reguliere bekrachtigingsschakelaar van de beveiligingskast overbrugd door een
nauwkeurige timerschakelaar. Voor een goede interpretatie van de meetresultaten is het van belang
het tijdstip van aan- en uitschakelen vast te leggen. Daarom is continu gemeten of er een stroom in
de machine liep. Op elk bemonsteringstijdstip (bemonsteringstijd: 0,3 s) is deze informatie tezamen
met de temperatuurdata ingelezen in een pc.

Tijdens de metingen is van één fase de momentane stroom, fase-spanning en het vermogen gemeten4

kort na inschakeling. In tabel 6.2 zijn de meetomstandigheden afgedrukt van de twee door [KAMER]

uitgevoerde metingen en van de door mij uitgevoerde opwarmproeven bij verlaagde voedingsspan
ning.

Meting RR Rs RT Is Us P (l fase) inscha-
in [Q] in [Q] in [Q] in [A] in [V] in [kW] keltijd

in [sj

1 [KAMER] 24,3 33,9 0,26 1170
2 [KAMER] 37,8 47,9 0,67 779

3 2,64 2,69 2,71 67,5 75,0 2,03 70
4 0,98 0,95 0,99 134,8 131,3 8,31 25

Tabel 6.2 Instelling van de weerstanden (gemeten met een multimeter) en de gemeten stromen, fase-spanningen
en vennogens bij de blokkeringsmetingen bij verlaagde voedingsspanning.

6.1.2 Metingen bij blokkering bij nominale voedingsspanning

Voor de metingen bij nominale voedingsspanning zijn de posities van de PtlOO-sensoren niet
veranderd. Er zijn nu echter drie thermokoppelsensoren (nr. 8, 9 en 10) ingebouwd in plaats van

4 Met behulp van een NORMA ACIDC power analyser (middelingstijd: 1,6 s)
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slechts één. Zij zijn niet zoals sensor nr. 7 uit de vorige metingen in de warmtepasta gestoken, maar
opgestuikt in boorgaatjes in de rotorkooi. Zij maken dus direkt kontakt met de aluminium rotorkooi.
Op qeze manier wordt de thermische tijdconstante tussen de sensor en het aluminium beperkt. In
figuur 6.3 zijn de posities van de sensoren weergegeven.
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Figuur 6.3 Posities van de zes PtJOO-sensoren (1 tlm 6) en de thermokoppelsensoren (8,9 en JO) bij de
temperatuurmetingen in de geblokkeerde Siemens machine bij nominale voedingsspanning.

Omdat er slechts één thermokoppel-meetmodule beschikbaar is, kan per meting slechts met één
thermokoppelsensor gemeten worden. Er zijn drie metingen uitgevoerd, genummerd 5 tot en met 7,
waarbij elke thermokoppelsensor een keer aangesloten is. Gegevens betreffende de gemeten
temperatuursensoren en elektrische grootheden bij de drie metingen zijn afgebeeld in tabel 6.3.
PtlOO-sensor nummer 5, gemonteerd in een statorgleuf, bleek defect te zijn en ontbreekt daarom in
tabel 6.3.

Meting Gemeten sensoren Gemeten elektrische grootheid

5 I tlm 4, 6 en 9 Is, Us en P (I fase): simultaan gemeten gemiddeld over 1,6 s.
6 I tlm 4, 6 en 10 P (l fase): bemonsterd tesamen met de temperatuurdata
7 8 Is (l fase): bemonsterd tesamen met de temperatuurdata

Tabel 6.3 Gegevens betreffende de gemeten grootheden bij de opwarmproeven aan de geblokkeerde inductie

machine bij nominale voedingsspanning.

Bij proef 5 is van één fase de effectieve waarde van de statorstroom, de spanning over één fase en
het vermogen gemeten vlak na inschakeling van de spanning. In tabel 6.4 zijn de resultaten van deze
meting gegeven. Deze meting geeft echter geen inzicht in het verloop van de statorstroom en het
daarmee samenhangende vermogen gedurende de inschakeltijd. Bij de metingen 6 en 7 zijn deze
twee grootheden daarom tegelijk met de temperatuurdata bemonsterd. In figuur 6.4 zijn de meetresul
taten afgebeeld. Er is een dalende trend in stroom en vermogen zichtbaar tijdens de blokkeerproef.
Deze wordt veroorzaakt door de verhoging van de weerstand van de geleiders in de machine ten

gevolge van de temperatuurstijging.
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Is Us P (1 fase)

in [Al in [V] in [kW]

252.6 225.7 30.9

Tabel 6.4 Resultaten van de stroom-, fase-spannings- en vermogensmeting bij de opwarmproef nr. 5 van de
geblokkeerde Siemens machine bij nominale voedingsspanning. De waarden geven het gemiddelde over een
periode van 1,6 s vlak na inschakeling.
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Figuur 6.4 De effectieve sta/orstroom Is en het vermogen P in één statorfase, gemeten bij respectievelijk
opwarmproef 7 en 6 aan de geblokkeerde Siemens kortsluitankermachine bij nominale voedingsspanning (fase
spanning: 220 V).

Uit de meetresultaten van de elektrische metingen aan de stator (zie tabel 6.2 en 6.4) kan men
afleiden hoe het vermogen zich verhoudt tot de statorstroom. Men verwacht dat het vermogen
ongeveer evenredig is met het kwadraat van de statorstroom. Uit de figuur 6.5 linksboven blijkt dat
dit inderdaad bij benadering klopt. Naarmate de stroom stijgt is er echter een licht stijgende trend in
de verhouding van vermogen en kwadratische stroom waarneembaar (zie figuur 6.5 rechtsboven).

Linksonder in figuur 6.5 is de stroom als functie van de spanning afgebeeld. We zien dat de stroom
meer dan evenredig groeit met de spanning. De oorzaak hiervan is een toename van de verzadiging
in met name de tanden van stator en rotor.
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Figuur 6.5 Vergelijking van elektrische grootheden van een statorjase, gemeten bij de blokkeermetingen J, 2,
3, 4 en 5 aan de Siemens machine bij verschillende voedingspanningen. Linksboven staat het opgenomen
vermogen uitgezet tegen het kwadraat van de effectieve statorstroom, terwijl rechtsboven de verhouding van
vermogen en kwadraat van de stroom tegen het kwadraat van de stroom staat. Linksonder statorstroom als
functie van de statorspanning en rechtsonder arbeidsfaktor cos lp tegen spanning.

6.1.3 Temperatuur in de Siemens machine bij blokkering bij een verlaagde voedingsspanning

In de figuren 6.6 tot en met 6.9 zijn de temperatuurcurven afgebeeld die gemeten zijn bij respectie
velijk de twee door [KAMER] uitgevoerde metingen I en 2 en de metingen 3 en 4, alle gemeten in
de geblokkeerde Siemens machine bij de verlaagde voedingsspanningswaarden die in tabel 6.2 zijn
weergegeven. Sensor 6 bleek bij meting I en 2 kapot te zijn, en is vervangen bij meting 3 en 4.

Uit de gemeten temperatuurcurven blijkt de temperatuurstijging van de rotorkooi hoger te zijn dan
die van de statorwikkelingen. De 'hot-spot' van de machine bevindt zich bij blokkering zoals ver
wacht naar alle waarschijnlijkheid in de rotorkooi. Bij meting 1 en 2 blijkt de hoogste temperatuur
geregistreerd te worden door sensor 3, hoewel de verschillen met sensor 1 en 2 klein zijn. Bij de
door mij uitgevoerde metingen daarentegen is van de Ptl aO-sensoren duidelijk sensor 1 de 'heetste'.
De verschillen tussen de temperaturen die door de sensoren 1, 2 en 3 op de verschillende rotorstaven
gemeten zijn, worden groter naannate de voedingsspanning toeneemt. De oorzaak van de niet
uniforme opwarming van de rotorstaven is in hoofdstuk 2 al aan de orde geweest.

In figuur 6.9 blijkt het temperatuurverloop van thermokoppel nr.7 niet goed overeen te komen met
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dat van Pt IOO-sensor nr.2. die tegen dezelfde rotorstaaf is gemonteerd. De oorzaak dat na verloop
van tijd de PtlOO-sensor een hogere temperatuur meet, is mogelijk een niet-uniforme temperatuur van
de rotorstaaf. De meettemperatuur van de Pt1OO-sensor is een gemiddelde van de temperatuur die
heerst over de lengte van de sensor. De thermokoppel meet echter zeer lokaal de temperatuur. Ther
mokoppelsensoren dienen daarom ook niet in warmtepasta gemonteerd te worden, zoals in dit geval
is gebeurd, maar direct tegen het metaal van de rotorkooi.

2 50~--::-50~0:---1:-:0:':0:-::0--L---=-15=--0=-=0:----::"2-=-00::-:0:---=2-=5':':00=----=3-::"0=-'0O'

TIjd in seconden _

Figuur 6.6 Temperatuurcurven gemeten bij opwarmproef J (volgens (KAMER]) aan de geblokkeerde Siemens
kortsluitankermachine bij een verlaagde voedingsspanning van 33,9 V. De nummers van de curves hebben
betrekking op de gebruikte sensoren. De PtlOO-sensoren J, 2 en 3 zijn in de rotorkooi gemonteerd en de
PtlOO-sensoren 4 en 5 in de stator (zie figuur 6.1 voor posities van de sensoren).
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Figuur 6.7 Temperatuurcurven gemeten bij opwarmproef 2 (volgens (KAMER}) aan de geblokkeerde Siemens
konsluitankermachine bij een verlaagde voedingsspanning van 47.9 V. De nummers van de curves hebben

betrekking op de gebruikte sensoren. De Pt100-sensoren 1. 2 en 3 zijn in de rotorkooi gemonteerd en de

PtJOO-sensoren 4 en 5 in de stator (zie figuur 6.1 voor posities van de sensoren).

SS

50

I45

~
40

.5
!'I 3S
B

130 6
~

2oo'----~20----4....0---...J6-0-J.--8:':0:----1...J0~0:---~120

Tijd in seconden _

Figuur 6.8 Temperatuurcurven gemeten bij opwarmproef 3 aan de geblokkeerde Siemens kortsluitankermachine

bij een verlaagde voedingsspanning van 75.0 V. De nummers van de curves hebben betrekking op de gebruikte
sensoren. De PtJOO-sensoren J, 2 en 3 zijn in de rotorkooi gemonteerd en de PtJOO-sensoren 4 , 5 en 6 in de

stator (zie figuur 6. J voor posities van de sensoren).
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Figuur 6.9 Temperatuurcurven gemeten bij opwarmproef 4 aan de geblokkeerde Siemens kortsluitankermachine

bij een verlaagde voedingsspanning van 131,3 V. De nummers van de curves hebben betrekking op de
gebruikte sensoren. De PtJOO-sensoren 1, 2 en 3 en thermokoppelsensor 7 zijn in de rotorkooi gemonteerd e1I

de PtlOO-sensoren 4, 5 en 6 in de stator (zie figuur 6.1 voor posities van de sensoren).

6.1.4 Temperatuur in de Siemens machine bij blokkering bij nominale voedingsspanning

In figuur 6.10 zijn de temperatuurcurven afgebeeld, die gemeten zijn door de Pt lOO-sensoren bij
meting 5 en 6, wanneer de nominale voedingsspanning wordt toegepast. De oveerenkomst in de
resultaten in figuur 6.10 duidt op een reproduceerbaarheid van de meting binnen een marge van
enkele graden.

De invloed van de responsiesnelheid van de Ptl00-sensoren is in de metingen duidelijk aanwezig. Dit
zien we in het tijdsinterval vlak na inschakeling aan de langzaam op gang komende temperatuurstij
ging van de rotorstaven. Op de statorwikkeling is er ook een sterke vertraging aanwezig, maar deze
wordt ook voor een deel veroorzaakt doordat de sensoren niet direct in contact staan met de
wikkeling. Ten eerste is een goede warmtegeleidende montage lastig en bovendien is de wikkeling
geïsoleerd.
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Figuur 6.10 Temperatuurcurven gemeten bij de opwarmproeven 5 en 6 aan de geblokkeerde Siemens
kortsluitankerrtUlchine bij nominale voedingspanning (fase-spanning: 220 V). De nummers van de curves
hebben betrekking op de gebruikte sensoren. De PtlOO-sensoren /. 2 en 3 zijn in de rotorkooi gemonteerd en
de PI/aa-sensoren 4 en 6 in de stator (zie figuur 6.3 voor posities van de sensoren).

In figuur 6.11 is de temperatuurcurven van de 'heetste' PtlOO-sensor nr. 1 afgebeeld samen met de
curven van de thermokoppels 8, 9 en 10. Deze sensoren zijn allen in de rotorkooi gemonteerd (zie
figuur 6.8). Hoewel thermokoppel nr. 9 zeer dicht in de buurt van Ptl00-sensor nr. 1 is gemonteerd,
ligt zijn temperatuurcurve tot wel 20 oe lager. De curven van thermokoppel nr. 8 en vooral nr. 10,
die één rotorstaaf links en één rechts van de sensoren nr.1 en 9 gemonteerd zijn, liggen veel beter in
de buurt van PtlOO-sensor nr. 1. Een mogelijke oorzaak voor het verschil tussen de temperatuurme
ting van Pt1OO-sensor nr. I en thermokoppel nr. 9 zou de positie van thermokoppel nr. 9 kunnen
zijn. Omdat de gleuf voor PtlOO-sensor nr. I precies ter hoogte van een rotorstaaf is gefreesd, is het
gaatje voor thermokoppel nr. 9 een stukje naast de staaf geboord. Waarschijnlijk heeft sensor 9
daarom geen goed contact met de rotorstaaf.
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Figuur 6.11 Temperatuurcurven gemeten in de geblokkeerde Siemens kortsluitankermachine bij nominale
voedingsspanning (fase-spanning: 220 V). De PtlOO-sensor 1 en de thermokoppelsensoren 8, 9, en JO zijn in
de rotorkooi gemonteerd (zie figuur 6.3 voor posities van de sensoren).

Omdat thermokoppelsensoren een zeer kleine tijdconstante hebben werd een betere meting verwacht
van het steile temperatuurverloop vlak na inschakeling. In figuur 6.12 is het temperatuurverloop van
de 'heetste' PtlO0-sensor nr. 1 en de 'heetste' thermokoppel nr. 10 op het tijdsinterval vlak na
inschakelen van de machine afgebeeld. Hieruit kan de tijdconstante grafisch worden afgeleid. De
tijdconstante van PtlO0-sensor nr. 1 in meting 5 en 6 kan op 0,4 s geschat worden, maar er moet
rekening gehouden worden met een foutmarge van 0,3 s wegens de onnauwkeurigheid van het
inschakeltljdstip. Het inschakelverschijnsel in de temperatuurcurve van thermokoppel nr. 10
bemoeilijkt de bepaling van de tijdconstante. Dit inschakelverschijnsel wordt mogelijk veroorzaakt
door storing ten gevolge van de hoge ' inrush'-stromen, die kunnen optreden bij inschakeling van een
geblokkeerde machine. De amplitude van de stroom kan vlak na inschakeling tot twee maal zo groot
zijn als de amplitude van stationaire kortsluitstroom. De tijdconstanten van Ptl00- en thermokoppel
sensoren volgens de metingen uit hoofdstuk 4, liggen respectievelijk in de ordegrootte van 1 s en
0,1 s.
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Figuur 6.12 Temperatuurcurven gemeten in de geblokkeerde Siemens kortsluitankermachine bij nominale
voedingsspanning (fase-spanning: 220 V). PtlOO-sensor J en thermokoppelsensor 10 zijn gemonteerd in de
rotor (zie figuur 6.3 voor posities van de sensoren). Deze sensoren geven de hoogste temperatuurstijging te
zien van respectievelijk de PtlOO-sensoren en de thermokoppels. Het tijdsinterval vlak na inschakelen is
afgebeeld. Hieruit kan de tijdsvertraging en de adiabatische stijgsnelheid worden afgeschat.
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6.2 Metingen aan de Heemaf- en Elin-machine

Bij de metingen aan deze machines zijn alleen thermokoppels (type J) gebruikt in combinatie met de
meetinstrumentatie beschreven in hoofdstuk 5. Er zijn in totaal tien sensoren ingebouwd, gemonteerd
op posities die in de figuren 6.13 en 6.14 zijn weergegeven. Sensor I is ongeveer een millimeter diep
in het statorblikpakket geplaatst, via een boorgat door de behuizing. De sensoren 2 tot en met 4 zijn
bij beide machines tegen de statorwindingen van de spoelkop geplakt met siliconekit.

Sensor 5 is bij de Heemaf-machine in een statorgleuf geplakt, axiaal in het midden van de stator. Het
meetsignaal van deze sensor was echter onderhevig aan vrij sterke storing ten gevolge van inkoppe
ling van de luchtspleetflux in de sensordraden. Daarom is bij de Elin-machine sensor 5 aan de rand
van het blikpakket in de gleuf gemonteerd. Om sensor 5 zo dicht mogelijk tegen de winding aan te
kunnen monteren is een deel van de afdekisolatie van de gleuf voorzichtig weggeschraapt. Wegens
gevaar voor beschadiging van de winding is de isolatie niet tot op de winding verwijderd.

De overige sensoren 6 tot en met 10 zijn in de rotor gemonteerd. Bij de Heemaf-machine zijn vier
sensoren (nr. 6, 7, 8 en 9) op opeenvolgende rotorstaven ongeveer I cm van de rand van het blikpak
ket gemonteerd, en één sensor (nr. 10) op dezelfde staaf als sensor 8 op ongeveer 6 cm van de rand.
Bij de Elin-machine zijn drie sensoren (6, 7, en 8) op opeenvolgende staven 1 cm van de blikrand
geplaatst en twee sensoren (9 en 10) op ongeveer 4,5 cm met twee staven tussenruimte. De rotorsen
soren maken direct contact met het aluminium van de rotorkooi. In het blikpakket zijn gleuven
gefreesd ter hoogte van de te meten rotorstaven, waarin de sensordraden gelegd zijn. Op de meetpun
ten is een klein gaatje in de staaf geboord, waarin de sensor is opgestuikt. De gleuven met de draden

zijn vervolgens afgedicht met siliconekit.

c

6,7,8,9

10 ... ):1_ /
o

Figuur 6.13 Posities van de tien thennokoppelsensoren (type J) bij de temperatuurmetingen in de geblokkeerde

Heemaf-machine bij nominale voedingsspanning.
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Figuur 6.14 Posities van de tien thermokoppelsensoren (type J) bij de temperatuurmetingen in de geblokkeerde
Elin-machine bij nominale voedingsspanning.

De minimale sampletijd is met de nieuwe meetopstelling (de XT pc vervangen door een 386) verkort
van 0,3 s tot 0,05 s. Behalve tien meetkanalen voor thermokoppels zijn er ook drie meetkanalen
waarmee spanningen tussen 0 en 10 V gemeten kunnen worden. Deze meetkanalen zijn gebruikt om
tijdens de blokkeermetingen diverse elektrische grootheden te meten 1. Afwisselend zijn in de drie
statorfasen de effectieve stroom, de gemiddelde absolute waarde van de stroom en het vermogen
gemeten.

De blokkeermetingen zijn uitgevoerd bij voeding van de machines direct uit het net. De nominale
bedrijfsspanning van de Heemaf-machine is 380 V in driehoekschakeling. Behalve deze nominale
spanning, zijn ook blokkeermetingen aan deze machine uitgevoerd bij een lagere spanning, door de
sterschakeling te gebruiken. Bij de-EIin machine zijn alleen metingen bij nominale spanning uitge
voerd (380 V ster).

Zoals we gezien hebben kan de stand van de rotor van invloed zijn op de temperatuurstijging van
een rotorstaaf. Om met grotere zekerheid het temperatuurverloop op, of in ieder geval zo dicht moge
lijk bij de 'hot-spot' te meten, is het dus verstandig metingen uit te voeren in verschillende rotor
standen. In hoofdstuk 2 is afgeleid dat de temperatuurvariatie van de staven rond de rotoromtrek
waarschijnlijk een sinusvormig verloop heeft met een periodiciteit van 30°. Er zijn metingen uitge
voerd bij vijf rotorstanden. De intervalgrootte tussen de standen is 360/5 = 72°, zodat de rotor een
volle omwenteling maakt. Bij elke volgende stand verschuift elke rotorstaaf dus 72/30 = 2,4 periodes.
In figuur 6.15 zien we op welke plaatsen op de temperatuurtrilling we bij de verschillende standen
uitkomen, wanneer we aannemen dat de betreffende rotorstaaf in stand I de maximale temperatuur
heeft. Bij meting van de temperatuurstijging van een rotorstaaf in de vijf standen, zal het verschil
tussen de 'heetste' meetcurve en het temperatuurverloop op een top van de trilling maximaal 10%
van de totale temperatuurvariatie zijn. De 'heetste' curve zal dus dicht bij het temperatuurverloop van
de 'hot-spot' liggen.

I Met behulp van de analoge uitgangen van drie NORMA ACIDC power analysers
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Figuur 6.15 Temperatuurstijgingen van een rotorstaaf van een vierpolige kortsluitankeT71Ulchine bij blokkering.
wanneer de rotor in vijf gelijke stappen 3600 wordt gedraaid. Aangenomen wordt dat de betreffende rotorstaaf
in stand J de maximale temperatuurstijging vertoont.

In de opstelling voor de blokkeennetingen is het niet mogelijk een machine onder nominale conditie
op bedrijfstemperatuur te brengen, wegens het niet beschikbaar zijn van een voorziening om een
machine nominaal te laten draaien. Blokkeennetingen aan bedrijfswarme machines zijn daarom niet
mogelijk. Het toepassen van enkele repetitieve blokkeerpulsen biedt een alternatieve opwarmwijze; de
temperatuurverdeling in de machine is dan echter niet vergelijkbaar is met een nominaal draaiende
machine. Bij blokkering wordt immers een veel groter deel van de verliezen in de rotor opgewekt.
Uit een dergelijke meting kan wel de invloed van de rotortemperatuur op de temperatuurstijging op
de 'hot-spot' onderzocht worden. Aan beide machines is een meting uitgevoerd, waarbij de machine
vier maal achtereen voor een tijdsduur van drie seconden is ingeschakeld met afkoelperiodes van 200
s er tussen.

In de tabellen 6.5 en 6.6 is een overzicht gegeven van de metingen die zIJn uitgevoerd aan de
Heemaf-machine en de Elin-machine.

meting voeding gemeten eIektri- inschakeltijd [sJ blokkeerstand
sche grootheid

Hl y Irms 30 I
H2 Y Irms 3 I
H3 Y Igcm 3 I
H4 Y P 3 I
H5 tJ. Irms 5 I
H6 tJ. P 2 I

H7 tJ. Igcm 2 I

H8 tJ. I rms 4x3 I
H9 tJ. Irms 5 2
HlO tJ. Irms 5 3
HII tJ. I rms 5 4
HI2 tJ. Irms 5 5

Tabel 6.5 Gegevens betreffende de blokkeerproeven aan de Heemaf-machine, die aangegeven worden met de
letter H van Heemaf, gevolgd door een nummer. De inschakeltijd van de meting met vier repetitieve blokkeer

pulsen van 3 s wordt aangeduid met 4x3.
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meting voeding gemeten elektri- inschakeltijd [sJ blokkeerstand
sche grootheid

EI y I nns 5 I
E2 Y Igem 3 1
E3 Y P 3 1
E4 y Inns 4x3 1
E5 Y I nn, 5 2
E6 Y Inns 5 3
E7 y I nn, 5 4
E8 Y Inns 5 5

Tabel 6.6 Gegevens betreffende de blokkeerproeven aan de Elin-machine. die aangegeven worden met de letter
E van Elin, gevolgd door een nummer. De inschakeltijd van de meting met vier repetitieve blokkeerpulsenvan 3
s wordt aangeduid met 4x3.

6.2.1 Resultaten van de elektrische metingen aan de statorfasen

In de figuren 6.16, 6.17 en 6.18 zijn de gemeten waarden van de statorstromen en vennogens
afgebeeld, respectievelijk voor de Heemaf-machine bij ster- en driehoekschakeling en voor de Elin
machine in ster-schakeling. Opvallend zijn de verschillen in de verschillende machinefasen. Vooral
bij de Heemaf-machine in sterschakeling zijn zij zo groot dat zij niet verklaard kunnen worden door
asymmetrie in statorwikkeling of in de voedingsspanning (4%) Deze stroommeting is niet erg
betrouwbaar, wat wellicht verklaard kan worden door ingekoppelde induktiespanningen in de stroom
shunts.

Uit de figuren zien we dat de gemeten gemiddelde gelijkgerichte stroom een lagere waarde heeft dan
de effectieve waarde van de stroom. Voor een sinusvonnige stroom met amplitude Î vinden we voor
beide grootheden:

I rm.'
Î

fi
III = Î!..

gem 11:
(6.1)

Voor een stroom zonder hogere hannonische componenten verwacht men dus dat de effectieve
waarde van de stroom een faktor rrJ2v2 (= 1,11) groter is. De faktor tussen de stromen is berekend
voor de meetresultaten uit de figuren. De afwijking met de genoemde faktor bleef in alle gevallen
binnen 4%.

De totale effectieve stroom in de drie statorfasen van de Heemaf-machine blijkt met ongeveer een
faktor 3,7 toe te nemen van ster- naar driehoekschakeling. Bij gelijk blijvende machineparameters
zou men echter slechts een faktor 3 verwachten. De grotere toename duidt op een daling van de
lekreactantie in de machine bijvoorbeeld ten gevolge van verzadiging in de statortanden door de
hogere klemspanning.
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Vooral bij de metingen in driehoekschakeling is een daling van de stroom en vermogen ten gevolge
van de weerstandtoename van de geleiders zichtbaar tijdens de proef. De uitgevoerde temperatuurme
tingen zijn niet voor de afname van het vermogen tijdens de meting gecorrigeerd. De reden hiervoor
is de slechts geringe invloed van de daling, wat verderop in paragraaf 6.2.2 wordt aangetoond.
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Figuur 6.16 Effectieve waarde van de stroom, de gemiddelde waarde van de gelijkgerichte stroom en het
vermogen in de drie statorfasen van de geblokkeerde in ster geschakelde Heernafmachine, gemeten bij de

metingen H2, H3 en H4.
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Figuur 6.17 Effectieve waarde van de stroom, de gemiddelde waarde van de gelijkgerichte stroom en het
vermogen in de drie fasen van de netvoeding van de geblokkeerde in driehoek geschakelde Heemaf-machine,
gemeten bij de metingen H8, H7 en H6. De voedingslijnen zijn vernoemd naar de twee machinefasen, waaraan

deze is aangesloten.
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Figuur 6.18 Effectieve waarde van de stroom, de gemiddelde waarde van de gelijkgerichte stroom en het
vermogen in de drie statorfasen van de geblokkeerde in ster geschakelde Elin-machine, gemeten bij de metin-
gen El, E2 en E3.
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6.2.2 Resultaten van de temperatuunnetingen

In de figuren 6. I9 en 6.20 zijn de temperatuurcurven van de tien sensoren afgebeeld van blokkeer
metingen van de Heemaf-machine in ster- en driehoekschakeling. Er is één sensor die duidelijk een
aanzienlijk grotere temperatuurstijging laat zien dan de rest. Deze sensor (nr. 10) is de enige in de
rotor van de Heemaf machine, die niet aan de rand van de rotorkooi is geplaatst, maar wat verder in
axiale richting. Blijkbaar zorgt de warmte-afvoer van de staven naar de kortsluitring voor een
beperking van de temperatuurstijging dicht bij de kortsluitring. De temperatuurverschillen van de bij
de kortsluitring geplaatste sensoren zijn relatief klein. De hoogste temperatuur in de statorwikkeling
vinden we op de spoelkop (sensor 2 en 4).

Met name sensor 5, waarvan de sensordraden in de luchtspleet liggen, heeft last van storing met de
netfrequentie. Verder verlopen de curven met uitzondering van de momenten van in- en uitschakeling
van de machine vrij regelmatig. Bij de inschakeling van de machine kunnen 'inrush'-stromen een rol
spelen bij de storing die in het temperatuurverloop optreedt. Bij uitschakeling van de machine zal de
magnetiseringsstroom overgenomen worden door de rotorgeleiders, omdat de magnetische energie in
de luchtspleet zich in stand wil houden. De rotorstroom daalt zeer snel van de kortsluitstroomwaarde
tot de relatief lage magnetiseringsstroom. Het sterk transiënte gedrag van de lektlux in de rotor, dat
hierdoor optreedt, kan verantwoordelijk zijn voor de storing bij uitschakeling van de machine.
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Figuur 6.19 Temperatuurcurven gemeten bij opwarmproef Hl aan de geblokkeerde Heemaf-kortsluitankerma
chine in sterschakeling. De nummers van de curves hebben betrekking op de gebruikte sensoren. Sensor 1 is in
het blikpakket gemonteerd, de sensoren 2 en 4 tegen de statorspoelkop, 5 in een statorgleuf en de overigen zijn
in de rotorkooi gemonteerd (zie figuur 6.13 voor posities van de sensoren).
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Figuur 6.20 Temperatuurcurven gemeten bij opwarmproef H5 aan de geblokkeerde Heemaj-kortsluitankerma
chine in driehoekschakeling. De nummers van de curves hebben betrekking op de gebruikte sensoren. Sensor J

is in het blikpakket gemonteerd, de sensoren 2 en 4 tegen de statorspoelkop, 5 in een statorgleuf en de

overigen zijn in de rotorkooi gemonteerd (zie figuur 6.13 voor posities van de sensoren).

In figuur 6.21 zijn de temperatuurcurven van de Elin-machine afgebeeld, gemeten bij nominale
voedingsspanning. In vergelijking met de metingen aan de Heemaf-machine, vertonen een aantal
curven een sterker inschakelverschijnsel en een minder regelmatig verloop. Sensor 5 in de statorgleuf
vertoont daarentegen minder storing dan bij de Heemaf-machine.

In tegenstelling tot de temperatuunneting aan de Heemaf-machine zijn er bij de Elin-machine geen
grote verschillen tussen de sensoren 6, 7 en 8, die aan de rand van het blikpakket zijn geplaatst en
sensor 9 en 10, die verderop in axiale richting zijn gemonteerd. Sensor 8 meet de hoogste tempera
tuur in deze stand. Of we dit meetpunt daadwerkelijk als 'hot-spot' moeten beschouwen hangt af van
de metingen in de andere standen. Ook bij deze machine is de gemeten statorwikkelingstemperatuur
(sensor 2, 3 en 4) hoger op de spoelkop dan in de gleuf. Het valt op dat sensor 2 achterblijft bij
sensor 3 en 4. Een minder goed contact met de winding kan hiervan de oorzaak zijn.
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Figuur 6.21 Temperatuurcurven gemeten bij opwarmproef El aan de geblokkeerde Elin-kortsluitankermachine
in sterschakeling. De nummers van de curves hebben betrekking op de gebruikte sensoren. Sensor I is in het
blikpakket gemonteerd, de sensoren 2, 3 en 4 tegen de statorspoelkop, 5 in een statorgleuf en de overigen zijn

in de rotorkooi gemonteerd (zie figuur 6.14 voor posities van de sensoren).

]n figuur 6.22 is voor sensor 10 te zien hoe de afbankelijkheid van het temperatuurverloop is van de
stand van de rotor bij de Heemaf machine. Bij de verschillende standen bleek deze sensor steeds de
heetste. Het maximale verschil in eindtemperatuurstijging tussen de standen is ongeveer 20°C.

Bij de Elin machine bleken ook bij andere standen de verschillen tussen de rotorsensoren klein.
Sensor 8 kan beschouwd worden als de 'hot-spot'. In figuur 6.23 zijn de curven van deze sensor bij
de verschillende standen verzameld. Aangezien het verschil in de curven bij de eerste drie standen
zeer klein is, is het vreemd dat het verschil bij de twee laatste standen zo groot is. Het zou kunnen
dat bij de verdraaiing van de rotor de sensor los geraakt is.
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Figuur 6.22 Temperatuurcurven gemeten met sensor 10 in de rotor bij de opwarmproeven H5, H9, HlO, HJl,
en H12 aan de geblokkeerde Heemaf-kortsluitankermachine in driehoekschakeling. Na elke meting is de stand
van de rotorkooi 72° verdraaid. (zie figuur 6.13 voor positie van de sensor).
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Figuur 6.23 Temperatuurcurven gemeten met sensor 8 in de rotor bij de opwarmproeven El, E5, E6, E7, en
E8 aan de geblokkeerde Elin-kortsluitankermachine in sterschakeling. Na elke meting is de stand van de
rotorkooi 72° verdraaid. (zie figuur 6.14 voor positie van de sensor).
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In tabel 6.7 zijn aanvangssteilheden weergegeven van de sensoren 10 en 8 in respectievelijk de
Heemaf- en Elin-machine. Uit de temperatuurcurven blijkt duidelijk dat de opwarming slechts gedu
rende een korte tijd adiabatisch verondersteld kan worden. Na ongeveer een seconde wordt de
afnemende trend in de stijging waarneembaar. Dat dit zeker niet alleen veroorzaakt kan worden door
de afname van de stroom tijdens de opwarming blijkt uit figuur 6.24, waarin de temperatuurcurve
van sensor 10 bij meting H 10 vergeleken wordt met een adiabatisch verloop dat is gecorrigeerd voor
de stroomdaling. De correctie is zelfs nauwelijks zichtbaar in het adiabatisch verloop.

Heemaf machine sensor 10 Elin machine sensor 8

meting aanvangssteilheid meting aanvangssteilheid
lOC/sj [oC/s)

H I (ster) 11 El 25

H5 47 E5 25

H9 39 E6 26

mo 47 E7 23

Hll 36 E8 13

Hl2 44

Tabel 6.7 Aanvangssteilheid van sensor nr. 10 in de Heemaf-machine en nr. 8 in de Elin-machine bij de
metingen met vijf verschillende rotorstanden. Tevens is de aanvangssteilheid bij meting Hl aan de sterge
schakelde Heemaf-machine venneld.
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Figuur 6.24 Temperatuurcurve gemeten met sensor JO in de rotor bij opwarmproef H10 aan de geblokkeerde
Heemaf-kortsluitankermachine in driehoekschakeling. Tevens is een curve afgebeeld die een adiabatisch
verloop voorstelt. gecorrigeerd voor de daling in de stroom tijdens de meting. De stijging van het adiabatisch
verloop wordt bij aanvang gelijk genomen aan dat van de gemeten curve (47°C/s volgens tabel 6.7) en wordt
voor elk volgend meetpunt gecorrigeerd met de relatieve afname van de som van de gekwadrateerde stator

stromen (I/+I}+Iw
2
).
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De figuren 6.24 en 6.25 geven het temperatuurverloop van een aantal sensoren in de Heemaf- en
Elin-machine, wanneer de machine viermaal gedurende 3 s wordt ingeschakeld met tussenpozen van
200 s. Deze afkoelperiode is zo groot gekozen dat de rotorstaven afgekoeld zijn tot een stabiele
temperatuur. De verdere afkoeling van de rotor verloopt met een veel grotere tijdconstante dan de
meettijd. Behalve sensoren die onder andere de bliktemperatuur en de statorwikkelingstemperatuur
weergeven, zijn de 'heetste' rotorsensoren van beide machines afgebeeld. Niet alleen de sterke
temperatuurstijging van de rotor tijdens inschakeling is goed zichtbaar, maar ook de snelle afkoeling
van de 'hot-spot'. De warmte uit de heetste delen van de rotor stroomt na uitschakeling via goed
warmtegeleidende paden naar koelere delen, zoals bijvoorbeeld de kortsluitring. Na de snelle afkoe
ling stabiliseert de rotortemperatuur zich op een hogere waarde dan voor de inschakelperiode. De
verdere afkoeling verloopt trager en komt in de figuren niet tot uiting. De afkoeling van de stator
winding verloopt vrij konstant in de 200 s durende afkoelperiode.

Als we de temperatuurstijging van de sensoren op de 'hot-spots' tijdens de vier inschakelperioden
vergelijken blijken zij zeer goed overeen te komen. De verandering van de thermische toestand heeft
hier geen invloed op de hoogte van de temperatuurstijging op de 'hot-spot' tijdens een blokkeerpuls.

120
meting R8

1 \ 0 10

100

90

80cr
L 70a
~ 60

t sa
E-o

40

30

20 1

0 100 200 300 400 soo 600 700 800

Tijd [sj

Figuur 6.24 Temperatuurcurven gemeten bij de opwarmproef H8 aan de geblokkeerde Heemaf-korlsluitan
kermachine in driehoekschakeling. De spanning is vier maal gedurende 3 s ingeschakeld gevolgd door ajkoel
periodes van 200 s. Sensor 1 is in het blikpakket gemonteerd. 2 tegen de statorspoelkop. 5 in een statorgleuf en
10 in de rotor (zie figuur 6.13 voor posities van de sensoren).
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Figuur 6.25 Temperatuurcurven gemeten bij de opwarmproef E5 aan de geblokkeerde Elin-kortsluitankerma
chine in sterschakeling. De spanning is vier maal gedurende 3 s ingeschakeld gevolgd door ajkoelperiodes van
200 s. Sensor 1 is in het blikpakket gemonteerd, 3 tegen de statorspoelkop. 5 in een statorgleuf en 8 in de rotor
(zie figuur 6.14 voor posities van de sensoren).
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7. Konklusies en aanbevelingen

7.1 Konklusies

Het thermisch model, zoals dat wordt toegepast in het CLINK-motorbeveiligingssysteem van HO
LEC, heeft als doel een simulatie van het thermisch gedrag van een kortsluitankermachine, waarop
een volledige thermische beveiliging gebaseerd kan worden. De parameters van het model dienen
bepaald te kunnen worden uit gegevens, die voor alle machines beschikbaar zijn, zoals kenplaatgege
vens. Een fysische interpretatie van een model, dat aan deze voorwaarden moet voldoen, is zeer
moeilijk. Hoewel bij de bepaling van de modelparameters gedeeltelijk een fysische benadering
gekozen wordt, is er sprake van een abstract model.

Uit een onderzoek naar de gevoeligheid van het CLINK-model met parameters, geldig voor de op
warming van een nominaal belaste machine, bleken de grote tijdconstante 'tI en bijbehorende tempe
ratuursprong 6.81•• zeer gevoelig voor variatie in de modelparameter G2. De kleine tijdconstante 't2 en
temperatuursprong 6.82,. zijn met name gevoelig voor voor variatie in de modelparameter G•.
Modelparameter G2 heeft op het gesimuleerde temperatuur de grootste invloed, omdat 't J en 6.81,1 de
meest bepalende curve-parameters zijn. Deze parameter zal in fysische zin afhankelijk zijn van
koeling aan het oppervlak van de machine. Deze wordt bepaald door de omgevingsluchtcondities en
de mate van ventilatie. Met het oog op ventilatie noodzaakt dit een dubbele waarde van G2 in het
model. Eén waarde die geldig is voor een draaiende machine met ventilatie, en een waarde geldig
voor een stilstaande machine.

Uit de temperatuurmetingen in de geblokkeerde machines blijkt dat het temperatuurverloop op de
'hot-spot' niet adiabatisch is. De tijdconstante, die de afwijking van een adiabatisch verloop karakte
riseert, ligt bij de gemeten machines in de orde van enkele seconden. Aangezien de kleinste tijdcon
stante bij een machine onder nominale condities in de orde van enkele minuten ligt, zullen de
modelparameters van een nominale draaiende machine niet geldig zijn voor een geblokkeerde machi
ne.

Voor de bepaling van curve-parameters uit temperatuurcurven kan gebruik gemaakt worden van
'curve-fitting'. Om nauwkeurige curve-parameters te verkrijgen is het aan te raden de 'curve-fitting'
toe te passen op een curve die minimaal 90% van zijn eindwaarde bereikt heeft. Zo niet dan worden
vaak te lage waarden bepaald. Om deze reden is 'curve-fitting' voor de analyse van blokkeermetin
gen minder geschikt.

Voor temperatuurrnetingen in elektrische machines bij nominale condities en afkoeling zijn PtIOO
sensoren zeer geschikt, gezien hun goede nauwkeurigheid. Bij blokkeermetingen, waar snelle tempe
ratuurstijgingen optreden, leveren zij minder goede prestaties wegens de grote sensortijdconstante.
Deze ligt in de orde van enkele seconden. Thermokoppelsensoren vormen in dat geval een goed
alternatief. Zij hebben een zeer kleine afmeting en zijn snel (responsietijd in orde van 0,1 s). Een
nadeel is de gevoeligheid voor ingekoppelde inductiespanningen. De meetelektronica, die is ontwor
pen voor temperatuurrnetingen met thermokoppels voldoet. De netfrequente storing wordt in voldoen
de mate onderdrukt, zolang de sensordraden slechts een kleine afstand (hoogstens enkele centimeters)
in de luchtspleet afleggen. Bij in- en uitschakeling van de machine treden pieken op in het meetsig-
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naaI, die waarschijnlijk veroorzaakt worden door transiënte stromen in de machine. De toegepaste
bemonsteringstijd van de temperaturen (0,05 s) bleek voldoende klein voor een goede meting van het
steile temperatuurverloop vlM na inschakeling.

Een goede montage van de thennokoppelsensor is essentieel. De sensoren dienen goed contact te
hebben met de meetplaats. Op de rotorstaven kunnen de sensoren het best gemonteerd worden door
de sensorkop op te stuiken in een klein gaatje in de staaf.

De temperatuurverdeling op de rotorkooi van een geblokkeerde machine is niet-uniform. Tussen de
staven kunnen verschillen optreden in de temperatuurstijging. Ook op één staaf kan de temperatuur
variëren atbankelijk van de afstand tot de kortsluitring. De grootte van de temperatuurverschillen
tussen en op de rotorstaven verschilt per machine. Met het oog op de niet-uniforme rotoropwarming
en om de invloed van een mindere goede montage van één of meer sensoren minimaal te houden,
kunnen de volgende maatregelen genomen worden: monteer sensoren op meerdere staven; monteer
op een staaf niet alleen een sensor vlak bij de kortsluitring, maar ook enkele centimeters verderop de
luchtspleet in; voer metingen uit bij meerdere standen van de rotor.

7.2 Aanbevelingen

Het blijkt weinig zinvol de temperatuur op de 'hot-spot' van een geblokkeerde machine te simuleren
met twee tijdconstanten. Een model met één tijdconstante is voldoende om het verloop voldoende
nauwkeurig te simuleren. De tijdconstante bij blokkering en de kleine en de grote tijdconstante van
opwarming en afkoeling onder nominale conditie liggen respectievelijk in de orde van seconden,
minuten en uren. Omdat de tijdconstanten ver uit elkaar liggen, is in afzonderlijke tijdsgebieden in
het algemeen slechts één tijdconstante relevant. Men zou daarom over kunnen gaan op modellen van
de eerste orde voor die tijdsgebieden.

Bij de overschakeling van het ene naar het andere tijdsgebied dient men over te gaan op een volgen
de set modelparameters, die de juiste tijdconstante vertegenwoordigen. Omdat gebleken is dat
modelparameters slechts geldig zijn voor specifieke bedrijfssituaties, kan men ook omschakelen op
een een nieuwe set modelparameters bij verandering van de bedrijfstoestand. Op deze manier
verkrijgen we een adaptief model met een grote flexibiliteit wat betreft instellingen.

Het knelpunt in de haalbaarheid van een thennische beveiling op basis van een adaptief model, wordt
gevormd door de modelparameterbepaling. Zijn de verschillende sets modelparameters voor de afzon
derlijke tijdsgebieden en bedrijfssituaties af te leiden uit beschikbare machinegegevens, en zo ja, hoe?
Wellicht een onderwerp voor een eventueel vervolgonderzoek.

Voor de beveiliging van de stator zou men als alternatief van een thennisch model gebruik kunnen
maken van een gemiddelde statortemperatuurmeting. Zo'n meting kan gerealiseerd worden door een
kleine bekende gelijkstroom door de statorfasen te sturen en de (gelijk)spanningsval over de stator te
meten. De weerstand van de wikkeling is immers atbankelijk van de temper~tuur. Om een benade
ring van de 'hot-spot' -temperatuur te verkrijgen dient, de gemeten gemiddelde temperatuur met een
zekere faktor verhoogd te worden.
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Bijlage A Lijst van gebruikte symbolen

Symbool Omschrijving Eénheid

A oppervlakte A
B(r) induktie (topwaarde) T

Cl' C2 warmtecapaciteilen in het thermisch model van de tweede orde J/oC
Cw warmtecapaciteit van een temperatuursensor J/oC

f(k ) (kantel)frequentie Hz
G 1.G2 warmtegeleidingen in het thermisch model van de tweede orde W/oC

I. nominale stroom van een inductiemachine A
I, statorstroom van een inductiemachine A

KI' K 2 versterkingsfaktoren

Nb aantal rotorstaven

p. nominaal vermogen van een inductiemachine W
Pvn verliesvermogen in nominaal bedrijf W

PI' P2 verliesbronnen in het lhermisch model van de tweede orde W

PFe• Cu. r. s. m. w verliezen inlbron ijzer. koper. rolor. stator. mechanische. wervelstroom W
p. verliezen per massa werkslof Wlkg

Pd dissipatie in ecn temperatuursensor W
Q warmte J

Rw warmteweersland van een temperaluursensor 0c/w

R. elektrische weerstand van een temperatuursensor Q

s slip

T absolute lemperatuur K
I tijd s

I; bemonsteringstijdstip nr. i s

U. nominale spanning van een inductiemachine V

V spanning V
a temperatuurweerstandcoëfficiënt 11K

f\ weerstandstolerantie %

y elektrische geleiding Slm
/) indringdiepte m

l:!. dikte van bliklaminaties m

l:!.Hm uitgangstemperatuur in het model van een temperatuursensor °C

l:!.H, ingangstemperatuur in het model van een temperatuusensor °C

l:!.H I de hoge modeltemperatuur in het thermisch model van de tweede orde °C

L\e2 de lage modeltemperatuur in het thermisch model van de tweede orde °C

Mll.I' Ml2•1 parameters in de oplossing van de hoge modeltemperatuur oe
6H 1,2' l:!.H2,2 • parameters in de oplossing van de lage modeltemperatuur °C

!Jo permeabiliteit van vacüum (= 471: x 10.7 ) Vs/Am

~;j relatieve permeabiliteit van ijzer

v ordetal harmonische componenten

Humg omgevingstemperatuur °C

p dichtheid kg/m3

't, tijdconstante van een temperatuursensor s

'tI grote tijdconstante in het thermisch model van de tweede orde s

't2 kleine tijdconstante in het thermisch model van de tweede orde s

w hoekfrequentie rad/s

-91-



Bijlage B

Bijlage B Relatieve invloed van variatie in de modelparameters op het
gesimuleerde temperatuurverloop bij nominale belasting
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Figuur B.1 De relatieve afwijking van de hoogste modeltemperatuur à8/ bij variatie van C/, in het thermisch
model van de tweede orde, waarin de modelparameters zijn bepaald uit de temperatuurcurve op de 'hot-spot',
gemeten bij opwarming van een gesloten induktiemachine bij nominale belasting.
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Figuur B.2 De relatieve afwijking van de hoogste modeltemperatuur à8/ bij variatie van C2, in het thermisch
model van de tweede orde, waarin de modelparameters zijn bepaald uit de temperatuurcurve op de 'hot-spot'.
gemeten bij opwarming van een gesloten induktiemachine bij nominale belasting.

-93-



Bijlage B

115 ,--_,__----r---,,----r--~-_...--r__-_,__-___r-__,

§'
110"5 Ol 25% lager dan referentiewaarde

~
'zj

ij
J! 105f
]
;.:
~ 100
I::

I G I 25% hoger dan referentiewaarde
B.

.S 95

cr;
<l

1000080004000 6000
Tijd in [s]

2000
9OL...-_-'-_----'-__-'----_..........._--''--_....L-_----'-__'--_--L-_---I

o

Figuur B.3 De relatieve afwijking van de hoogste mode/temperatuur AS} bij variatie van Cl' in het thermisch
model van de tweede orde, waarin de modelparameters zijn bepaald uit de temperatuurcurve op de 'hot-spot',
gemeten bij opwarming van een gesloten induktiemachine bij nomino.le belasting.
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Figuur B4 De relatieve afwijking van de hoogste mode/temperatuur Aal bij variatie van C2' in het thermisch
model van de tweede orde, waarin de modelparameters zijn bepaald uit de temperatuurcurve op de 'hot-spot',
gemeten bij opwarming van een gesloten induktiemachine bij nominale belasting.
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Figuur B.5 De relatieve afwijking van de hoogste mode/temperatuur L\81 bij variatie van PI' in het thennisch
model van de tweede orde, waarin de modelparameters zijn bepaald uit de temperatuurcurve op de 'hot-spot',
gemeten bij opwarming van een gesloten induktiemachine bij nominale belasting.
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Figuur B.6 De relatieve afwijking van de hoogste modeltemperatuur MIl bij variatie van P'!' in het thennisch
model van de tweede orde, waarin de modelparameters zijn bepaald uit de temperatuurcurve op de 'hot-spot',
gemeten bij opwarming van een gesloten induktiemachine bij nominale belasting.
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Bijlage CDatabladen van de KTY84-temperatuursensor

Phlllps Semlconductol'S

Silicon temperature sensors

Product lpeclflcatlon

KTY84-130/150/1511152

DESCRIPTtON

These lemperature sensors have a
positive temperature coel'ficient of
rasistance and are lor usa in
measuremant and control over B

!emperatura range of -40 to
+300 °C.

aUICK REFERENCE DATA

PACKAGE OUTUNE

@ ==(I[)=:JI:=

Fig.1 51mplifled outIine.

TYPE TAPE
SYMBOL PARAMETER CONDmONS MIN. MAX. UNIT (IDENTlFICATtON

COLOUR)

R,oo rasistanca T_.100°C;

KTYB4·130 I_I: 2 mA 970 1030 Cl yellow

KTY84·150 950 1050 Cl gray

KTY84·151 950 1000 Cl black

KTY84·152 1000 1050 Cl blue

UMITING VALUES
In aceordance with lhe Absolute Maximum System (IEC 134).

SYMBOL PARAMETER CONDmONS MIN. MAX. UNIT

1- conlinuous sensor current in free air; - 10 mA
T_", 25°C;
(nota 1)

in frae air: - 2 mA
T_" 300 ee

T_ operaling temperatur. range -40 300 °C

T.a storage temperature range -55 300 °C

Note

1. For temperatures greater !hsn 200 "C, a sensor CUlTent of I....... 2 mA must be used.
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CHARACTERlsncs
T.1'tl =100 'e, in liquid. unIess olt1erwise specified.

SYMBOL PARAM~R CONOITlONS MIN. TYP. MAX. UNIT

R,:lO resistance 1_=2mA

KTY84·130 970 - 1030 Cl
KTY84·tSO 950 - 1050 Cl

KTY84·151 950 - 1000 Cl
KTY84-152 1000 - 1050 Cl

TC temperatwe coefflelent - 0.62 - %11<

R25O''R,Cll resistance ratio 2.140 2.195 2.250

R25/R,Cll resistance raJIo 0.590 0.598 0.606

T thermal time constant
(nota 1) in still air - 20 - s

In s1IlIlquId - 1 - 9

(noce2)

In fIowIng lIqutd - 0.5 - s
(nole 2)

Not••

1. The \hermal Urne constant Is fhe time the sensor needs to reach 63.2% of the tota! temperature difference. Fer
example. the time needed to reach a temperature of 72.4 "c. when a sensor wilh an initia! temperatlJre of 25 'e Is
put into an ambient with a temperature of 100 "C.

2. Inert liquid FC43 by 3M.

Oimensïons In mmo
(') IndIcation of poIarity (green).

(2) Type tape.

(3) Lead diameter wi1hin this zone is not controlled.

Flg.6 S0068 (00-34).
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AMBIENT TEMPERATURES AND CORRESPONDtNG RESISTANCE OF SENSOR
IDaf'I • 2 mA.

AMBIENT
AESISTANCETEMPERATURE (0)('='C)

-40 355
-30 386
-20 419

-10 455
0 493

10 533
20 576
25 598
30 621

40 668
50 718
60 769
70 824

80 880

90 939

100 1000

110 1063
120 1129
130 1197
140 1268

150 1340

160 1415
170 1493
180 1572
190 1654

200 1739

210 '825
220 1914
230 2006
240 2099

250 2195
260 2293

270 2392

280 2490

290 2584

300 2668
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Bijlage D Schema en dimensionering van de meetschakeling voor tempera
tuurmeting met thermokoppels

Thennokoppel

+

IC 1

~

Cl

PI R2

R3

Vin+ in ~v#
RI7

Cg

C6 Ps

0

P6
C7

Cg

inV. Vv-m-

Figuur D.l Schema van één meetkanaal met koude-laskompensatie en de voedingsschakeling van de meetver

sterker voor temperatuurmetingen met thermokoppels (type J).
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Bijlage D

Rl = 820 kQ R I3 = 3,3 kQ C, = 330 nF DI: IN4148
R2 = 47 kQ R'4 = 180 kQ C2 = 330 nF

R3 =47 kQ R,~ = 270 kQ C3 = 330 nF IC,: AD708

R4=IOkQ R'6 =47 kQ C4=330 nF IC2: AD707

Rs= 10 kQ R17 = 240 Q C~ =330 nF IC3: AD707

~ =47 kQ R,s =240 Q C6=2200 f.lF (eleo) IC4: AD707

R7 =47 kQ P, = 2,2 + (0..2) kQ ~ =2200 f.lF (e1eo) IC~: LM317

Rs=6,8 kQ P2 = (0..50) kQ Cs =10 J.1F (tantaal) IC6: LM337

~ =47 kQ P3 =(0..10) kQ ~ = 10 !1F (tantaal)

Rw = 100 Q P4= 270 + (0.. 100) Q

RI, = 39 kQ P~ = (0..5) kQ
RI2 = 39 kQ P6= (O..S) kQ

Tabel D.I Dimensionering van de meetschakeling voor temperatuurmeting met thermokoppelsensoren.

De uitgangsspanningen V v+ en Vvo zijn respectievelijk ingesteld op +11,61 Ven -11,60 V.
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Bijlage E

Bijlage E Afleiding van de 'common-mode' onderdrukking van de ingangs
versterker van de thermokoppelmeetinstrumentatie

In figuur 5.2 is het schema van de ingangsversterker afgebeeld, die is toegepast bij de meetinstru
mentatie voor temperatuurmeting met thermokoppels. Deze bestaat uit een instrumentatieversterker
bestaande uit twee trappen. De 'common-mode'-onderdrukking van de eerste trap is zeer hoog en is
daarom in deze beschouwing niet meegenomen.

Indien een 'common-mode'-spanning aanwezig is op de sensoringang, vinden we dezelfde 'common
mode' -spanning ook terug op de uitgang van de eerste trap van de instrumentatieversterker. De
onderdrukking van deze spanning in de uitgangsspanning van de tweede trap is afhankelijk van het
verschil tussen de weerstandsverhoudingen RiR4 en RiRs. Bij de dimensionering zijn R6 en R7 gelijk
gekozen evenals R4 en Rs, maar ten gevolge van de weerstandstolerantie Bkunnen de genoemde
verhoudingen een kleine afwijking hebben. De waarde van de weerstandsverhoudingen volgens de
dimensionering (dus bij ideale weerstanden) noemen we K. Voor de maximale relatieve afwijking
tussen de twee weerstandsverhoudingen geldt:

~K = (1 +B _ 1-~) ... 4B
K 1-13 1+13

(EI)

De tweede trap van de instrumentatieversterker is een differentiële versterkerschakeling. De 'com
mon-mode' -onderdrukking hiervan is (de index 2 is gebruikt voor trap 2):

(E2)

(E3)

+ R6 ) R7 _ (1 + R7 ) R6

R
4

Rs Rs R4

De ondergrens van de 'common-mode'-onderdrukking wordt gevonden door in formule (E2) voor de
weerstandverhoudingen in te vullen:

R6 I_ = K + _~K

R4 2

Bij verwaarlozing van ~wadratische termen van ~K vinden we:

K(l +K) 1+ K2

ÀK ~
(E4)

Behalve met de twee versterkertrappen moeten we ook rekening houden met de parasitaire weerstand
R._ van de negatieve sensordraad. Deze vonnt samen met weerstand RI een spanningsdeler met de
,common-mode'-onderdrukking:

Rj + R,._ RI

Rs _ R,_
(E5)
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Bijlage E

Uit de 'common-mode'-onderdrukkingen uit fonnule (E4) en (E5) kunnen we voor de totale 'com
mon-mode' -onderdrukking afleiden:

(E6)
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Bijlage F

Bijlage F TemperatuuraOtankelijkheid van een siliciumdiode

De schakeling voor de koude las-compensatie is gebaseerd op de temperatuurafuankelijkheid van een
siliciumdiode (type IN4148). De diode is in voorwaartse geleiding ingesteld op een bij benadering
konstante stroom 10-240 flA (zie figuur 5.4). Omdat de diodespanning V0 een kleine drift heeft als
functie van de temperatuur kan de diode als een temperatuursensor voor de omgevingstemperatuur
gebruikt worden. Een voorwaarde voor een goede werking van de schakeling is een konstante waarde
van de drift (11VrJI18). Uit de stroomlspanningsrelatie (zie formule (FI) van een diode kunnen we de
invloed van de temperatuur op V0 afleiden.

qVIJ

/ D = /0 (e -rr- - I)

/0 = qA (D~Pn+ D~ np
)

l' n

(Fl)

De afhankelijkheid van de absolute temperatuur T (in K) blijkt ten eerste uit de exponent qVJkT van
de e-macht. De sperstroom 10 is echter ook afhankelijk van de temperatuur. Dit geldt voornamelijk
voor de concentratie minderheidsladingdragers Pn en np' De diffusiecoëfficiënten Op en On en de
diffusielengten Lp en Ln hebben ook een temperatuurafhankelijkheid, maar deze is slechts gering.
Indien de de dotering van donoratomen in het n-gebied (Nd) en acceptoratomen in het p-gebied (Nn)

volledig geïoniseerd is, is de concentratie minderheidsladingdragers afuankelijk van de intrinsieke
concentratie vrije ladingdragers ni volgens formule (F2)'.

2
n in =_

P N
Cl

(F2)

De concentratie intrinsieke vrije ladingdragers ni neemt toe wanneer de absolute temperatuur T stijgt.
Het aantal energietoestanden in de valentie- en de geleidingsband (Nv en Ne) stijgt dan en de lading
dragers krijgen een hogere energie, zodat de energiesprong van de valentie- naar de geleidingsband
Eg gemakkelijker te maken is (zie formule (F3».

_ E,

n = JN Ne m, c v

(F3)

De spanning V0 van een diode in voorwaartse geleiding als functie van de absolute temperatuur T
kunnen we nu als volgt uitdrukken:

I Streetman, B.G.; Solid state electronic devices.; Prentice-Hall, 1990; p. 78-80
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(F4)

Bijlage F

VD = k;H:) -310(1)] + ;

_ ( Dp D n 1(2rck)3 .. ~a - 4Aq __ + (m.m
p

)

LpNJ LnN" h 2

De konstante a is onafhankelijk van de temperatuur T. Voor de berekekening van de waarde van a
voor de gebruikte diode ontbreken de waarden van enkele onbekenden in (F4) (de oppervlakte A van
de diode en de doteringen Naen Nd). Voor de spanningsdrift dVJdT geldt:

~; = ~H:) -310(1) - 3] (F5)

Als we de waarde uit [BURR]I voor de spanningsdrift van een IN4148 diode, 2,1 mVfOC, in formule
(F5) invullen kunnen we een schatting maken van de konstante a ... 1,2 x 10-23 W/K2

• Variatie van de
absolute temperatuur T van 273 K tot 313 K veroorzaakt dan een afwijking in de spanningsdrift van
minder dan 2%. In het temperatuurbereik van 0 tot 40°C gedraagt de diode zich dus bij benadering
lineair.

Symbool Omschrijving Waarde/éénheid

A Oppervlakte diode cm2

On' Or Diffusiecoëfficiënt voor elektronen en gaten 35 en 12,5 cm2/s (silicium 300 K)

Eg Bandgap energie 1,1 eV (silicium 300 K)

h Konstante van Planck 6,63xlO'34 1s

In Sperstroom diode ordegrootte 10'15 A (silicium)

10 Diodestroom A

k Konstante van Boltzmann 1,38xlO,23 J/K

Ln, Lr Diffusielengte voor elektronen en gaten cm

n j Concentratie van intrinsieke vrije ladingdragers cm']

N•• Nd Dotering van acceptor-en en donoratomen cm-]

Ne. Nv Energietoestanden in de conductie- en valentieband. .
Effectieve massa van elektronen en gaten 1,1 mn en 0,56 I11tl kg (silicium)mn • mr

mn Elektron rustmassa kg

Pn. nr Concentratie gaten in n- en elektronen in p-gebied cm-3

T Absolute temperatuur K

q Elektron lading 1,6xlO"9 C

Vo Diodespanning V

Tabel F.l Gebruikte symbolen voor de afleiding van de spanningsdrift van een halfgeleiderdiode

I Burr-Brown IC Data Book; linear Products; p. 4.86
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Bijlage G

Bijlage G Meetprogramma met korte beschrijving

{$F+,N+,B-,I-,R-,S-,V-}
Program Totaal:

{Nodig voor compiler}

Uses App, Menus, Objects, Drivers, Views, Dialogs,
StdDlg, MsgBox, Graph, Crt, Dos, Comm: {Comm is een eigen Unit met}

{declaraties van konstanten}

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++}
Type
{++++++++++++++++ Data types

PMeetGeg = ATMeetGeg;
TMeetGeg = record

filenaam: string[B]:
ijkfile : string[B]:
AanTkan ; LongInt:
Aanlkan : LongInt;
SampleBlok : array[l .. 5,1 .. 2]
end:

of LongInt:

{Gegevens nodig voor}
{uitvoering van meting}

PDirpad
TDirpad

meet
ijk

end;

"TDirpad:
record
string[25] ;
string[25] ;

{Directory pad voor}
{meetdata en ijkdata}

PljkGeg = "TljkGeg;
TljkGeg = record

filenaam: string[8];
end:

{Gegevens nodig voor}
{uitvoering van ijking}

PAssen
Tassen

xmin
xmax
ymin
ymax

end:

= ATassen:
= record

: integer:
: integer:
integer;

: integer

{Grenzen van de plot}
{van de meetdata}

{Gegevens over de te}
{plotten meetdata}

{Dialoogbox voor invoer meetgegevens}

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++}

of integer:

"TPlotData:
record

string[8] ;
array[l. .141
integer:
integer;

PPlotData
TPlotData

filenaam
buttons
AanTreeks
Aanlreeks

end;
{+++++++++++++++ Object types

PMeetDialog = "TMeetDialog:
TMeetDialog = object(TDialog)
eonstructor rnit;
procedure HandleEvent(var Event TEvent): virtual:
procedure GetNumData(var Ree TMeetGeg); virtual:
procedure SetNumData(var Ree: TMeetGeg); virtual:
end:

PIjkDialog = ATljkDialog;
TIjkdialog = objeet(TDia1og)
Construetor lnit;
Procedure HandleEvent(var Event
end;

{Dialoogbox voor uitvoering ijking}

TEvent): virtual:

"TStartMeetDia1og:
object (TDialog) {Dialoogbox voor starten meting}

PStartMeetDia10g
TStartMeetDialog
Constructor lnit;
Procedure HandleEvent(var Event : TEvent): virtual;
end;
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Bijlage G

PPlotDataDialog = ATPlotDataDialog;
TPlotDataDialog = object(TDialog) {Dialoogbox voor plotgegevens}
constructor Init;
procedure HandleEvent(var Event : TEvent); vi~t~al;

procedure GetData(var Ree); virtual;
end;

{Dialoogbox voor keuze van}
{datafile voor plot}

ATDatafileDialog;
object(TFileDialog)

PDatafileDialog
TDatafileDialog
constructor Init;
procedure HandleEvent(var Event : TEvent); virtual;
end;

{Dialoogbox voor invoer}
{grenzen plot}

PAssenDialog = ATAssendialog;
TassenDialog = object (TDialog)
constructor Init;
procedure HandleEvent(var Event TEvent); virtual;
procedure GetNumData(var Rec TAssen); virtual;
procedure SetNumData(var Rec : TAssen); virtual;
end;

PDirDialog = ATDirDialog;
TDirDialog = object(TDialog)
Constructor Init;
Procedure HandleEvent(var Event
end;

{Dialoogbox voor invoer}
{data- en ijkfile directories}

TEvent); virtual;

PFileExistDialog = ATFileExistDialog; {Dialoogbox melding dat bestaande}
TFileExistDialog = object(TDialog) {ijk- of datafile overschreven dreigt}
constructor Init(cmUitl, cmUit2: word); {te worden}
procedure HandleEvent(var Event : TEvent); virtual;
end;

{Applicatie object}

{O=stoppen, l=meten, 2=ijken}

TMeetgeg;
TljkGeg;
TPlotData;
TAssen;
TDirpad;
integer;
integer;
string[25] ;

TMyApp = object (TApplication)
constructor Init;
procedure InitMenuBar; virtual;
procedure HandleEvent(var Event : TEvent); virtual;
end;

{++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++}

var
MeetGeg
IjkGeg
PlotData
Assen
Dirpad
ErrCode
AppQuitCode
HomeDir

{test of filenaam in huidige}
(directory bestaat. Zo ja, dan)
(FileExist:=true, zo nee, dan}
(FileExist:=false)

{======================================================================}
Procedure EgaVgaDriver; external; {Grafische driver wordt geladen}
{$L c:\user2\tempmet\egavgadr.obj} {nodig voor plot}
{=====================================================================}
Function FileExist(filenaam: string) : Boolean;
var f : text;
begin

Assign(f, filenaam);
{$I-}

Reset(f);
{$I+}

if IOResult = 0 then
begin

FileExist:=true;
cloself) ;

end
else FileExist:=false;

end;
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text;
integer;
integer;
integer;
real;
array [1. .13]

Procedure AsGrenzen;
var

f
val
kolom
tkolom
waarde
plotarray

{In de gekozen datafile voor plotdata}
{worden in de data van te plotten ka-}
{nalen de maximale en minimale x- en y-}
{waarden gezocht. De grenzen van het}
(plotgebied worden aangepast, zodat de)
{plots binnen het plotgebied liggen}

of boolean;

Bijlage G

begin
Assen.xrnin:=O;
Assen. xrnax: =1;
Assen.yrnin:=O;
Assen.yrnax:=1;
tkolom:=PlotData.AanTreeks+PlotData.Aanlreeks+l;

ChDir(Dirpad.meet) ;
Assign(f,PlotData.filenaarn+' .dat');

{$I-}
Reset (f) ;

{$I+}
if IOResult = 0 then
begin

for kolom:=l to tkolom-1 do
begin

if «Plotdata.buttons[l]=O) and (PlotData.buttons[kolom+l] =0)
and (kolom<=PlotData.AanTreeks») or
«Plotdata.buttons[lJ=l) and (PlotData.buttons[kolom
PlotData.AanTreeks+ll] =0) and (kolom>PlotData.AanTreeks»
then plotarray[koloml:= true.
else plotarray[kolom]:=false;

end;
readln[f);
repeat

for kolom:=l to tkolom do
begin

read ( f , waarde) ;
if kolom<>tkolom then
begin

if plotarray[koloml then
begin

if waarde<Assen.ymin then Assen.ymin:=round(waarde)
else if waarde>Assen.ymax then Assen.ymax:=round(waarde);

end
end
else if kolom=tkolom then
begin

if waarde<Assen.xrnin then Assen.xrnin:=round(waarde)
else if waarde>Assen.xrnin then Assen.xrnax:=round(waarde);

end;
end;

until SeekEof(f);
close(f);

end;
end;
{======================================================================}
Procedure AsGrenzen: aangeroepen door TPlotDialog.HandleEvent, wanneer curves uit een datafile

gekozen zijn. die geplot dienen te worden

De getallen in de datafile worden alle één voor één ingelezen en indien zij behoren tot de te plotten
curves worden zij vergeleken met de huidige grenzen van de grafiekassen. Indien de waarde buiten
de asgrenzen valt wordt de betreffende asgrens veranderd in de ingelezen waarde. Na het doorlopen
van deze procedure zijn asgrenzen zo bepaald dat de te plotten curven binnen de asgrenzen vallen.
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Procedure MaakAs(var waardemax, waardemin
asbegin. aseind
astext

const
mark = 3;
shiftytxt
shiftxtxt

var
verschil
interval
delen
stap
i
xrnark
yrnark
y_as
ascijfer

integer;
PointType;
string) ;

{Een x- of y-as wordt getekend. Invoer is}
40; {de schermpositie van begin- en eindpunt}
27; {van de as, de bijbehorende aswaarden en de}

{astekst. Er worden tussenliggende aswaarden}
{bepaald en geplot samen met dwarsstreepjes}

integer;
integer;
integer;
array[l .. 2] of real;
integer;
integer;
integer;
boolean;
string;

begin
line(asbegin.x, asbegin.y, aseind.x, aseind.y);
verschil ;= waardemax-waardemin;
if verschil <= 12 then interval := 1;
if (verschil> 12) and (verschil <= 26) then interval := 2;
if (verschil> 26) and (verschil <= 60) then interval := 5,
if (verschil> 60) and (verschil <= 120) then interval := 10;
if (verschil> 120) and (verschil <= 240) then interval := 20;
if (verschil> 240) and (verschil <= 600) then interval := 50;
if (verschil> 600) and (verschil <= 1500) then interval := 100;
if (verschil> 1500) and (verschil <= 6000) then interval := 500;
if (verschil> 6000) and (verschil <= 15000) then interval := 1000;
if (verschil> 15000) then interval .- 2000;

delen := (verschil)div(interval);
if (aseind.x-asbegin.x) = 0 then
begin

y_as := True,
xrnark := 0;
yrnark := mark;
SetTextJustify(RightText. CenterText);

end
else
begin

y_as := False;
xmark : = mark;
yrnark := 0;
SetTextJustify(CenterText. CenterText);

end;
stapel] .- «verschil)div(interval)*interval)/verschil

* (aseind.x-asbegin.x)/delen;
stap[2] := «verschil)div(interval)*interval)/verschil

*(aseind.y-asbegin.y)/delen;
for i:=O to delen do
begin

line(asbegin.x+round(i*stap[l])-ymark. asbegin.y+round(i*stap[2)-xrnark,
asbegin.x+round(i*stap[l)+ymark. asbegin.y+round(i*stap[2)+xrnark);

Str«waardemin+interval*i). ascijfer);
OutTextxy(asbegin.x+round(i*stap[l)-2*ymark. asbegin.y+

round(i*stap[2)+4*xmark, ascijfer);
end;
if y_as then SetTextstyle(DefaultFont, VertDir, 1);
lf not(y_as) then SetTextstyle{DefaultFont, HorizDir, 1);
OutTextxy(asbegin.x+round«aseind.x-asbegin.x)/1.8)-shiftytxt,asbegin.y

-round«asbegin.y-aseind.y)/1.8)+shiftxtxt, astext);
end; {MaakAs}
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{=======================~==~===========================================}

Procedure MaakAs: aangeroepen door MaakGrafiek voor het tekenen van een x- of y-as. Pa-
rameters asbegin en aseind zijn coördinaten van de schermposities van begin
en eind van de as. Waardemax en waardemin zijn de aswaarden die horen bij
het eind- en beginpunt van de as. Astexst bevat de te plotten astekst.

Tekent een lijn op juiste plaats. Er wordt een schaalverdeling gekozen op basis van de intervalgrootte
tussen extrema. Er worden dwarsstreepjes getekend met bijbehorende waarden. De astekst wordt
geplaatst.
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TekenLijnstuk(tl, Tel, t2, Te2: real;kleur: integer;
xasl, xas2, yasl, yas2: PointType);

{Tekent een lijnstuk. Invoer: kleur,}
{x-, y-waarden van begin- en eindpunt en}
{schermposities begin- en eidpunten assen}

procedure

begin
SetColor(kleur);
if (Tel<=Assen.yrnax) and (tl<=Assen.xmax)
and (Te2<=Assen.yrnax) and (t2<=Assen.xmax)
and (Tel>=Assen.yrnin) and (tl>=Assen.xmin)
and (Te2>=Assen.yrnin) and (t2>=Assen.xmin) then
begin

Line(round(xasl.x+(tl-Assen.xmin)/(Assen.xmax-Assen.xmin)*
(xas2.x-xasl.x»,
round(xasl.y-(Tel-Assen.yrnin)/(Assen.yrnax-Assen.yrnin)*
(yasl.y-yas2.y» ,
round(xasl.x+(t2-Assen.xmin)/(Assen.xmax-Assen.xmin)*
(xas2.x-xasl.x» ,
round(xasl.y-(Te2-Assen.yrnin)/(Assen.ymax-Assen.yrnin)*
(yasl.y-yas2.y»);

end;
end; {TekenLijnstuk}
{======================================================================}
Procedure TekenLijnstuk: aangeroepen door MaakGrafiek. Parameters xas 1, yas 1, xas2 en yas2

zijn coördinaten van schermposities van de aslijnen. Te 1, Te2, tIen
t2 zijn y- en x-waarden van begin en eindpunten van het te tekenen
lijnstuk. Parameter kleur is een kleurcode.

Indien het begin en eindpunt van het lijnstuk binnen de asgrenzen ligt wordt het in de gekozen kleur
op het scherm getekend.
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Procedure InitialiseerGrafiek; {Initialisatie van grafische mode}
const TextSize = 1;
var

GraphDriver, GraphMode, LowMode, HighMode integer;
begin

GraphDriver := Detect;
InitGraph(GraphDriver, GraphMode, 'a:\');
if GraphResult <> grOk then Halt(1);
GetModeRange(GraphDriver, LowMode, HighMode);
SetGraphMode(HighMode);
SetTextStyle(DefaultFont,HorizDir,TextSize)

end; {InitialiseerGrafiek}
{======================================================================}
Procedure Initialiseergrafiek: aangeroepen door MaakGrafiek

De juiste grafische mode en tekststijl worden ingesteld
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{Bijschrift wordt geplaatst buiten het}
{plotkader. Invoer: kaderg~~pzen}

Bijlage G

procedure Bijschrift(xmin, xmax, ymin, ymax:integer);
var hulpStr string;

j integer;
stap integer;

begin
SetColor (IS) ;
SetTextstyle(DefaultFont, HorizDir, 1);
SetTextJustify(LeftText, TopText);
OutTextxy(xmin, ymin-12, P1otData.fi1enaam+'.dat');
SetTextJustify(LeftText, BottomText);
if P1otData.buttons[1]=O then
begin

OutTextxy(xmin, ymax+12, 'Meetdata Temperatuurkanalen:');
stap:=220;
for j:=l to P1otData.AanTreeks do
begin

if P1otData.buttons[j+1l=O then
begin

Str(j:3,hu1pStr);
SetCo1or(j);
OutTextxy(xmin+stap, ymax+12,hu1pStr);
stap:=stap+30;

end;
end;

end;
if P1otData.buttons[1]=1 then
begin

OutTextxy(xmin, ymax+12, 'Meetdata Stroomkanalen:');
stap:=190;
for j:=11 to 13 do
begin

if PlotData.buttons[j+l]=O then
begin

Str(j:3,hu1pStr);
SetCo1or(j-10) ;
OutTextxy(xmin+stap, ymax+12,hu1pStr);
stap:=stap+30;

end;
end;

end;
end;
{======================================================================}
Procedure Bijschrift: aangeroepen door MaakGrafiek. Parameteres xmin, xmax, ymin en ymax zijn

schermcoördinaten die de kadergrenzen van de plot aangeven.

Buiten de kadergrenzen wordt geplot welke data in de grafiek is afgebeeld en uit welk bestand data
afkomstig is.
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Procedure MaakGrafiek; {Grafiek wordt getekend}
const

textx = 'Tijd in seconden' ;
texty1 = 'Temperatuur in graden C';
texty2 = 'Statorstroom in A';
kadxmin = 20; {
kadxmax 620 ; {KADERGRENZEN
kadymin 25 ; {
kadymax 440; {
margel 60; {
marger = ZO; { MARGES VAN KADER
margeb 20; { TOT ASSEN
margeo 40; {
kader: array[l .. 5] of PointType = «x:kadxmin;y:kadymin),

(x:kadxmax;y:kadymin), (x:kadxrnax;y:kadyrnax),
(x:kadxmin;y:kadymax), (x:kadxmin;y:kadymin));

xas array[1 .. 2] of PointType = «x:kadxmin+margel;y:
kadymax-margeo), (x:kadxmax-marger;y:kadymax-margeo));

yas array[l .. 2] of PointType = «(x:kadxmin+margel;y:
kadymax-margeo), (x:kadxmin+margel;y:kadymin+margeb));

Bijlage G

var
tweerij
f
hulp
j
tkolom

array[l .. 2,l .. 14] of real;
text;
real;
integer;
integer;

begin
InitialiseerGrafiek;
DrawPoly(5,kader);

MaakAs(Assen.xrnax, Assen.xrnin, xas(l], xas[Z], textx);
if PlotData.buttons[l]=O then
MaakAs(Assen.ymax, Assen.ymin, yas[l], yas[Z], textyl);
if PlotData.buttons[l]=l then
MaakAs(Assen.ymax, Assen.ymin, yas[l], yas(2), texty2);

ChDir(Dirpad.meet) ;
Assign(f,PlotData.filenaam+' .dat');
Reset (f) ;
readln (f) ;
tkolom:=PlotData.AanTreeks+PlotData.Aanlreeks+l;
for j:=l to tkolom do read(f,tweerij[Z,j]);

repeat
for j:=l to tkolom do
begin

tweerij[l,j] :=tweerij[2,j];
read(f,tweerij[2,j]) ;

end;
if PlotData.buttons[l]=O then
begin

for j:=l to PlotData.AanTreeks do
if PlotData.buttons(j+l)=O then
TekenLijnstuk(tweerij(l,tkolom], tweerij[l,j], tweerij[2,tkolom],
tweerij[2,j), j, xas(l], xas(2),yas(1], yas(Z));

end
else
if plotData.buttons(l)=l then
begin

for j:=PlotData.AanTreeks+l to tkolom-l do
if PlotData.buttons[j+ll-PlotData.AanTreeks]=O then
TekenLijnstuk(tweerij[l,tkolom], tweerij[l,j], tweerij[2,tkolom],
tweerij[Z,j], j-PlotData.AanTreeks, xas[l), xas[2],yas[1], yas[Z]);

end
until SeekEof(f);
close(f) ;
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Bijschrift (kadxmin, kadxmax, kadyrnin, kadyrnax);
ReadKey;
CloseGraph

end; {MaakGrafiek}
{==========================================================~===========}

Procedure MaakGrafiek: aangeroepen door TMyApp.HandleEvent wanneer het commando is
gegeven een plot te maken.

Er wordt een grafiek getekend, waarin data wordt afgebeeld. Infonnatie over de te plotten data is in
de record-variabele PIotData opgeslagen. In PlotData.Buttons is opgeslagen welke data uit de datafile
PlotData.filenaam moet worden geplot. PlotData.Buttons[ I] geeft aan of het over temperatuur of
stroomdata gaat. Plotdata.Buttons[2.. I3] geven aan welke van de datareeksen geplot moeten worden.
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{foutmelding wordt gegeven}
{welke melding is afhankelijk}
{van Errcode}

ErrCode: integer; CallFromCode: integer);
{afhankelijk van waaruit Errortest is}
{aangeroepen wordt getest op optreden}
(van bepaalde fouten)

procedure ErrorMsg(Errcode : integer);
var ErrStr : array[l .. 10] of string;

par : PString;
begin

parA:=MeetGeg.ijkfile+' .ijk';
FormatStr(ErrStr[lj ,#13#3'IJkdatafi1e bestaat niet! '#13#3'%s' ,par);
parA:=MeetGeg.filenaam+' .dat';
FormatStr(ErrStr[2j ,#13#3'meetdatafilenaam ongeldig! '#13#3'%s' ,par);
ErrStr[3] :=#l3#3'Ongeldig aantal meetkanalen! ';
ErrStr[4] :=#l3#3'Te veel Samples! ';
ErrStr[5] :=#13#3'Aantal samples nul!';
ErrStr[6] :=#l3#3'Sampletijd te klein! '#13#3 'Minimale waarde: 0.04 s';
ErrStr[7] :=#l3#3'Ongeldig directorypad meetdata! ';
ErrStr[8] :=#l3#3'Ongeldig directorypad ijkdata!';
ErrStr[9] :=#l3#3'Ongeldige Aswaarden! ';
ErrStr[lO]:=#13#3'Er is geen datafile gekozen!';
MessageBox(ErrStr[ErrCode), nil, mfError);

end; {ErrorMsg}
{======================================================================}

procedure Errortest(var
var f : text;

teller integer;
dirstr : string;

begin
ErrCode := 0;
if CallFromCode=O then {Errortest aangeroepen vanuit StartMeetDialog}
begin

{---------test samplegegevens------------------------------------------}
if (MeetGeg.Sampleblok[l,2]+MeetGeg.Sampleblok[2,2]+

MeetGeg.Sampleblok[3,2)+MeetGeg.Sampleblok[4,2)+
MeetGeg.Sampleblok[5,2)>lOOO then ErrCode:=4;

if (MeetGeg.Sampleblok[1,2)+MeetGeg.Sampleblok[2,2)+
MeetGeg.Sampleblok[3,2j+MeetGeg.Sampleblok[4,2]+
MeetGeg.Sampleblok[5,2])<=O then ErrCode:=5;

for teller:=l to 5 do
begin

if (MeetGeg.Sampleblok[teller, 1]<4) and
(MeetGeg.Sampleblok[teller, 2]>0)

then ErrCode:=6;
end;

(---------test geldig aantal meetkanalen-------------------------------)
if (MeetGeg.AanTkan<O) or (MeetGeg.AanTkan>lO) or

(MeetGeg.Aanlkan<O) or (MeetGeg.Aanlkan>3) or
«MeetGeg.AanTkan=O) and (MeetGeg.Aanlkan=O» then

ErrCode:=3;
{---------test op geldige ijkdatafile----------------------------------}

ChDir(Dirpad.ijk);
if not (FileExist(MeetGeg. ijkfile+' .ijk') then
Errcode:=l;

{---------test op geldige meetdata filenaam----------------------------}
ChDir(Dirpad.meet) ;
Assign(f, MeetGeg.filenaam+'.dat');

{$I-}
Rewrite (f) ;

{$I+}
if IOResult <> 0 then Errcode := 2
else
begin

close(f) ;
erase (f) ;

end;
{----------------------------------------------------------------------}

end;
if CallFromCode=l then {Errortest aangeroepen vanuit DirDialog}
begin

{$I-}
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ChDir(Dirpad.meet);
if IOResult <> 0 then Errcode:=7;
ChDir(Dirpad.ijk);
if IOResult <> 0 then Errcode:=8;

.{$I+}
end;
if CallFromCode=2 then {Errortest aangeroepen vanuit IjkDialog}
begin
end;
if CallFromCode=3 then {Errortest aangeroepen vanuit Plot-Start}
begin

{---------test op geldige aswaarden------------------------------------}
if (Assen.xmin >= Assen.xmax) or
(Assen.ymin >= Assen.ymax) then
Errcode := 9;

{---------test op geldige meetdatafile---------------------------------}
ChDir(Dirpad.meet) ;
if not (FileExist(Plotdata. filenaam+' .dat'») then
Errcode:=10;

{----------------------------------------------------------------------}
end;

if ErrCode<>O then ErrorMsg(ErrCode);
end; {ErrorTest}
{======================================================================}
Procedure ErrorMsg: aangeroepen door Errortest. Parameter ErrCode geeft aan welke foutbood-

schap gemeld moet woren.

Er wordt een messagebox op het scherm afgebeeld met, daarin een foutboodschap

Procedure ErrorTest: wordt door diverse procedures aangeroepen. Parameter CallFromCode geeft
aan van waaruit ErrorTest is aangeroepen.

Afhankelijk van waaruit ErrorTest is aangeroepen wordt getest op mogelijke fouten. Indien er een
fout is geconstateerd, wordt ErrMsg aangeroepen.
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{---TMeetDialog------TMeetDia1og------TMeetDia1og------TMeetDia1og----}
constructor TMeetDia1og.Init;
var R TRect;

field : PInputLine;
begin

R.Assign(O, 0, 56, 17);
inherited Init(R, 'Gegevens Temperatuurmeting');
Options := Options or ofCentered;

R.Assign(2l,2,33,3);
Field := New(PInputLine, rnit(R, 8»;
Insert(Field);
R.Assign(2,2,20,3);
Insert(New(Plabel, Init(R, 'Naam meetdatafile' , Field»);
R.Assign(34,2,51,3) ;
Insert(New(PStaticText, Init(R, '(zonder extensie) '»);

R.Assign(2l,4,33,5);
Field := New(PInputLine, Init(R, 8»;
Insert (Field) ;
R.Assign(2,4,20,5);
Insert(New(Plabel, Init(R, 'Naam ijkdatafile' , Field»);
R.Assign(34,4,5l,5) ;
Insert(New(PStaticText, Init(R, '(zonder extensie) 'I»~;

R.Assign(29,6,37,7) ;
Field ;= New(PInputLine, Init(R, 5»;
Insert(Field);
R.Assign(2,6,28,7);
Insert(New(P1abel, rnit(R, 'Aantal Temperatuurkanalen' , Field»);
R.Assign(29,7,37,8) ;
Field ;= New(PInputLine, Init(R, 5»);
Insert (Field) ;
R.Assign(2,7,28,8) ;
Insert(New(Plabel, Init(R, 'Aantal Stroomkanalen' , Field»);
R.Assign(38,6,50,8);
Insert(New(PStaticText, rnit(R, 'maximum: 10 maximum; 3'»);

R.Assign(5,9,20,lO);
Insert(New(PStaticText, rnit(R, 'Sampletijd [sj '»);
R.Assign(22,9,46,10);
Insert(New(PStaticText, rnit(R, 'Aantal'»);
R.Assign(3,10,5,15);
Insert(New(PStaticText, Init(R, '1. 2. 30 4. 5. '»);

RoAssign(6,lO,16,11);
Field ;= New(PInputLine, rnit(R, 8»;
Insert(Field);
RoAssign(21,10,31,11) ;
Field := New(PInputLine, Init(R, 8»;
Insert (Field) ;

R.Assign(6,11,16,12);
Field := New(PInputLine, Init(R, 8»;
Insert (Field) ;
R.Assign(2l,11,3l,12) ;
Field ;= New(PInputLine, Init(R, 8);
Insert (Field) ;

R.Assign(6,12,lG,13);
Field := New(PInputLine, Init(R, 8);
Insert (Field) ;
R.Assign(21,12,31,13);
Field := New(PInputLine, Init(R, 8»;
Insert (Field) ;

R.Assign(G,13,lG,14);
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Field := New(PlnputLine, Init(R, B));
Insert(Field);
R.Assign(21,13,3l,14);
Field := New(PlnputLine, Init(R, B));
Insert(Field);

R.Assign(6,14,16,15) ;
Field := New(PlnputLine, Init(R, B));
Insert(Field);
R.Assign(2l,14,3l,15);
Field := New(PlnputLine, Init(R, B));
Insert (Field) ;

R.Assign(37,lO,4B,12);
Insert(New(PButton, Init(R, '-O-k', cmOk, bfDefault)));

R.Assign(37,13,4B,15);
Insert(New(PButton, Init(R, '-C-ancel', cmCancel, bfNormal)));
SelectNext(False);
SetNumData(MeetGeg);

end;

procedure TMeetDialog.HandleEvent(var Event
begin

if Event.What = evCommand then
begin

case Event.Command of
cmOk:
begin

GetNumData(MeetGeg);
EndModal (cmOk) ;
ClearEvent(Event)

end
end

end;
inherited HandleEvent(Event);

end;

TEvent) ;

procedure TMeetDialog.GetNumData(var Rec : TMeetGeg);
type TMeetGegStrRec = record

filenaamStr : string[B];
ijkfileStr string[B);
AanTkanStr: string[5];
AanlkanStr: string[5);
StijdlStr : string[B];
AantallStr: string[B];
Stijd2Str : string[B);
Aanta12Str: string[B];
Stijd3Str : string[8);
Aantal3Str : string[B];
Stijd4Str : string[8];
Aantal4Str: string[8];
Stijd5Str : string[8];
Aanta15Str: string[B];

end;

var MeetGegStrRec : TMeetGegStrRec;
code : integer;
tempor : array[1 .. 5] of real;

begin
GetData(MeetGegStrRec) ;
Rec. filenaam: =MeetGegStrRec. filenaarnStr;
Rec. ijkfile:=MeetGegStrRec. ijkfileStr;
Val (MeetGegStrRec.AanTkanStr, Rec.AanTkan, code) ;
Val(MeetGegStrRec.AanlkanStr,Rec.Aanlkan,code);
Val(MeetGegStrRec.StijdlStr,tempor[l] ,code);
Val (MeetGegStrRec.AantallStr,Rec.SampleBlok[1,2] ,code) ;
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Val(MeetGegStrRee.Stijd2Str,tempor[2),code) ;
Val (MeetGegStrRee.Aanta12Str,Rec.SampleBlok[2,2] ,code) ;
Val (MeetGegStrRee.Stijd3Str,tempor[3) ,code) ;
Val(MeetGegStrRee.Aanta13Str,Rec.SampleBlok[3,2],code);
Val(MeetGegStrRee.Stijd4Str,tempor[4],eodel;
Val(MeetGegStrRee.Aanta14Str,Ree.SampleBlok[4,2],eode);
Val(MeetGegStrRee.Stijd5Str,tempor[5],code);
Val (MeetGegStrRee.Aanta15Str,Rec.SampleBlok[5,2l ,code) ;
Ree.SampleBlok[l,l]:= round(lOO*tempor[l]);
Ree.SampleBlok[2,1):= round(lOO*tempor[2);
Ree.SampleBlok[3,1):= round(lOO*tempor[3);
Ree.SampleBlok[4,1]:= round(lOO*tempor[4));
Rec.SampleBlok[5,l):= round(lOO*tempor[5));

end;

procedure TMeetDialog.SetNumData(var Ree: TMeetGeg);
type TMeetGegStrRee = record

filenaamStr : string(8);
ijkfileStr string(8) ;
AanTkanStr : string[5];
AanlkanStr : string(5);
StijdlStr: string[8];
AantallStr : string[8);
Stijd2Str : string[8];
Aanta12Str : string[8];
Stijd3Str: string[8];
Aanta13Str : string[8];
Stijd4Str : string(8);
Aanta14Str: string[8];
Stijd5Str : string(8);
Aanta15Str : string[8);

end;

var MeetGegStrRec : TMeetGegStrRee;
begin

MeetGegStrRee.filenaarnStr := rec. filenaam;
MeetGegStrRee.ijkfileStr := ree.ijkfile;
Str(Ree.AanTkan:5, MeetGegStrRee.AanTkanStr);
Str(Ree.Aanlkan:5, MeetGegStrRee.AanlkanStr);
Str((Ree.SampleBlok[1,1)I/lOO:8:2, MeetGegStrRee.StijdlStr);
Str(Rec.Sampleblok[l,2):8, MeetGegStrRee.AantallStr);
Str((Ree.SampleBlok[2,1])/lOO:8:2, MeetGegStrRee.Stijd2Str);
Str(Ree.SampleBlok[2,2) :8, MeetGegStrRee.Aanta12Str);
Str((Ree.SampleBlok[3,1)I/lOO:8:2, MeetGegStrRec.Stijd3Str);
Str(Ree.SampleBlok[3,2) :8, MeetGegStrRee.Aanta13Str);
Str((Ree.SampleBlok[4,1)/lOO:8:2, MeetGegStrRee.Stijd4Str);
Str(Ree.SampleBlok[4,2] :8, MeetGegStrRee.Aanta14Strl;
Str((Ree.SampleBlok[5,1)/lOO:8:2, MeetGegStrRee.Stijd5Str);
Str(Ree.SampleBlok[5,2):8, MeetGegStrRee.Aanta15Strl;
SetData(MeetGegStrRee);

end;
{---TMeetDialog------TMeetDialog------TMeetDialog------TMeetDialog----}
Constructor TMeetDialog.lnit: wordt aangeroepen vanuit TMyApp.HandleEvent, door de procedure

ExecuteDialog(New(PMeetDialog), Init, nH), wanneer betreffende
commando van menubalk gegeven wordt.

Een dialoogbox wordt afgebeeld

Procedure TMeetDialog.HandleEvent: Wordt aangeroepen wanneer er in de meetdialoogbox een
knop gebruikt wordt.

De opdracht die vanuit de meetdialoogbox is gegeven wordt verwerkt. Als de Ok knop wordt
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ingedrukt, wordt bijvoorbeeld de data in de invoervelden van de dialoogbox in de variabele Meet
Geg.

Procedure GetNumData: wordt aangeroepen vanuit TMeetDialog.HandleEvent.

De data uit de invoervelden wordt ingelezen in de variabele MeetGeg. Dit gebeurt via een tussenstap
met behulp van de standaardprocedure GetData, die de data als tekstdata inleest. Vervolgens wordt de
dat omgezet naar numerieke data en opgeslagen in MeetGeg.

Procedure SetNumData: wordt aangeroepen door TMeetDialog.Init.

De data, die aanwezig in MeetGeg wordt eerst omgezet in tekstdata en vervolgens in de invoervelden
van de meetdata dialoogbox ingeladen via de standaardprocedure SetData.

-122-



Bijlage G

{---TIjkDialog------TIjkDialog------TIjkDialog------TIjkDialog------TI}
constructor TIjkDialog.lnit;
var R : TRect;

Field : PInputline;
Field2 : PRadiobuttons;

begin
R.Assign(O, 0, SS, 7);
inherited Init(R, 'Ijking van de meetinstrumentatie');
Options := Options or ofCentered;

R.Assign(1G,2,28,3);
Field := New(PlnputLine, Init(R, 12»;
Insert (Field) ;
R.Assign(2,2,15,3);
Insert(New(Plabel, Init(R,'Naam ijkfile', Field»);
R.Assign(28,2,54,3);
Insert(New(PStaticText, Init(R,' (zonder extensie) '»);

R.Assign(5,4,15,G);
Insert(New(PButton, Init(R, '-I-jken', cmStartIjk, bfDefault»));

R.Assign(20,4,30,G) ;
Insert(New(PButton, Init(R, '-C-ancel', cmCancel, bfnormal»);
SelectNext(false);

end;

procedure TljkDialog.HandleEvent(var Event TEvent);
begin

inherited HandleEvent(Event);
if Event.What = evCommand then
begin

case Event.Command of
cmStartIjk:
begin

GetData(IjkGeg) ;
ChDir(Dirpad.ijk);
if (FileExist(IjkGeg.filenaam+' .ijk'») then
begin

EndModal (cmOk) ;
ClearEvent(Event) ;

end
else
begin

EndModal(cmStartljk);
PutEvent (Event) ;

end;
end;

end
end;

end;
{---TljkDialog------TljkDialog------TIjkDialog------TljkDialog------TI}

Procedure TIJkDialog.HandleEvent:
Als commando cmStartUk gegeven wordt, wordt ingegeven datafile in de dialoogbox ingeladen. Er
wordt getest of al een file van deze naam bestaat. Zo ja, dan wordt box gesloten en wordt geen
ijking uitgevoerd. Zo nee, dan wordt de box gesloten en het commande cmStartUk wordt doorgege
ven aan TMyApp.HandleEvent. Deze start dan de ijking
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{---TStartMeetDialog------TStartMeetDialog------TStartMeetDialog------}
constructor TStartMeetDialog.lnit;
var fexist: Boolean;

R TRect;
f text;
par PString;
info string;
field PlnputLine;

begin
R.Assign(O, 0, SS, 13);
inherited Init(R, 'Gegevens Temperatuurmeting');
Options := Options or ofCentered;

par := @MeetGeg.filenaam;
FormatStr(info, 'Datafile: %s.dat', par);
R.Assign(3,2,35,3);
Insert(New(PStaticText, Init(R,info»);

par := @MeetGeg.ijkfile;
FormatStr(info, 'IJkfile: %s.ijk', par);
R.Assign(3,3,35,4);
Insert(NewCpstaticText, Init(R,info»);

FormatStrCinfo, '%d temperatuurkanalen' , MeetGeg.AanTkan);
R.Assign(3,4,35,5);
Insert(New(PStaticText, Init(R,info»));
FormatStr(info, '%d stroomkanalen' , MeetGeg.Aanlkan);
R.Assign(3,5,35,6);
Insert(New(PStaticText, Init(R,info»));

R.Assign(3,6,17,7);
Insert(New(PStaticText, Init(R, 'Sampletijd [sj '));
Str(MeetGeg.SampleBlok[1,1]/lOO:6:2, info);
R.Assign(5,7,15,S);
InsertCNew(PStaticText, Init(R, info»);
Str(MeetGeg.SampleBlok[2,1]/lOO:6:2, info);
R.Assign(5,S,15,9) ;
Insert(New(PStaticText, Init(R, info»);
Str(MeetGeg.SampleBlok[3,1]/lOO:6:2, info);
R.AssignC5,9,15,lO);
Insert(New(PStaticText, Init(R, info»);
Str(MeetGeg.SampleBlok[4,1]/lOO:6:2, info);
R.Assign(5,lO,15,11);
Insert(New(PStaticText, InitCR, info»);
Str(MeetGeg.SampleBlok[5,1]/lOO:6:2, info);
R.Assign(5,11,15,12);
InsertCNew(PStaticText, Init(R, info»);

R.Assign(lS,6,43,7);
Insert(New(PStaticText, Init(R,'en aantal'»);
Str (MeetGeg. SampleBlok[l, 2] :6, info);
R.Assign(16,7,24,B);
Insert(New(PStaticText, Init(R, info»);
Str(MeetGeg.SampleBlok[2,2] :6, info);
R.Assign(16,S,24,9);
Insert(New(PStaticText, Init(R, info»);
StrCMeetGeg.SampleBlok[3,2] :6, info);
R.Assign(16,9,24,lO);
Insert(New(PStaticText, Init(R, info»);
Str(MeetGeg.Sampl~Blok[4,2]:6, info);
R.Assign(16,10,24,ll);
InsertCNew(PStaticText, Init(R, info»);
Str(MeetGeg.SampleBlok[5,2] :6, info);
R.AssignC16,11,24,12);
Insert(New(PStaticText, Init(R, info));
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R.Assign(35,3,51,7);
Insert(New(PButton, Init(R, '-S-tart Meting', ernStart, bfDefault)));
R.Assign(35,8,51,12) ;
Insert (New (PButton, Init(R, '-C-ancel', cmCancel, bfNormal»);
SelectNext(False);

end;

Procedure TStartMeetDialog.HandleEvent(var Event: TEvent);
begin

inherited HandleEvent(Event);
if Event.What = evCommand then
begin

case Event.Command of
cmStart:
begin

EndModal (cmOk) ;
PutEvent(Event)

end;
end

end
end;
(---TStartMeetDialog------TStartMeetDialog------TStartMeetDialog------}

Procedure TStartMeetDialog.HandleEvent:
Als het Commando cmStart gegeven is wordt de dialoogbox gesloten en wordt het commando
doorgestuurd naar TMyApp.HandleEvent, die vervolgens de meting opstart.
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Procedure SetButton(cluster:PCluster val:integer);
var enable : boolean;
begin

enable:=true;
if val=2 then enable:=false;
cluster A .SetButtonState(3,enable);
clusterA.SetData(val);

end;
{====================================================================}

{---TPlotDataDialog------TPlotDataDialog------TPlotDataDialog------TP}
constructor TPlotDataDialog.lnit;
var R TRect;

info string;
par PString;
f text;
hulp real;
field PlnputLine;
cluster PCluster;
teller integer;

begin
PlotData.AanTreeks:=O;
PlotData.Aanlreeks:=O;
ChDir(Dirpad.meet) ;
Assign(f, PlotData.filenaam+' .dat');

{$I-}
Reset(f);

{$I+}
if IOResult <> 0 then
PlotData.filenaam := '[geen]' else
begin

repeat
read(f,hulp);
if hulp=O then PlotData.AanTreeks:=PlotData.AanTreeks+l;
if hulp=l then PlotData.Aanlreeks:=PlotData.Aanlreeks+l;

until seekeoln(f);
end;

PlotData.buttons[l]:=O;
for teller:=2 to PlotData.AanTreeks+l do

if PlotData.buttons[teller]=2 then PlotData.buttons[teller] :=0;
for teller:=PlotData.AanTreeks+2 to 11 do

PlotData.buttons[teller]:=2;
for teller:=12 to PlotData.Aanlreeks+ll do

if PlotData.buttons[teller]=2 then PlotData.buttons[teller] :=0;
for teller:=PlotData.Aanlreeks+12 to 14 do

PlotData.buttons[teller]:=2;

R.Assign(O, 0, 58, 20);
inherited Init(R, 'Plotgegevens');
Options := Options or ofCentered;

par := @PlotData.filenaam;

FormatStr(info, 'Datafile:'#13'%s.dat', par);
R.Assign(2,2,35,4);
Insert(New(PStaticText, Init(R,info»);

R.Assign(23,5,54,6);
Cluster := New(PRadioButtons, Init(R,
NewSltem('-T-emperatuur' ,NewSltem('-S-troom', nil»);
Insert(cluster);
R.Assign(2,S,22,6);
Insert(New(Plabel, Init(R, 'Te plotten data!, cluster»));
SetButton(cluster,PlotData.buttons[l]);
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R.Assign(2,7,5S,8) ;
Insert(New(PStatictext, Init(R, 'Temperatuur aan

uit'»);

R.Assign(14,8,27,9);
Cluster := New(PRadioButtons, Init(R,
NewSltem(' , ,NewSltem(' " nil»»;
Insert(cluster) ;
R.Assign(2,8,11,9);
Insert(New(Plabe1, Init(R, 'kanaal 1', cluster));
SetButton(c1uster,PlotData.buttons[2]);

R.Assign(14,9,27,10);
Cluster := New(PRadioButtons, Init(R,
NewSltem(' ',NewSltem(' " nil»»;
Insert(cluster);
R.Assign(2,9,11,10) ;
Insert(New(Plabel, Init(R, 'kanaal 2', cluster));
SetButton(cluster,PlotData.buttons[3]);

R.Assign(14,10,27,ll);
Cluster := New(PRadioButtons, Init(R,
NewSltem(' ',NewSltem(' " nH»»;
Insert(cluster);
R.Assign(2,lO,ll,11);
Insert(New(Plabel, Init(R, 'kanaal 3', cluster));
SetButton(cluster,PlotData.buttons[4]) ;

R.Assign(14,11,27,12) ;
Cluster := New(PRadioButtons, Init(R,
NewSltem (' ',NewSltem (' " nil»»;
Insert(cluster);
R.Assign(2,11,11,12);
Insert(New(Plabel, Init(R, 'kanaal 4', cluster));
SetButton(cluster,PlotData.buttons[S]);

R.Assign(14,12,27,13) ;
Cluster := New(PRadioButtons, Init(R,
NewSltem(' ',NewSltem(' " nil»»);
Insert (cluster);
R.Assign(2,12,11,13);
Insert(New(P1abel, Init(R, 'kanaal 5', cluster»);
SetButton(cluster,PlotData.buttons[6]);

R.Assign(14,13,27,14) ;
Cluster := New(PRadioButtons, Init(R,
NewSltem(' ',NewSltem(' " nil»»);
Insert(cluster);
R.Assign(2,13,11,14);
Insert(New(P1abel, Init(R, 'kanaal 6', cluster»);
SetButton(c1uster,PlotData.buttons[7]);

R.Assign(14,14,27,15);
Cluster := New(PRadioButtons, Init(R,
NewSItem(' , , NewSltem ( , " nil»»;
Insert(cluster);
R.Assign(2,14,11,15);
Insert(New(Plabel, Init(R, 'kanaal 7', cluster»);
SetButton(cluster,PlotData.buttons[8]);

R.Assign(14,15,27,16) ;
Cluster := New(PRadioButtons, Init(R,
NewSltem(' ',NewSltem(' " nil»);
Insert(cluster);
R.Assign(2,15,11,16);
Insert(New(Plabe1, Init(R, 'kanaal 8', cluster»);
SetButton(cluster,PlotData.buttons[9]);
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R.Assign(14,16,27,17);
Cluster := New(PRadioButtons, Init(R,
NewSltern(' ',NewSltern(' " nil))));
Insert(cluster);
R.Assign(2,16,11,17);
Insert(New(Plabel, Init(R, 'kanaal 9', cluster)));
SetButton(cluster,PlotData.buttons(10]) ;

R.Assign(14,17,27,lB);
Cluster := New(PRadioButtons, Init(R,
NewSltern(' ',NewSltern(' " nil))));
Insert (cluster) ;
R.Assign(2,17,12,lB);
Insert(New(Plabel, Init(R, 'kanaal 10', cluster)));
SetButton(c1uster,P1otData.buttons(ll]);

R.Assign(41,B,54,9);
Cluster := New(PRadioButtons, Init(R,
NewSltern(' ',NewSltern(' " nil))));
Insert (cluster) ;
R.Assign(29,B,39,9);
Insert(New(Plabel, Init(R, 'kanaal 11', cluster»));
SetButton(cluster,PlotData.buttons(12]);

R.Assign(41,9,54,10);
Cluster := New(PRadioButtons, Init(R,
NewSItern (' ',NewSItern (' " nil))));
Insert(cluster);
R.Assign(29,9,39,10);
Insert(New(Plabel, Init(R,'kanaal 12', cluster)));
SetButton(cluster,PlotData.buttons[13]);

R.Assign(41,10,54,11);
Cluster := New(PRadioButtons, Init(R,
NewSltern(' ',NewSltern(' " nil))));
Insert(cluster);
R.Assign(29,10,39,11);
Insert(New(Plabel, Init(R,'kanaa1 13', cluster)));
SetButton(cluster,PlotData.buttons[14]) ;

R.Assign(36,2,55,4) ;
Insert(New(PButton, Init(R, '-L-aad datafile' , cmDataFileDia, bfNorrnal)));

R.Assign(35,13,4B,15) ;
Insert(New(PButton, Init(R, '-O-k', crnDataOk, bfDefault)));

R.Assign(35,16,4B,lB);
Insert(New(PButton, Init(R, '-C-ancel', cmCancel, bfNorrnal)));
SelectNext(False);

end;

procedure TPlotDataDialog.HandleEvent(var Event
begin

inherited HandleEvent(Event);
if Event.What = evCornmand then
begin

case Event.Cornmand of
crnDataOk:
begin

GetData(PlotData);
EndModal (cmOk) ;
ClearEvent(Event);
AsGrenzen;

end;
crnDataFi1eDia:
begin

EndModal (crnOk) ;
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integer;
integer;
integer;
integer;
integer;
integer;
integer;
integer;
integer;
integer;
integer;
integer;
integer;
integer;
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PutEvent(Event);
end

end
end;

end;

procedure TPlotDataDialog.GetData(var Ree);
type

TButtonData
Tof I
Treeksl
Treeks2
Treeks3
Treeks4
Treeks5
Treeks6
Treeks7
Treeks8
Treeks9
TreekslO
Ireeksl
Ireeks2
Ireeks3

end;
var

ButtonData : TButtonData;
begin

inherited GetData(ButtonData);
PlotData.buttons[l]:=ButtonData.TofI;
PlotData.buttons[2]:=ButtonData.Treeksl;
PlotData.buttons[3]:=ButtonData.Treeks2;
PlotData.buttons[4]:=ButtonData.Treeks3;
PlotData.buttons[5]:=ButtonData.Treeks4;
PlotData.buttons[6]:=ButtonData.TreeksS;
PlotData.buttons(7]:=ButtonData.Treeks6;
PlotData.buttons[8]:=ButtonData.Treeks7;
PlotData.buttons(91:=ButtonData.Treeks8;
PlotData.buttons[lO):=ButtonData.Treeks9;
PlotData.buttons[ll]:=ButtonData.TreekslO;
PlotData.buttons[12]:=ButtonData.lreeksl;
PlotData.buttons(13]:=ButtonData.lreeks2;
PlotData.buttons[141:=ButtonData.lreeks3;

end;
{---TPlotDataDialog------TPlotDataDialog------TPlotDataDialog------TP}

Constructor PlotDataDialog.Init:

Dialoogbox voor de plotdata wordt getekend. Er wordt getest of de file PlotData.filenaam bestaat.
Als deze bestaat wordt de naam afgebeeld in de dialoogbox. De eerste rij van de datafile wordt
gelezen. Een 0 staat voor een kolom met temperatuurdata, een 1 voor stroomdata en een 2 voor
tijddata. Er wordt gekeken hoeveel kolommen van welke type data in de file aanwezig is. Er worden
10 buttons voor temperatuur- en 3 voor stroomdata getekend, waarvan een aantal buttons disabled
worden als er minder kolommen van de betreffende data aanwezig zijn.

Procedure PlotDataDialog.HandleEvent:

Als cmDataOk gegeven wordt, dan wordt de data uit de dialoogbox ingelezen. De box wordt geslo
ten en AsGrenzen wordt aangeroepen. Bij et commande cmDataFileDia wordt de box gesloten en het
commando doorgestuurd naar TMyApp.HandleEvent, die vervolgens zorgt voor de opening van een
dialoogox, waarin men een damfile kan kiezen
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{---TDataFileDialog------TDataFileDialog------TDataFileDialog------TD}
constructor TDatafileDialog.lnit;
begin

ChDir(Dirpad.meet);
inherited Init('*.dat', 'Meetdatafile', 'Datafile' , $0001,1);

end;

TEvent) ;EventTDatafileDialog.HandleEvent(var
DirStr;
NameStr;
ExtStr;
string(35] ;

procedure
var path

name
ext
totnaam

begin
if «(Event.What=evCommand) and (Event.Command=cmFileOpen» or
«Event.What=evMouseDown) and (Event.Double») then
begin

GetData(totnaam) ;
FSplit(totnaam, path, name, ext);
if name<>'*' then
PlotData.filenaam:=name
else ClearEvent(Event);

end;
inherited HandleEvent(Event)

end;
{---TDataFileDialog------TDataFileDialog------TDataFileDialog------TDa}
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{---TAssenDialog------TAssenDialog------TAssenDialog------TAssenDialog}
constructor TAssenDialog.lnit;
var R TRect;

Field : PlnputLine;
begin

R.Assign(O, 0, 45, 10);
inherited Init(R, 'Schaalverdeling');
Options := Options or ofCentered;

R.Assign(3,1,35,2);
Insert(New(PStatictext, Init(R, 'x-as y-as :'»);

R.Assign(10,3,20,4) ;
Field := New(PlnputLine, Init(R, B»;
Insert (Field) ;
R.Assign(2,3,9,4);
Insert(New(Plabel, Init(R, '-t-rnin Field»);

R.Assign(10,5,20,6) ;
Field := New(PlnputLine, Init(R, B);
Insert (Field) ;
R.Assign(2,5,9,6) ;
Insert(New(Plabel, Init(R, '-t-rnax Field»);

R.Assign(3l,3,4l,4);
Field := New(PlnputLine, Init(R, B»;
Insert (Field) ;
R.Assign(23,3,30,4) ;
Insert(New(Plabel, Init(R, '-y-rnin Field»);

R.Assign(3l,5,4l,6) ;
Field := New(PlnputLine, Init(R, B»;
Insert (Field) ;
R.Assign(23,5,30,6) ;
Insert(New(Plabel, Init(R, '-y-rnax Field»);

R.Assign(2,7,13,9);
Insert(New(PButton, Init(R, '-O-k', ernAssenOk, bfDefault»);

R.Assign(15,7,26,9) ;
Insert(New(PButton, Init(R, '-C-ancel', cmCancel, bfNorrnal»);
SelectNext(False);
SetNurnData(Assen);

end;

procedure TAssenDialog.HandleEvent(var Event TEvent);
begin

inherited HandleEvent(Event);
if Event.What = evCornrnand then
begin

case Event.Cornrnand of
crnAssenOk:
begin

GetNurnData(Assen);
EndModal(crnCancel);
ClearEvent(Event);

end;
end;

end;
end;

procedure TAssenDialog.GetNurnData(var Ree: TAssen);
type TAssenStrRec = record

xrninStr : string[B];
xrnaxStr : string[B];
yrninStr string[Bl;
yrnaxStr string[B];
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end;
var AssenStrRec : TAssenStrRec;

code : integer;
begin

GetData(AssenStrRec);
Val (AssenStrRec.xminStr,Rec.xmin, code) ;
Val(AssenStrRec.xmaxStr,Rec.xmax,code);
Val(AssenStrRec.yminStr,Rec.ymin,code);
Val(AssenStrRec.ymaxStr,Rec.ymax,code);

end;

string[B];
string[B] ;
string[B];
string[B];

procedure TAssenDialog.SetNumData(var Rec : TAssen);
type TAssenStrRec = record

xminStr
xmaxStr
yminStr
ymaxStr

end;
TAssenStrRec;var AssenStrRec :

begin
Str(Rec.xmin:6, AssenStrRec.xminStr);
Str(Rec.xmax:6, AssenStrRec.xmaxStr);
Str(Rec.ymin:6, AssenStrRec.yminStr);
Str(Rec.ymax:6, AssenStrRec.ymaxStr);
SetData(AssenStrRec)

end;
{---TAssenDialog------TAssenDialog------TAssenDialog------TAssenDialog}
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{---TDirDialog------TDirDialog------TDirDialog------TDirDialog------TD}
constructor TDirDialog.lnit;
var R : TRect;

Field : Plnputline;
begin

R.Assign(O, 0, 55, 10);
inherited Init(R, 'Directories');
Options := Options or ofCentered;

R.Assign(28,2,53,3);
Field := New(PlnputLine, Init(R, 25));
Insert(Field);
R.Assign(2,2,27,3);
Insert(New(Plabel, Init(R, 'Directory meetdatafiles', Field)));

R.Assign(28,4,53,5) ;
Field := New(PlnputLine, Init(R, 25));
Insert(Field);
R.Assign(2,4,27,5);
Insert(New(Plabel, Init(R, 'Directory ijkdatafiles' , Field)));

R.Assign(6,6,16,8);
Insert(New(PButton, Init(R, '-O-k', cmOk, bfDefault)));
R.Assign(20,6,30,8) ;
Insert(New(PButton, Init(R, '-C-ancel', cmCancel, bfNormal)));
SelectNext(False) ;
SetData(Dirpad);

end;

procedure TDirDialog.HandleEvent(var Event: TEvent);
var tempdirpad TDirpad;

Err integer;
begin

if Event.What = evCommand then
begin

case Event.Command of
cmOk:
begin

tempdirpad:=Dirpad;
GetData(Dirpad);
Errortest(Err,l);
if Err=O then EndModal(cmCancel)
else Dirpad:=tempdirpad;
ClearEvent(Event);

end;
end

end;
inherited HandleEvent(Event);

end;
{---TDirDialog------TDirDialog------TDirDialog------TDirDialog------TD}

{---TFileExistDialog------TFileExistDialog------TFileExistDialog------}
constructor TFileExistDialog.Init(cmUitl, cmUit2: word) ;
var R : TRect;
begin

R.Assign(O, 0, 45, 9);
inherited Init(R,' ');
Options := Options or ofCentered;

R.Assign(6,2,39,3) ;
Insert(New(PStaticText, Init(R, 'DE GEKOZEN FILENAAM BESTAAT AL!')));
R.Assign(14,3,4l,4);
Insert(New(PStaticText, Init(R, 'OVERSCHRIJVEN ?')));

R.Assign(8,5,19,7) ;
Insert(New(PButton, Init(R, '-J-a', cmUitl, bfDefault)));
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R.Assign(21,5,32,7);
Insert{New(PButton, Init{R, '-N-ee', cmUit2, bfNormal)));

end;

Procedure TFileExistDialog.HandleEvent(var Event TEvent);
begin

inherited HandleEvent(Event);
if Event.What = evCommand then
begin

case Event.Command of
cmMeetDia:
begin

EndModal(cmMeetDia);
PutEvent(Eventl;

end;
cmljken:
begin

EndModal(cmljken);
PutEvent (Event) ;

end;
cmStartIjk:
begin

EndModal(cmStartljk) ;
PutEvent (Event) ;

end
end

end;
end;
(---TFileExistDialog------TFileExistDialog------TFileExistDialog------)
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:= 0;
:= 100;

:= 0;
:= 100;

{---TMyApp------TMyApp------TMyApp------TMyApp------TMyApp------TMyApp-}
constructor TMyApp.lnit;
var il, i2 : integer;
begin

Inherited Init;
with Assen do
begin

xmin
xmax
ymin
ymax

end;
with MeetGeg do
begin

filenaam:='noname';
ijkfile:='ijk1' ;
AanTkan: =0;
Aanlkan:=O;

end;
for il:=l to 5 do
begin

for i2:=1 to 2 do
MeetGeg.SampleBlok[i1, i2] :=0;

end;
PlotData.filenaam := '[geen]';
GetDir(O,HomeDir);
Dirpad.ijk:='c:\user2\ijk';
Dirpad.meet:='c:\user2\dat' ;
ErrCode : = 0;
RegisterBGldriver(@EgaVgaDriver);

end;

procedure TMyApp.lnitMenuBar;
var R : TRect;
begin

GetExtent (R) ;
R.B.Y := R.A.Y + 1;
MenuBar := New(PMenuBar, Init(R, NewMenu(

NewSubMenu('-M-eting',hcNoContext, NewMenu(
Newltem('Meet-g-egevens'," .kbNoKey, cmMeetDia, hcopen,
Newltem('-I-Jken', ",kbNoKey, cmljken, hcOpen,
Newltem('-S-tart meting'," ,kbNoKey, cmStartMet, hcOpen, nil»»),
NewSubMenu('-P-lot',hcNoContext, NewMenu(
Newltem('plot-D-ata'," ,kbNoKey, cmDataDia, hcopen,
Newltem('-S-tart',", kbNoKey, cmPlot, hcOpen,
Newltem('-A-ssen'," ,kbNoKey, cmAssenDia, hcopen, nil»»,
Newltem('-D-irectories',", kbNoKey, cmDir, hcopen,nil»»»;

end;

Bijlage G

procedure TMyApp.HandleEvent(var Event
var f: text;

comuit : word;
begin

if Event.What = evCommand then
begin

case Event.Command of
cmQuit:
begin

AppQui tCode: =0 ;
EndModal(cmQuit) ;
ClearEvent(Event) ;

end
end

end;
inherited HandleEvent(Event);
if Event.What = evCommand then
begin

TEvent) ;
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case Event.Command of
cmMeetDia:
begin

comuit := ExecuteDialog(New(Pl1~~t;Pig.lQg,InH) , nil};
ClearEvent(Event);
ChDir(Dirpad.meet);
if (cornuit = cmOk) and
(FileExist(MeetGeg.filenaarn+' .dat') then
ExecuteDialog(New(PFileExistDialog, Init(cmOk,cmMeetDia»), nil);

end;
cmStartMet:
begin

ExecuteDialog(New(PStartMeetDialog, Init), nil);
ClearEvent(Event)

end;
cmStart:
begin

ErrorTest(Errcode,O);
if ErrCode=O then
begin

AppQuitCode:=l;
EndModal(crnQuit) ;

end;
ClearEvent(Event);

end;
crnDir:
begin

ExecuteDialog(New(PDirDialog, Init), nil);
ClearEvent(Event);

end;
cmljken:
begin

cornuit := ExecuteDialog(New(PljkDialog, Init), nil);
ClearEvent(Event);
if cornuit=cmOk then
ExecuteDialog(New(PFileExistDialog, Init(cmStartijk,cmljken», nil);

end;
cmStartIjk:
begin

ErrorTest(Errcode,2);
if ErrCode=O then
begin

AppQuitCode:=2;
EndModal(crnQuit) ;

end;
ClearEvent(Event);

end;
crnDataDia:
begin

ExecuteDialog(New(PPlotDataDialog, Init), nil);
ClearEvent(Event)

end;
crnAssenDia:
begin

ExecuteDialog(New(PAssenDialog, Init) , nil);
ClearEvent(Event)

end;
crnDataFileDia:
begin

ExecuteDialog(New(PDataFileDialog, Init), nil);
ExecuteDialog(New(PPlotDataDialog, Init), nil);
ClearEvent(Event)

end;
cmPlot:
begin

ErrorTest(ErrCode,3);
if ErrCode = 0 then
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begin
MaakGrafiek;
Redraw;
ShowMouse;

end;
ClearEvent(Event) ;

end;
end;

end;
end;
{---TMyApp------TMyApp------TMyApp------TMyApp------TMyApp------TMyApp-}

Procedure TMyApp.HandleEvent:

Indien er geen dialoogboxen geopend zijn behandeld deze procedure alle gebeurtenissen, zoals de
commando's die via de menubalk gegeven worden. Ook kunnen commando's bij afsluiting van een
dialoogbox doorgestuurd worden naar deze procedure.
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TMyApp;
integer:
integer;
integer;
pointer;
text;
integer;
array[l .. l4,1 .. 1000) of integer;
array[1 .. 15,1 .. 20) of real;
integer;
real;
string;

Const labrn_base=$710;
Var

ClinkApp
gebied
teller
int
intsave
f, f2
il, i2
MeetData
ijktabel
samplenr
tijd
hulpstr

{$I TP4INCL}

-138-



Bijlage G

function Convert(inwaarde: real; kanaal: integer) :real;
var i3 integer;

interval : integer;
begin

interval:=O;
i3:=1;
repeat

if (inwaarde>=ijktabel[kanaal,i3]) and
(inwaarde<ijktabel[kanaal,i3+1)) then interval:=i3;

i3:=i3+1;
until (interval<>O) or (i3=20) or (ijktabel[kanaal,i3+1)=-1);
if interval=O then
begin

if (inwaarde>=ijktabel[kanaal,i3]) then interval:=i3-1
else interval:=1;

end;
if kanaal<=10 then
Convert:=ijktabel[14,interval)+(ijktabel[14,interval+l)-

ijktabel[14,interval))*(inwaarde-ijktabel[kanaal,interval))/
(ijktabel [kanaal,interval+l)-ijktabel [kanaal,interval] );

if kanaal>lO then
Convert:=ijktabel[15,interval]+ (ijktabel[15,interval+l)

ijktabel[15,interval)) * (inwaarde-ijktabel[kanaal,interval])/
(ijktabel[kanaal,interval+l]-ijktabel[kanaal,interval]);

end; {Convert)
{====================================================================)
Function Convert: aangeroepen vanuit het hoofdprogramma en IntHandIer bij uitvoering van een

meting. Parameter inwaarde is de ingevoerde waarde (meetwaarde in bits) en
kanaal het nummer van het meetkanaal.

De meetwaarde in bits wordt omgt:zet in een tempcratuur- of stroomwaarde met behulp van de
igegevens in ijktabel. De omgezette meetwaarde wordt toegekend aan Convert. De monsters in het
eerste bemonsteringsgebied worden eerst in het geheugen opgeslagen en aan het einde van de meting
omgezet en weggeschreven vanuit het hoofdprogramma. De monsters van de andere bemonsterings
gebieden worden direct vanuit IntHandIer, die de bemonstering aanstuurt, omgezet en opgeslagen.
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Procedure IntHandler(flag,cs,ip,ax,bx,cx,dx,si,di,ds,es,bp:word);
interrupt;
var kanaal : integer;
Begin

for kanaal:= 1 to MeetGeg.AanTkan do
begin

Meetdata [kanaal, sarnplenr] :=ReadAD(kanaal-l,O);
Meetdata[kanaal,sarnplenrl :=ReadAO(kanaal-l,O);

end;
for kanaal:= 11 to (lO+MeetGeg.AanIkan) do
begin

Meetdata[kanaal,samplenr] :=ReadAD(kanaal-1,0);
Meetdata[kanaal,samplenr] :=ReadAO(kanaal-l,O);

end;
Meetdata [l4, sarnplenrJ :=samplenr;
writeln(sarnplenr:4,' ',meetdata[l,sarnplenrl :5);
if gebied<>l then
begin

for kanaal:= 1 to MeetGeg.AanTkan do
write(f2,Convert(Meetdata[kanaal,sarnplenrJ,kanaal) :7:2,' ');
for i2:=11 to lO+MeetGeg.AanIKan do
write(f2,Convert(Meetdata[kanaal, samplenr), kanaal) :7:2,' ');
tijd:=tijd+MeetGeg.SarnpleBlok[gebied,l)/lOO;
writeln(f2, tijd:6:2);

end
else samplenr:=sarnplenr+l;
port [labm_base+9) := $E9;
port [labm_base+7) := $00;
port[$20):= $20;

End;
{=================================================================== }
Procedure InthandIer: wordt aangeroepen wanneer een interrupt door de timer van de LabMaster-

kaart wordt gegeven

Er worden monsters genomen van de meetkanalen.
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string;
string;
string;
integer;
integer;
char;
integer;
integer;
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Procedure Ijk(TempOfStroom:char);
var

str1
str2
str3
minkan
maxkan
keuze
ijknr
ijkkolom

begin
if TempOfStroom='T' then
begin

str1:='Ijking van de temperatuurrneetkanalen';
str2:='Geef ijktemperatuur nr.';
str3:='Doorgaan met een volgend temperatuurijkpunt (JIN) ';
minkan : =1;
rnaxkan:=10;
ijkkolorn:=14;

end
else if TernpOfStroom='I' then
begin

strl:='Ijking van de stroomrneetkanalen';
str2:='Geef ijkstroom nr. ';
str3:='Doorgaan met een volgend stroomijkpunt (J/N) ';
rninkan:=ll;
rnaxkan:=13;
ijkkolom:=15;

end;
ijknr:=l;
repeat

writeln( ,
writeln;
writeln(strl);
write1n;
write(str2,ijknr,': 'I;
read1n(ijktabe1[ijkko1orn,ijknr]);
writeln;
write1n ('Toets 0 om de ',(1+maxkan-rninkan),' kanalen één voor één in te le-

zen') ;
writeln('Toets 1 om de ',(l+maxkan-rninkan),' kanalen in één slag te lezen');
writeln;
repeat

keuze:=Read1<ey;
until (keuze='O') or (keuze='l');
begin

for teller:=minkan to rnaxkan do
begin

if keuze='O' then
begin

writeln;
writeln('Druk een toets voor inlezing van kanaal nr.' ,teller);
Read1<ey;

end;
IjkTabel[teller,ijknr] :=ReadAD(teller-l,O);
IjkTabel[teller,ijknr] :=ReadAD(teller-l,O);
writeln('Gemeten aantal bits op kanaal nr.' ,teller,': ',IjkTabel[tel

ler,ijknr] :5:0);
end;
writeln;

end;
if ijknr=l then
begin

writeln('Druk een toets voor de bepaling van ijkpunt nr.2');
ReadKey

end
else if ijknr=20 then
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begin
writeln('Het maximum aantal van 20 ijkpunten is gemeten');
writeln('Druk een toets');
ReadKey;

end -
else
begin

writeln(str3);
repeat

keuze:=Upcase(ReadKey) ;
until (keuze='J') or (keuze='N');
if keuze='N' then ijknr:=20

end;
ijknr:=ijknr+l;
Clr5cr;

until ijknr=21
end;
{====================================================================}
Procedure IJk: aangeroepen vanuit het hoofdprogramma bij een ijking. Parameter TempOfStroom

geeft aan of de temperatuurkanalen of stroomkanalen geijkt worden.

Er wordt een ijkwaarde gevraagd en vervolgens worden de betreffende meetkanalen uitgelezen. Dit
kan een voor een gebeuren of al1e kanalen in een keer. Dit moet gedaan worden voor minimaal twee
ijkpunten en maximaal 20. De waarde worden opgeslagen in de variabele ijktabel.
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++}

++++++++++++++++++++++++++++++++)

do

MeetGeg.AanTkan do
o ');

MeetGeg.AanIKan
1 ');
2' ) ;

{------HOOFDPROGRAMMA------------------------------------------------}
Begin

AppQuitCode:=I;
repeat

ClinkApp.lnit;
ClinkApp.Run;
ClinkApp.Done;
if AppQuitCode = 1 then

{---------Applicatie is tijdelijk afgesloten voor uitvoeren meting---}
begin

ClrScrj
samplenr:=l;
tijd: =MeetGeg. Sampleblok[l , 1] * (MeetGeg.Sampleblok[I,2]-1 )/100;

{+++++++++++++ ijkdata inladen ++++++++++++++++++++++++++++++++++++}
ChDir(Dirpad.ijk);
Assign(f, MeetGeg.ijkfile+' .ijk');
Reset(f);
for i1:=1 to 20 do
begin

for i2:= 1 to 15 do
read(f,ijktabel[i2,i1]);

end;
Close (f) ;

{+++++++++++++ tijdelijke datafile openen
ChDir(Dirpad.meet);
Assign(f2, 'temp.dat');
Rewrite(f2);

{++++++++++++++++++ Meten
InitLabmaster;
int:=port[$21];
port[$21]:=port[$21] and $7F; {enable IRQ-7, IRQ-0/6 not changed}
port[labm_base+9]:= $E9; {set output teller I}
GetIntVec($OF,intsave); {save int. vector SOF}
SetIntVec($OF,@IntHandler); {set new int. vector}
Writeln('Druk een toets om meting te starten!');
ReadKey;
ClrScr;
Writeln('METING IS GESTART!');
For gebied := 1 to 5 do
begin

if (MeetGeg.SampleBlok[gebied, 1]>0) and
(MeetGeg.SampleBlok(gebied,2] >0) then

begin
TimerSet(3, 0,2);
TimerSet(2, 0,MeetGeg.SampleBlok[gebied,2]);
port[labm_base+7]:= $00;
TimerSet(l,14,10*MeetGeg.SarnpleBlok[gebied,I]);
port [labm_base+4] := $90;
Repeat

teller:=TimerRead(3,0) ;
Until teller=l;
samplenr: =1 j

end;
End;
port[$21]:= int;
port[labm_base+4]:= $00;
SetIntVec($Of,intsave);
close(f2) ;

(+++++++++++++ opslaan samples ++++++++++++++++++++++++++++)
Assign(f,MeetGeg.filenaam+' .dat');
Rewrite(f);
for il:=l to
write(f. '
for i1:=1 to
write(f, '
wri teln (f, '
tijd:=O;
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Bijlage G

begin
for i1:=1 to MeetGeg.Samp1eBlok[1, 2] do
begin

for i2:=1 to MeetGeg.AanTkan do
write(f,Convert(Meetdata[i2,i1] ,i2):7:2,' ');
for i2:=11 to 10+MeetGeg.AanIKan do
write(f,Convert(Meetdata[i2, i1], i2):7:2,' 'l;
writeln(f, tijd:6:2);
tijd:=tijd+MeetGeg.Samp1eBlok[l,1]/100;

end;
end;
reset(f2);
repeat

readln(f2,hu1pstr);
writeln(f,hulpstr);

until SeekEof(f2);
C1ose(f2);
C1ose(f);

{+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++}
Writeln('Meting is beeindigd! ');
Writeln('Druk een toets');
ReadKey;
C1rScr

end;
if AppQuitCode = 2 then

{-------Applicatie is tijdelijk afgesloten voor uitvoeren ijking-----}
begin

C1rScr;
InitLabrnaster;
for i1:=1 to 20 do for i2:=1 to 15 do ijktabe1[i2,i1] :=-1;
Ijk('T');
Ijk('I');
ChDir(Dirpad.ijk);
Assign(f,IjkGeg.fi1enaam+' .ijk');
Rewrite(f);
for i1:=1 to 20 do
begin

for i2:=1 to 13 do
write( f, ijktabel [i2, il] : 8: 0,' ') ;
for i2:=14 to 15 do
write(f,ijktabe1[i2,i11 :8:2,' ');
write1n(f) ;

end;
close(f);

end;
{--------------------------------------------------------------------}

until AppQuitCode = 0;
ChDir(HorneDir);

{-------Applicatie is afgesloten: programma beeindigd----------------}
end.

-144-



Bijlage H

Bijlage H

Gegevens van de kortsluitankermachines, waaraan blok
keermetingen zijn uitgevoerd.

merk Siemens Heemaf Elin

type lLA4 183 B3 180 M SKA 5L4606 160L KM 160 M4
nominaal vermogen [kW] 18,5 15 11

nominale spanning [V] 380Y 380 t. 380 Y
nominale stroom [A] 37,5 31 22,5

cos lp 0,83 0,84 0,85
nominaal toerental [rpm] 1455 1460 1435

isolatieklasse B E onbekend
massa [kg] 170 180 80

Tabel Hl Gegevens van de drie kortsluitankermachines waaraan in geblokkeerde toestand temperatuurme
tingen zijn verricht.
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