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Summary;. . ."

This report desc~ib~s an investigation on a hybride
steppermotor with a "double cupit rotor. As apposed to
hybrlde motors with a cilindrical rotor, the permanent

",
magnets are in the stator. Since the magnetic circuit
has some i'bottie-necks", the iron turns out to be highly
saturated. As a result of the saturation, the value of
the stator excitation current and the dimensions of'the
magnets to get the maximum mean torque are related to

, "

each other.
Chapter I gives the reasons, why s~ch a complicated
stepper motor will be constructed.
In chapter II and the.appendix a description is given
of the construction of a test machine.'
Chapter III' presents the calculations of the mean torque.
These calculations are carried out for various magnet
dimensions; values of the statorcurrent; air gap values
and thicknesses of the rotorteeth.
Chapter IV gives a description of the measurements of the
torque-to-posi tion curves and the m~a:n.; torque.
In the fifth chapter, the calculat~d mean torque, is
compared with the measured torque. This comparison shows
some differences, which can be explained.
Finally--a-number of suggestions for further investigations
are indicated.



Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

biz. O. 5 van

rapport nr.

~~~~=~~~=~~~2~!~~~

Oppervlakte
Het effektieve opperv~ak aan de bulien
zijde en aan de binnenzljde van de rotor
tanden.

A

mm
mm

mm
mm

mm

mm

mm

mm

Vs/m 2

mm

N

N

Aim
A
A-

N/m2

Vim
A

mm
.a-I

: De oppervlakte van de dwarsdoorsnede
van de ljzeren verbinding tussen de
rotortanden.

: De oppervakte van de kleinste doorsnede
van het ijzercircuit.

: De magne~fsche inductie.
Tandhoogte (Stator)

: Dikte van de rotortanden.
:,Dikte van de perman~nte magneten.

,
Diameter.

: Diameter van het "asgat"
Excentriciteit
Magnetische bronspanning van de

I 1

perman~nte magneten.
Elasticiteitsmodulus.

: Elektrisch~ veldsterkte.
: Magn. bronsp. van de perm~ente magneten

.':!' 1

inclusief de lekfluxen.
Funktie.
Doorbuiging van de dunne as.

: Kracht
: Radiaal gerichte kracht, die op de

rotor werkt.
Normaalkracht, die op een rotortand werkt. N

: Luchtspleetgrootte
: Geleiding
: Maaswljdte
: Hoogte/breedte van het statorbuitendeel.
,

:, Magnetische.veldsterkte.
: Stroam.
:' stroam, waarblj het maximale gemiddelde

koppel optreedt.

: Oppervlakte traagheidsmoment van de as.,

ltv

f

F

Fm

Ft
g •
G

h

H

~

I!
maxe

Iij
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A

mm

mm
mm

Nm

mm

mm

Vs/A
Vs/A
Vs/Am

VelA

VelA
Vs/A

VelA

een motorhelft.
as, wat zich

.:

: Lekpermeantie bij de perm. magneten.
,

Lekpermeantie tussen hat stAtorbuitendeel
en het statorbinnendeel. ~

Permeantie van de magn~ten met lekfluxen.
: str'aal.
: Straal, zodanig dat het aantal mazen

tussen r = r pQ en : = Du/2 gelijk is aan
het aantal mazen tussen r = Di/2 en

r = r pO •
Weerstand
gleufbreedte rom
tandbreedte mm
Koppel, wat door de motor gelevert·wordt. Nm
Maximale koppel. Hm
Gemiddelde koppel. Hm
Maximale gemiddelde koppel. Hm
Magnetische potentiaal. A
Doorbuiging nieuwe as met kegelvormlge mm

delen.

: Traagheidsmoment van ~e rotor
Stroomdichtheid
Magnetische polarisatie.

- -
: Aktieve .axiale lengte van

Lengte van het deel van de
tussen de lagers bevindt.
Lengte van de rotor.

: Aantal mazen per tandsteek.
Aantal mazen van hat weerstandennetwerk.
Moment, waardoor de rotor wordt gekanteld.

: Aantal windingen van de meetspoelen.
Aantal mazen tussen de vertanding van het
statorbu~tendeel en de vertanding van het
statorbinnendeel.
Magnetischa bronspanning van de stator
spoelen. '

Perme:antie
Permeantie van de luchtspleten.
Permeantie van de luchtsple.ten per eenheid
van aktieve motorheiftlengte.
Permeantie van de permanente magneten.

J O
1

la

lr
M

M x K

Mm
n

N of N'

J

NI

•
R

s
t

Te
~e
Ie 0•

" 0

e max 0

U
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Complementaire magnetlsche: veld-energie.
Aantal tanden

J

Vs

Va

o of dra •

Va
Vs
Va

V8

Vs

mm

o of rad.

A

A

A

in de sterke motorhelft.
in de zwakke motorhelft.

.
Hoeken.

: Flux
: Flux
: Flux

: Lekf1ux bij de perm. magneten.
: Lekfluxen tussen het statorbuitendeel en

t

de statorbinnendelen.
: Flux, die vanuit een rotortand naar een

tand van het statorbinnendeel gaat.
Flux, die vanui teen tand van het .
statorbuitendeel naar een rotortand gaat.

: Ruimteladingsdichtheid.
Schuifspanning.

: Normaalspanning.
: Relatieve permeabiliteit.
: Teruglpoppermeabiliteit.

Rotorposit1e.
Magnetische. bronspanning. >-

: Magn. bronsp. over de luch~spleten.

(het ijzer).
Magn. bronsp. van het statorbuitendee1
t.o.v. de sluitplaten.

: Tandsteek.

0(; ~; ~; d; :
en 'f.

~t1

-I;,
;1
P2
1'lekM

~lek1(2)

Pr
Jlrec'
Q

e
e lucht{ij)

Enkele veel voorkomende indices •

•
a
ae
gi
gu
·1

3:k
k

kh

as.
: aseind.
: binnenste luchtspleet.
: buitenste luchtspleet.
: statorbinnendee1.
: aanduiding rasterpunten.
: rangnummer ~otortanden.

kop- en hals van het statorbinnendee1.
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minimaal. - -min ..

Ii normaal.
sp slui tplaat•.

va · voet statorbinnendeel en motorschild.·
ij · ijzer.•
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Hoofdstuk I.
.

Inleiding.

Stappenmotoren Ienen zich erg-goed voor gebruik in
comb'~natie-me-~ digi tale apparatuur. Zij zijn namelijk in
staat om informatie·in de vorm van elektrische pulsen

~ ._~

om te zetten in een zeKere hoekverdraaiing. Daarbij
moet voldaan zijn aan de volgende reeds in L.l en L.2
genoemde voorwaarden: 1
a) De hoek, waarover een be]asting~gekenmerktdoor een.

traagheidsmoment J en een belastingskoppel T, wordt
verdraaid, moet rechtevenredig zijn met het aantal
pulsen, dat de ingang van de motorvoedingsapparatuur
ontvangt. De hoekverdraaiing, die bij een signaalpuls
hoort, word~ de staphoek' as genQemd.

b) Indien er~:geen pulsen worden toegevoerd, moet de po
si tie van de rotorbinnen zeer nauwe grenzen.'konstant
blijven.·De afwijking_8rel van de gewenste posltie mag

de waarde E~ niet overschrijden, waa~bij E een getal
veel kleiner dan 1 is.

c) Nadat N pulsen zijn toegevoerd, moet de hoekverdraaiing
gelijk zijn aan NBs en mag de eindpositie niet meer

dan E8s van de gewenste posi tie ,~fwijken.

d) De stappenmotor moet pUlsfrequenties van nul tot een

bepaalde waarde kunnen volgen. =-
Stappenmotoren kunnen we in drie groepen verdelen, ti--1

we"ten :
a) Motoren met een passieve rotor. Ret koppel ontstaat,

doordat de reluktantie van het magnetische circuit van
de rotorpositie a afhankelijk is. Rieraan ontleent
dit type motor zijn naam, nl: reluktantiemotor.

b) Motoren, voorzien van een meestal door permanente mag
neten geactiveerde rotor. Deze motoren dragen daarom

de naam permanente magneetmotoren of P Mmotoren.
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c) Motoren, die een koppel kunnen leveren, dankzij de ,

aanwezigheid van een permanente magneet, gecombineerd
-- .'

met een van de-rotorpositie~-afhanke1ijkereluktantie
van het magnetische circuit. Motoren van deze soort
worden hybride. motoren genoemd, omdat zij min of meer
"kruisingen" zijn tussen de onder a) en b) genoemde
soorten.

De figuren 1.1, 1.2 en 1.3 laten van elk van de drie
genoemde groepen motoren een exemplaar zien.

•
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fig. 1.1. Reluktantiemotor.

I

___..~t:' ~f~i~g~.~1~.~2~._p~e~r_m~an=-e~n__t~e_m_a~g~n_e__e_t_m_o-t-o-r-.--------~_~
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fig. 1.3. Hybride motor.
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Op deze afgebeelde'uit~oeringenzijn een aantal variaties
mogelijk.

Zo wordt in L.2 _een reluktantiemotor -met--sch:ijfrotor be
schreven. ( Zie fig. 1.4 op de~volgende bladzijde.)

Bij deze motor blijkt, dat het quotient van het maximale
A

koppel T en het traagheidsmoment van de rotor J groter kan.e
zijn dan bij een reluktantiemotor met cilindrische rotor.

A

De verhouding Te/J is erg belangr:ijk bij een stappenmotor,
omdat o.a. de maximaal te volgen stapfrequentie met deze
verhouding toeneemt.

Een varlant op de in fig.l.3 afgebeelde hybride motor is
onderwerp van het afstudeeronderzoek, hetgeen als voIgt in
de afstudeeropdracht is vastgelegd: (Zie ook fig.l.5).

"Ontwerp en bouw van een meetmodel voor een hybride stap
penmotor met permanente magneet in de stator en voorzien
van een "double cup" rotor. Analyse van het statisch gedra~

en verificatie door meting". . I

De term "double cup" rotor is te danken aan de zeer speciale
constructie van de rotor. De rotorsch~f·met de twee kransen
van tanden doen nl. denken aan twee kommen, die met de bo
dem tegen elkaar zitten. Zowel het veld tenge101ge van de
permanente magneten als dat afkoms~}g van de statorspoelen
steekt in radiale richting de luch~spleten over.
(Zie in fig.l.5 de dikke veldlijnen;J

De werking van de motor berust op het feit, dat men door
de statorspoelen te bekrachtigen, het veld van de permanente

magneten meer naar een motorhelft kan stuwen. De r~tortanden

van dle.~o~orhelft, waar het magneetveld dan het sjerkst is,
zullen zich tegenover de statortanden opstellen. LJat men

enu een wisselstroom' door de statorspoelen vloeien, dan wordt
het magneetveld afwisselend naar links of naar rec~ts ge-

I

stuurd, zodat de linker- en de rechter rotortanden beurte-
lings tegenover de statortanden gaan staan. ~

Het zal duidelijk zijn, dat er minstens twee van deze moto
ren op een gemeenschappelijke as nodig zullen z:ijn, opdat de
rotor vanuit een willekeurige beginpositie via een gewenste
draairichting in de gewenste eindpositie gebracht kan worden.
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motorschi1d
huis
permanente
magneet· :

4. statorspoe1en
statorbuitendeel met tanden (6)
rotorschijf met tanden (8)
stator~deelmet tanden (10)

11. as I:/i " ""II- .
Pijlen in (3 ).: Magnetisatierichting.
Dikke veldlijnen: Veldverloop in de motor.

fig 1.5 Hybride stappenmotor met "double cup" rotor (.gedeeltelijk opengesneden)
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We kunnen aannemelijk maken,_ dat de verhouding Te/J van

een hybride motor met "double cup" rotpr groter kan zijn.. - -
dan Te/J van een hybride motor met cylindrische rotor
( fig.l.3, L.3) Bij het eerstgenoemde motortype zal name
lijk het koppel per eenheid van aktieve rotorlengte groter
zijn, omdat de krachtwerking zowel aan de buitenzijde ala
aan de binnenzijde van de rotortanden optreedt. Daarnaaat
draait de zware permanente magneet niet mee en ia het
traagheidsmoment van een holle rotor kleiner dan dat van
een massieve cylindrische rotor.

Door middel van berekeningen zal nagegaan worden, bij
welke afmetingen van de luchtspleten,de rotortanden en
de permanente magneten de verhouding tussen het maximale
koppel en het traagheidsmoment het grootst is.

Met behulp van een meetmodel zullen de berekeningen

geverifieerd worden.

/
....

...... -::-

..._.
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Hoofdstuk II. Dimensionering van het meetmodel.

2.1. Inleiding. - ..-
Daar in de afstudeeropdracht sprake is van het veri

fieren van berekeningen, zou men zich een meetmodel kunnen
wensen, waarvan diverse parameters onafhankelijk van elkaar

--_. --. ---. .."- .... - - .
gevarieerd kunnen worden door middel van bijvoorbeeld ver-
wisseling van eenvoudige onderdelen. Wegens de ingewikkel
de machi~ebouw is dit niet uitvoerbaar. Zou men bijv. het
koppel willen meten als funktie van de rotortanddikte dr
( zie fig.2.1 en 2.2 ) bij konstante tu/~ en ti/gi, dan
moeten er naast een aantal nieuwe rotoren ook een aantal
nieuwe statorbuitendelen of statorbinnendelen gemaakt
worden.

Een ander probleem vormt de ophanging van het stator
buitendeel. In de tekeningen volg~ns fig.I.5, 2.1 en 2.2
wordt het statorbuitendeel door de platen van permanent
magnetisch materiaal op zijn plaats gehouden. Deze con
structie is ongewenst omdat:
- De afmetingen van platen permanent magnetisch materiaal '

relatief grote toleranties vertonen, waardofr het moei
lijker is om ervoor te zorgen, dat het statorbuitendeel
de gewenste positie krijgt t.o.v.~:'-de rest van de motor.

- We willen, dat de dikte van de ~ermanente magneten
gevarieerd kan worden.
Het statorbuitendeel moet daarom d.m.v. steunen t.o.v.

de rotor en de statorbim.nendelen gecentreerd worde'ri~-\

Deze steunen moeten van_een magnetisch slecht g41eidend
materiaal gemaakt worden, omdat anders de statord~len

• magnetisch kortgesloten wotden~ I
Zowel de as als de rotorschijf moeten van een magnetisch

~ r 1

slecht geleidend materiaal gemaakt worden, omdat anders

het door de statorspoelen opgewekte veld zich via de as
"

zou kunnen sluiten, of direkt van het ene naar het andere
statorbinnendeel zou kunnen oversteken.
( zie in fig. 2.2 de contouren C en D ).
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fig. 2.1 Dwarsdoorsnede hybride stappenmotor volgens
de lijn A - AI. (fig 2.2).
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We komen zo tot de" volgende- opbouw van het meetmodel,
zoals weergegeven in fig. 2.3,waarb~ de diverse afmetingen
nog nader bepaaldmoeten word~~. In het volgende zal aan
getoond worden, dat verschillende maten nauw met elkaar

samen?angen.

2.2. De afmetingen van de tanden.

Om de beschouwing zo eenvoudig mogelijk te doen zijn,
kiezen we de breedte van zowel de statortanden als de
rotortanden gelijk aan die van de gleuven, ofschoon uit
onderzoekingen aan een hybride motor met cylindrische
rotor is gebleken, dat de optimale breedte van de tanden
wat kleiner is, dan die van de gleuven.' ( L.' )
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Verder wordt in L.4 aangetoond, dat het koppel niet
veel toeneemt, indien de diepte van de gleuven groter ge
maakt wordt dan de breedte.

' ..
( ne in fig. 2.4. gearceerde del~n van de diepe gleuven

zijn praktisch veldvrij. ) -
We nemen daarom voor de statordelen van het meetmodel

een gleufdiepte, die gelijk is aan de gleufbreedte. Voar de
statorvertanding betekent dit, dat : ( zie de fig.2.l en 2.2)

du t u
1tDu 2.2.1= = Su = 2Z

•
di t i

7fDi 2.2.2= = s1 = 2z

( z = aantal tanden )
Doortrekken van de vorige redenering leert, dat de dikte

drvan de rotortanden gelijk zou moeten.zijn aan de sQm van
de tandbreedtes aan de buitenkant en aan de binnenkant van
de rotor.
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JtD .rl.
_\

2z .

Met Dru = Dri + 2dr voIgt hieruit ;

.,

Z +1('

•

We merken op, dat deze beschouwing uitsluitend betrekking
heeft op overwegingen, die een rol gespeeld hebben b~ een
eerste opzet van het meetmode1.

2.3. De grootte van de luchtspleten.

In L.I wordt voor een vereenvoud~gd model van een hybride
motor met cylindrische rotor ( fig~l~) berekend, dat deze
onder de voorwaarde, dat het ijzer niet in verzadiging raakt,'
het maximale koppel levert, indien de luchtspleetgrootte g
gelijk is aan een kwart van de tandbreedte. Hierbij wordt
verondersteld, dat het ijzer in onverzadigde toestand een
oneindig hoge permeabiliteit heeft. Gebruiken we deze ge
gevens ook bij ons meetmodel, dan voIgt daaruit :

Dru Du
TtDu ~~

2.3.1= +
4z -_.-

Dri Di
1CDi 2.3.2= +

4z

Di
Dri 2.3.3=

I +7\
4Z

Enkele opmerkingen •
Om verschillende redenen kan het nodig zijn om de grootte

van de luchtspleten en de dikte van de rotortanden anders
te kiezen, dan in het hieraan voorafgaande is afgeleid, nl:
- Indien het aantal tanden groot is, moet.de dikte van de

rotortanden om constructieve. redenen groter gekozen
worden.

#>

- Willen we dat Te/J maximaal is, dan moet dr misBchien
veel kleiner zijn dan die waarde, waarbij het maximale
koppel optreedt.
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2.4.1

- De beschouwing van 2.3 is niet meer van toepassing,
indien het ~zer ergens in verzadiging raakt.

-- ~.

2.4. De asdikte.
Aanvankel~k werd verondersteld, dat het vinden van de

jUiste asdiameter een kwestie was van het vinden van een
compromis tussen enerz~ds een ontoelaatbare wringing van
een te dunne as en anderz~ds een te snel in verzadiging
rakend statorbinnendeel. Een dikke as neemt nu eenmaal
extra ruimte in beslag , die anders gebruikt had kunnen
worden voor het in axiale richting geleiden van de flux
door het ~zer van het statorbinnendeel;

Later is gebleken, dat het vooral de optredende radiale

krachten z~n, die de dikte van de as vobrschr~ven. Deze
krachten ontstaan indien de rotor zich in excentrische
positie ten opzichte van de statordelen bevindt.

Dit hoofdstuk zal verder gaan met de beschr~ving van de
dimensionering van het meetmodel, waarb~ met deze radiale
krachten nog geen rekening wordt gehouden. In b~lage A zal
allereerst getracht worden een schatting te vinden voor de
optredende radiale krachten. Daarna worden de w~zigingen

beschreven, die in verband hiermee in het meetmodel zijn
aangebracht.

:'~

Het feit, dat een storende invloed van de wringing van
de as op de meting van de rotorpos~tie e vermeden kan wor
den, door de hoekopnemer aan het "onbelaste aseind" te
bevestigen, heeft tot gevolg gehad, dat aanvankel~k werd
gestreefd naar een zo dun mogel~ke as. B~ het andere aseind
is enige torsie weI toelaatbaar. De dunste delen van de as
z~n de aseinden. In verschillende handboeken o.a. L 8 B1z~

• 741 kan men vinden, dat de minimale diameter van een aseind,..
dat een koppel Te moet kunnen overdragen moet voldoen aan

de volgende relatie :

I\.. }r:;t' .
V~,

~max = maxirnaal toelaatbare schuifspanning in bet mate-
riaa1.
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In L.6 kan men op blz._24 lezen, dat ~max gelijk aan de
halve maximaal toelaatbare normaalspanning genomen mag
worden.

Hieruit voIgt dat :

D=\~
at. V~

-

.,

2.5. De kleinste doorsnede van het ijzercircuit.
In figuur 2.3. wordt met een pijl aangegeven, waar de

doorsnede van het ijzercircuit het kleinst is en waar men
dus in het ijzer de grootste magnetische inductie kan ver
wachten •.

De kleinste doorsnede van het ijzercircuit is gelijk aan
de dwarsdoorsnede van het statorbinnendeel daar ter
plaatse, waaruit voIgt:

\

A... = rr r~2 _CDi - 2di )2J.
~mln 2 l 4 4

+ n {eDi - 2di )2 _ Do
2J

4 4-

2.6. Schatting van het maximale koppel.
Om de juiste asdikte te kunnen vlnden,..

ten hoe groot ~e maximaal kan worden.
In L.7 vinden we dat ;

2.5.1

moeten we schat-

.' : ." ..~..

= complementaire.magnetische veldenergie).

Indien de rotor beweegt van de positie e = - IT/z naar
de positie e = 0 (fig. 2.1 ), waarbij de stroom op een
konstante waarde wordt gehouden, is het gemiddelde gele

verde koppel gelijk aan :

.
0- 1 pw~Te =-

1! de
z rr

z

de = ~ {W'(O) - WI' (Tf/z )}~.' •
~ .. " m m 2 6 1_. ...
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Daar het verloop
zadigd ijzer vrijwel
gelijk stellen aan:

van T- als - funktie van e bij onver-
e A

sinusvormig is ( L.~ )~_~ogen'we Te-
2.6.• 2

Om de. berekening nog meer te vereenvoudigen, nemen we
aan, dat een van de motorhelften door een zekere bekrach
tiging van de statorspoelen veldvrij is gemaakt, waardoor.
volstaan kan worden met een koppelberekening voor een
motorhelft.

De berekening wordt nog verder vereenvoudigd door ervan
uit te gaan dat:
- bij e = 0 het magnetische veld de luchtspleet recht

oversteekt van de statortanden naar de rotortanden~

- bij e = IT/ z : W~ (IT/ z ) = o.
Hieruit voIgt dat: z

Te = rr . - {w~(o)l
gf 2 rr J

221Di B gi+

met

Te = ~ {volume van de lUChtsPl~et_t~ssende stator- en
2 .

de rotort~1?-den ~ e = 0 )1 X { energiedichtheid} =

-2 ." 2

=,;[ z[ tug"lJ{ ~}. + z{tf;~i.lJ {~}1
fo ~- ..' ".0 .

t t
i

2.6.4
~ en gi = ~ wordt dit

2
t i - 2 J

+ ~ . B~i ==

de formules ~ =

T = z21 {t~ B2 '
,. . e 4 fa 4 gu

•... 1 rr 2

= -- { D~ B~
64 ,.,. 0

. ,

( Hierbij is gebruik gemaakt van de formules 2.2.1 en

2.2.2 en
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Er is gekozen voor een aanta~ van 15_tanden, waarbij
de volgende overwegingen een rol gespeeld hebben.
- Het maken van een groot aantal tanden vergt veel tijd

en is duur, omdat het steeds moeilijker is om de tand
afmetingen aan de gewenste relatieve nauwkeurigheld
te laten voldoen.

- Naarmate het aantal tanden toeneemt, moet de luchtspleet
kleiner worden. Het wordt dan steeds moeilijker om de
luchtspleet nog met een relatieve nauwkeurigheid aan
de gewenste maat te laten voldoen.

- Bij een groot aantal tanden is de hoekverdraaiing van
de as per stap erg klein, waardoor het nauwkeurig meten
van deze hoekverdraaiing er niet gemakkelijker op wordt.

- Een klein aantal tanden heeft tot gevolg, dat de breedte
en de hoogte van stato~- en rotortanden groot is. Dlt
betekent voor het meetmodel, dat de verhouding tussen
Du en Di groot Is met als gevolg, dat de kleinste door

snede van het ijzercircuit Aijmin relatief klein ls ten
opzichte van bijv. de afmetingen van de rotor.
Een motor met veel tanden heeft ten opzichte van een
motor met weinig tanden dus het v~ordeel, dat het ijzer
van het statorbinnendeel Minder §~el verzadigd ls.

- Volgens de beschouwing van 2.3. -zijn bij een klein aantal
tanden de luchtspleten groter. Dit heeft tot gevolg,
dat het benodigde aantal amperewindingen van de stator
spoelen en de dikte van de permanente magneten groter
moeten zjjn. -

Samenvattend kan gezegd worden, dat een groot aantal
tanden hoge eisen stelt aan de mechanische constructie
en een klein aantal tanden veel amperewindingen en
dlkke magneten vraagt. Tevena is bij een gering aantal
tanden de maximaal optredende luchtspleetinduktle

lager, omdat Aijmin t.o.v. bijvoorbeeld de rotorafmetingen
kleiner is geworden.
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2.8. Dimensionering van het meetmodel met behulp van de
in de vorige paragrafen vermelde gegevens.

,-
Met het oog op handelbare machineafmetingen en de be

werkingsmogelijkheden, is de diameter van de boring van
het statorbuitendeel vastgesteld op Du = 60 mm ••

Met behulp van de in 2.2 en 2.3 vermelde formules kan
berekend worden dat :

~ 1/4 t =
1fDu '1,.57 mm. -

== ==u 2.4.z.
Dru= Du -2~ == 56,96 mm.

Dru 1

d == == 9,85 mID.r z +7f

D .== D - 2dr = 37,16 mm.rJ. ru -
Dri - Di

gi = == 0,92 mm.
2

Di == Dri - 2gi == 35,31 mm.
-

De aktieve lengte 1 van een motorhelft werd aanvankelijk
',,;.

gelijk aan 30 mm. genomen. Deze leri~te is zodanig, dat de
randeffekten in ~et luchtspleetveld verwaarloosd mogen
worden.

De diameter van de as is gelijk aan 10 mm.
Het aseind, waaraan het koppelmeetapparaat bevestigd zal
worden heeft een diameter van 9 mm. gekregen. Later zal
blijken, dat het aseind dik genoeg is om het koppel te

• kunnen overdragen.
Indien de diameter van het asgat DO (fig.2.1) gelijk is

aan 12 mm. kan met behulp van formule 2.5.1 op blz.II.9
berekend worden, dat de kleinste doorsnede van het
ijzercircui t gelijk is aan : .

4 2 2
Aijmin == 7r/4 (D.i - 2d i Di + 2di - Do) =.
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Stellen we veiligheidshalve-de maximale magnetische
induktie in het ijzer gelijk aan 2 Vs/m~ dan is de maxi
male flux door een motorhel!td~elijk aail ; -- .

De maximale

~max = 6 -6B.. • A.. i = 2 X 81,9. 10 =lJmax . lJm n .
-3= 1,364 • 10 Va.

luchtspleetflux noemen we .~ max.

aan :
aIle tanden van een stator-

35,31

Daar de oppervlakte van
binnendeel samen gelijk is

1 it'Di rr30
lz.t i = =

2 2
=

•

1663,9 2mm. ,

voIgt voor de maximale magnetische induktie in de

binnenste luchtspleet :

Bgimax
-3

= 1,36.10 -6- =
1663,9.10

manier kunnen we berekenen, dat de
induktie in de buitenste luchtspleet

=

Op een soortgelijke
maximale magnetische

Bgumax gelijk is aan :

~ max· 2

Bgumax =
17t'Du

-31,36.10 0 48 V / 26 = , sm.
2827 .10- ~~..

Invullen van de voorgaande gegev~~s in formule 2.6.5...
levert voor het maximale koppel Te :

•

2
. .. I1f { 2 . 2

Te = D B
64fo u ~ gu

n2.30.10-3

= 64.4 .10-7

2. 2}+ Di Bgi =
'-"

= 6,12 Nm.
Met behulp v~ formule2.4.2 =Vnf.. ': Dae

-rrd~

kan gemakkelijk nagegaan worden, dat dit koppel zonder pro
blemen door een aseind met een diameter van 9 mm. kan wor
den overgebracht.( Voor roestvrij staal is ~max gelijk aan

70 kg/mm2).
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Indien het statorbuitendeel'aan de bUitenzijde helemaal

bedekt is met permanente magneten, dan. is de totale Opper
vlakte van deze magneten wat g~ter dan :
4.2 1.(Du + 2du ). ( fig.2.1 en fig.2.2 ).
Het statorbuitendeel moet immers langer zijn dan tweemaal
de aktieve lengte van een motorhelft, terwijl de hoogte en
de breedte van het statorbui t.·endeel om constructieve

redenen wat groter moeten zijn dan Du + 2du • Met Du= 60 Mm.

en 1 = 30 mm. vinden we: (zie fig.2.1. en 2.2 )

AM = 4~2 ~ = 8.30.80 = 1,92.10-2 m2•

Tijdens het ontwerpen is er van uitgegaan, dat de perma
nente magneten zouden bestaan.uit een aantal blokken
ferroxdure 100, een ferriet, waarvan de demagnetisatie
kromme in fig. 2.5 staat afgebeeld.

0,3 t .
B Va/nil

•

0,1 .

o

1.3 1 0,5 0
Eo-- H x 105 Aim

Fig. 2.5 : Demagnetisatie~romme van ferroxdure 100.
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De meeste permanente m?gnetische materialen hebben
een demagnetisatiekromme, die ongeveer als voIgt ver
loopt. ( fig. 2.6. dikke lijn.) _

i•

Fig. 2.6 : Demagnetisatiekromme en teruglooplijn.

Neemt in zo'n materiaal de veldsterkte toe van nul tot
aan de waarde HI ,dan zal de magne~ische induktie afnemen
van Br tot aan de waarde BI • -

Laat men nu de veldsterkte weer-afnemen tot nul, dan
gaat men via de in figuur 2.6. aangegeven weg'van het
punt ( HI,BI ) naar het punt ( 0, Bo ). Men bereikt de
remanente magnetische induktie dus niet meer.

Laat men vervolgens H weer toenemen tot de waarde HI '
dan gaat men via een andere, wat hoger gelegen weg van
het punt ( 0, Bo ) weer terug naar ( HI,BI ).

Het punt (H,B) heeft nu een z.g."minor loop" doorlopen,
die bij de meeste permanente magnetische materialen, weI
zo plat is, dat ze als een rechte lijn ( ~, Bo ) - (Hl,BI )
mag worden opgevat.· .

De helling van deze lijn is de teruglooppermeabiliteit.
( Eng: recoil permeability.)
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B~ ferroxdure 100 valt de terugloopl~n samen met de I
demagnetisatiekromme. _ .- .

.-
B bereikt de waarde J o ' indren het ferroxdure magne-

tisch is kortgesloten.
In het meetmodel rekenen we met het geval, dat de totale

flux afkomstig van de 4 magneten naar een motorhelft wordt
" gestuurd. Dit zou tot gevolg hebben dat :

- B~max =

- Bgimax=

- Bgumax=

AM 19200
X BM = X BM.= 28 BM

A~min 681,9

2 AM
X BM 11,5 BM=

1]( D.
~, I

2 AM
X BM 6,75 BM=

11l: Du

2.8.1

2.8.2

Voar f~rroxdure 100 is J o
gevolg dat, indien BM = J o

= 0,2 Vs/m2 ,
••

dit heeft tot

Boo = 28. 0,2 = 5,6 Vs/m2•:lJmax -
'.

..

Bgimax = 11,5. 0,2 = 2,3 Vs/m2 •
7~'

,

Vs/m2•
_.-

Bgumax = 6,75. 0,2 1,3 --=

Dit w~st op een onuitvoerbare onderstelling, omdat in
narmaal ~zer dergel~ke grote waarden voor de magnetische
induktie onmogel~k z~n. ~

Om ervoor te zorgen, dat het ~zer in de direkte omgeving
·van de Iuchtspleten ( Zie Rfst.III fig.3.I8 ) niet te snel
verzadigd raakt, is besloten de verhouding Bgi/BM door
vergroting van Di zodanig te verkleinen, dat Bgi kleiner
bl~ft dan 2 Vslm 2.

Uit formule 2.8.2 voIgt da~ Di in dat geval geIljk moet
z~n aan 40,8 mm.

Daarnaast is ook de aktieve axiale Iengte van de motor

helften wat verkleind, zodat het quotient van AM en Aljmin

wat minder groot is: Ret ~zer van het statorbinnendeel zal

dan wat Minder sterk verzadigd z~n, waartoe 1 = 25 mm.
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2.9 De statorspoelen.·

De statorspoelen
- buitendiameter :
- binnendiameter,:

- dikte ••

hebben de v~gende afmetingen :
125 Mm.

50,5 mm.
18 mm.

De dikte van de spoelen is niet te groot gekozen, omdat
anders de motorschilden ver van elkaar zouden komen te
staan, hetgeen de stevigheid van de constructie n1et be
vordert •.

De verdere gegevens

- aantal windingen
- draaddikte
- weerstand b~ 2000

van de spoelen luiden :

532
1 mm.
3 JL. ,

In de prakt~k is gebleken, dat een spoel niet ontoelaat
baar warm wordt, wanneer de stroomdichtheid in de spoel
niet groter wordt dan 3 A/mm2•

Dit betekent, dat de statorspoelen gedurende lange tijd
zonder gevaar een stroom van 3 A moeten kunnen verwerken.
De magnetische bronspanning is dan gel~k aan 1596 A.

"
Het is echter ook nog mogelijk om'gedurende kortere tijd

een grotere stroom door de spoel te- sturen. Bij I = 5 A
bijvoorbeeld, is d~ warmteproduktie gel~k aan I.2 .R =
25. 3,5 = 88 Watt.

De warmtecapaciteit van de spoel is ongeveer gelijk aan
het kopergewicht maal de s90rtel~ke warmte van koper =

0,9 kg X 388 J/kgOC = 350 J/oC.
Een temperatuurst~gingvan 500C 'neemt dan ongeveer

3 minuten in beslag. ( We hebben hierb~ de warmteafgifte
naar de omgeving verwaarloosd.)
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2.10 Lijst met de belangrijkste gegevens van het meetmodel.

(fig.2.7 en 2.8) .

•

Afmetingen van de statordelen :
boring statorbuitendeel
diameter statorbinnendeel bij de lucht

spleten
r------- - - tandbreedte statorbuItendeel

gleufbreedte statorbuitendeel
gleufdiepte statorbuitendeel
tandbreedte statorbinnendeel
gleufbreedte statorbinnendeel
gleufdiepte statorbinnendeel I

aktieve axiale lengte v.d.motorhelften
lengte statorbuitendeel
breedte/hoogte statorbuitendeel_
afstand tussen de motorschilden
ashoogte
hoogte motorschilden
breedte motorschilden
dikte motorschilden

.
diameter voet statorbinnendeel
breedte van de sluitplaten
dikte van de sluitplaten __

kleinste doorsnede v.h. ijzercircuit

Afmetingen van de rotor :
lengte van de rotor _
lengte van de rotortanden
dikte van de rotorschijf
lengte flens rotorschijf
buitendiameter Ilens rotorschijf
asdikte ter plaatse van de rotor
diameter rechter aseind
diameter linker aseind
oorspronkelijke buitendiameter v.d. rotor
oorspronkelijke binnendiameter v.d. rotor

totale aslengte

lengte v.h.deel v~d. as tussen de lagers

60

40,8
6,28
6,28
6,28

4,27
4,27
4,27

25

94
80

130
125

220

190
20

50
80
10

9.47

70
27
10

30
22

10

9
7

59,5
41,4

260

156

mm.

mm.
mm.
mm •
mm.
mm.
mID.

mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm •
mm.
mm.
mm.

2mm.

mm.
mm.
mm.
Mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
nun.

mm.



,-

~
Technische Hogeschool Eindhoven blzII .l~an-Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica rapport nr.

11---

~-

- -
Gegevens de spoelen

.-.
van .•

buitendiameter - -- 125- - mm.
4

binnendiameter 50,5 mm.
dikte 18 mm.
aantal windingen 532.
draaddikte 1 mm.

weerstand bij 20°C 3 Jl.
neminale streom 3 A •

•

.

,

-

-

-...
~...-'

-_.---

-
-

-
•

.
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1

co-energie WJ en dem
gelijk aan: (L9')

3.I.Inleidins·

.
Voor de berekening van het koppel kan gekozen

twee verschillende rnethoden, nl:
a) Het verband tussen de rnagnetische

rotorposi tie, e Het koppel is dan

worden uit

3.1.1.

b) Een berekening van het koppel met behulp van de
"Maxwellse spanningen", die op een gesloten opperYlak
om de rotor heen werken. Het koppe1 wordt dan gegeven
'door:

~'=~ !: x { (B.!!)H - 1/2(B.H)!! ) dA.

(A = gesloten oppervlak, dat de rotor omgeeft.)

De eerste methode is zeer geschikt voor de berekening
van het gemiddelde koppel. We hoeven tlan slechts de
magnetische co-energie te bepalen vOQ~ de twee uiterste
standen van de rotor. Het gemiddelde-koppel is dan gelijk
aan:

•
(Zie ook bIz 11.9)
Hierbij wordt vereist, dat de bekrachtiging konstant blijft.

De tweede methode leent zich meer voor een'berekening

van het koppel voor bepaalde rotorpositi~s. De eerste
methode is hier minder geschikt voor, omdat hiervoor een

zeer nauwkeurige berekening van W~(B) vereist is. Indien
de rotor over een kleine hoek be draait van 8 naar 8+ be,
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. dan is het gemiddelde koppel ov~r deze hoekverdraaiing
gelijk aan Te (8). Met behulp van-formule 3.1.3. kan
afgeleid worden dat: _ -..

W~(a+6e) - W~(a)

AS

Aangezien W~(8+69) en W~(8) vrijwel aan elkaar gelijk zijn,
moeten zij zeer nauwkeurig bepaald worden, wil het resultaat
van de laatste formule enigszins nauwkeurig zijn.

3.2.Het gemiddelde koppel bij ideaal ijzer.
I

Indien we de twee integratiewegen Cl en C2 (fig.3.l)
volgen, dan kunnen de volgende twee vergelijkingen
opgesteld worden: -

_Voor de contour Cl (fig. 3.1. rechts) I

jH dl __,_
binnenste
luchtspleet

JHdl
magneet

+., JH dl
stator
buitendeel

+ jH dl
stator
binnendeel

+

+

JH dl + fi dl
buitenste rotor-
luchtspleet - tand I
JII dl ;, = NI
schild+ ,
slui tplaaL-

+

Voor de contour C2 (fig. 3.1. links)

J~ d1 JH dl fH dl j H dl
,

+ + + +

- magneet stator- buitenste rotor-
buitendeel luchtspleet tand

=-NI+ fH dl

schild+
sluitplaat

JH dl
stator
binnendeel

+

j
ij

In deze formules is NI de magnetische bronspanning van de
statorspoelen, welke wordt verondersteld konstant te zijn.

,Indien het ijzer ideaal is, komen in bovenstaande
vergelijkingen de integrXalen van H over de wegen, die zich

in het ijzer bevinden te vervallen.

JH dl
binnenste
luchtspleet
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fig. '.1. Ret verloop van de tluxen door de motorheltten.
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We krijgen dan: ,.

.fi dl + fi dl + .f-~~ = HI-
magneet buitenste bl.nnenste

luchtspleet luchtspleet

Ji dl + ~d1 + fi dl = -HI

magneet buitenste binnenste
luchtspleet luchtspleet

In de permanente magneet geldt:

-
blz.m.lf.van

rapport nr.

(Zie bIz. 11.15 en'fig. 2.5.)

Veronderstellen we bovendien, dat het veld in het perma
nent magnetisch materiaal homogeen is, dan kunnen we voor
3.2.3. en 3.2.4. schrijven:

= NI +fi d1 +
buitenste
luchtspleet

fi dl
binnenste
luchtspleet

, -fi d1
buitenste
luchtspleet

+ fi dl
binnenste
luchtspleet

JOdM is de magnetische b~onspanning van de permroente
fAOjUrec magneet •

•
Voor de magnetische bronspanningen over de luchtspleten

van achtereenvolgens de rechter- en de linkermotorhelft
kunnen we schrijven: ....--- -'

fi dl
buitenste
luchtspleet

+ }lid1
binnenste
luchtspleet
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JH~! +
buitenste
luchtspleet

JH.d.l__ = Pm~7l/ z - e }
binnenste \ ..
luchtspleet

-

bIZ.uf. S van

rapport nr.

...---'
3.2.8.

In deze formules zijn:

r1 en ~2: De fluxen door resp. de rechter- en de
linkermotorhelft.

Pm<B) en Pm(rc/z -9 ): De permeanties van de twee lucht
spleten te zamen van achtereenvolgens
de rechter- en de linker motorhelft •

.
Met E=(JOdM)/(/uO/urec); ;M = BMAM (= de flux door de
permanente magneet) en PM = (/uO/urecAM)/dM (= de
permeantie van de permanente magneet) krijgen we tenslotte
de volgende vergelijkingen voor de fluxen:

Rechter motorhelft:

E + NI = ~M/PM + ~/Pm(e).
Linker motorhelft:

E - NI = ¢M/PM + ~2/Pm(rr/ z - 8 )-
I

De flux door de permanente magneet i~gelijk aan de som
van de flux door de motorhelften; dU~:

3.2.11.

De laatste drie vergelijkingen kan men ook verkrijge
door de wetten van Kirchhoff-toe te passen op de twe
mazen I en II en het knooppunt K van het volgende
eiektrische vervangingsschema van het magnetische cicu1t.

I
......GO 1- + I

NJ C;), 0)
NI

+

. -YPm(1t/~ -e) YPm(e>
fig. 3.2. van het magnetische circuit bij
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. Ui t 3.2.9.,3.2.10. en.). 2.11. kuimen we .11; ~2 en 9M.

oplossen met als resultaat1

t.=
~ =.2

(E + NI )PMPmce) + 2NI.(Pm(TFTz - e) .Pm(8»

Pm(Tt/z - e) + Pm(e) + PM

(:8 - NI)PMPm(rr/z - e) - 2NI(Pm(7T/z - e).Pm(e)

Pm(rr/z - e) + Pm(e) + PM

(:8 + NI)PMPm(e) + (E - NI)PMPm.(r,r/z - e>.
Pm(rr/z - a) + Pm(e) + PM

Daar we hier te maken hebben met een lineair verband
tussen de fluxen en de magnetische bronspanningen (L.7),

19\ •. .

mogen we stellen, dat de coplementaire magnetische
veldenergie W~ gel~k is aan:

W~ = 1/2.(NIPI + E~M ~ N1f2) .

1/2 (E + NI)~Pm(e).PM + (E - NI)~PMPm(l1iz - e)
= -----:P=-m---:(,.e~).-----+---=P=m"'TCTT-J"'Tz----"--""--e......)-+---:P=-M---.::..:;....~----

2(NI)~Pm(n/z e).Pm(e)

+ Pm(e) + PmCrrlz - 9) + PM

+

Wanneer de rotor draait van de po~Yie 9= n/z naar de
posi tie e= 0, dan is de v~andering van de magnetische
co-energie gelijk aan:

Het gemiddelde koppel is volgens formule 3.1.3. gelljk

W'(O) - w'(rr/z) 2.z~E.NI.PM.(Pm(0) - Pm(1f/z)"T m m
e = n/ z = 7t. (Pm ( 0) + Pm (rr/ z) + PM)

3.2.16

aan:

3.2.17.

De vergelijkingen 3.2.9., 3.2.10 en 3.2.11 kunnen we in
een figuur weergeven en weI op de volgende wljze;
(zie fig. 3.3.)
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2NI

fig. 3.3. Fluxen en de magnetische co-energie.

r
De hoeken 0<. p en 1 zijn achtereenvolgens gelijk aan:
•

(J( = arctan. PM. (3 = arctan. Pm(6) en
1 = arc tan • Pm (TIl z - e).
Het gearceerde oppervlak stelt de magnetische co-energie
voor.

Aangezien het oppervlak van driehoek A.B.C. gel~k is aan
dat van driehoek D.E.F. kunnen we de magnetische
co-energie ook voorstellen door het in fig. 3.4.
gearceerde oppervlak.
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2NI

fig. 3.4. De fluxen door de motorhelften en de totale
complementaire magnetische veldenergie.

De hoek ~ (fig.3.4~ is gelijk aan:

S = arc-t~~(Pm(e) + Pm(1t/z _-9»-1
Wanneer de rotor draait van de positie e = 7l/z naar de

positie e = 0 dan wordt de geleverde arbeid voorgeste1d
. I

door het in fig. 3.5. gearceerde oppervlak. Iii,
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.',

0-_.
-• E - NI •.. 2NI ..

fig. 3.5. De arbeid, die verricht wordt, indien de rotor

over Cia = TI/ z verdraaid wordt.

Bij grote magnetische bronspanningen van de statorspoelen
,I

Kan '2 negatief worden. In plaats van fig.3.5. krijg1n we
dan fig. 3.6. I

De hoeken a, (3, 'I ~n 6 zijn nu achtereenvolgens gelijk aan:

0< = arctan. PM.
'0 = arc tan •Pm(IT/ z ) •

~ = arctan.~(o).

S = arctan.\pm(O) +
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fig. 3.6. De arbeid die verricht wordt b~ verdraaiing van de rotor, indien ;2
'---------- negatlet 1e. . ...
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3.3.Het gemiddelde koppel bij verzadigd ijzer.

-. '

In het meetmodel raakt het jjzer van de statorb.i.nnendelen
I

vrij snel in verzadiging, waardoor de formule 3.2.11.
niet meer gebruikt kan worden. Als het ijzer verzadigd is,
zullen er een zeker aantal amperewindingen nodig zijn om de
magnetische weerstand van het ijzer te overwinnen. Dit kan
in rekening gebracht worden door in het vervangingsschema
volgens fig.3.2. in serie met l/Pm(e) en l/Pm(rr/z - e) ee~

tweetal re~uktanties op te nemen, waarvan de waarde afhangt

van PI resp. ~2.

We hebben dan het volgende schema gekregen.

e

1 I
E l:0 CNI NI

+ l/PM

¢M

1
Pij ( ¢2 J Pm ( n/ z-e )

fig. 3.7. Vervangingsschema van
met normaal ijzer.

1 1
Pm=< eJ ~Pij;;;"(-+¥l~,r-

het J!1agnetisch circui t

De vergelijkingen voor maas I en maas II luiden
achtereenvolgens:

E.+ NI = (¢l + ~2)/PM + P11(Pij(¢1/» + ~1/(Pm(e»

E - NI = (¢l + ¢2)/PM + ¢2/(Pij(~2» + ~2/(Pm(n/z-Q»! ;.3.2.

De flux door een motorhelft
magnetische bronspanning over
e = 0 en e = n/z ongeveer het
(Zie fig. 3.8.)

als funktie van de "
ii

die motorhe1ft heeft bij
volgende verloop.
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= rrJ z

elucht( Tt'l z)
,.--.' ,

fig.3.8. Ret fluxverloop in een motorhelft als funktie
"-

van de magnetische bronspanning over die
motorhelft.

De vergelijking 3.3.1. en 3.3.2. leveren de volgende
figuur.

E -

fig. 3.9. De fluxen en de magnetische co-energie bij
verzadigd ijzer.
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Aangezien de opperv1akte~van A.B.C.(fig.3.9.) gelijk is aan
die van E.F.G. kan men de complementaire magnetische

ve1denergie ook vooJ;'ste11en doorJlet in fig;-3.10.
gearceerde opperv1ak.

E - NI 2NI

fig.3.10. De comp1ementaire magneti~he ve1denergie.

Indien de rotor draait!van de positie e = ntz naar de
positie e = b, dan wordt de verrichte arbeid voorgesteld
door het in fig. 3.11. gearceerde opperv1ak •

•
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E - NI 2NI

fig. 3.11. De tijdens de rotorverdraaiing verrichte arbeid.

I
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Ook nu kan ~2 weer negatieJ wornen, wanneer de bekrachtiging
erg groot is. In p1aats van fiK. 3.11. krjjgen we dan fig.3.12.

-

- NI

E + NI

fig. 3.12. De arbeid die.verricht wordt blj verdraaiing van
de rotor over ~/z radia1en, indien 12 negatief is geworden.

De arbeid wordt in dit geva1 voorgeste1d door het enkel
gearceerde opperv1ak - het dubbe1 gearceerde opperv1ak.



Technische Hogeschool Eindhoven

.Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

blz]I .16van

_:rapport nr.
.'

Tijdens de eerste permean~ie- ~n koppelmetingen (Zie
Hfst.IV) bleek het vervangingsschema volgens fig.3.7.
nog niet helemaal de werkelijkheid weer te geven en weI
om twee redenen.

1) Er blijken bij de permanente magneten lekfluxen op te treden,
zoals schematisch in fig. 3.13. is weergegeven •

...-------+-------...... --
SLUIT PLAAT

STATORBUITENDE EL.

~. 4•••
1

MAG NEET

----+1 -

j. ,~ ,~4id<Jr----=l=e=k=f=l=U=X....t.

-..-

__.L.___

fig.3.13. De lekfluxen b~ de magneten. -

Deze lekfluxen hebben tot gevolg, da~ de magnetische
spanningsbron E met inwendige weers~Fd l/PM niet aIleen
wordt belast door de twee magnetische circuits, behorend
bij de linker- en de rechtermotorhelft, maar ook door een

zekere reluktantie ~/~lekM = l/PlekM , waarbij E3M de
magnetische bronspanning van het statorbuitendeel t.o.v.
de sluitplaten is. In het elektrische vervangingsschema
volgens fig.3.7. moeten we tussen de punten A en B dus een

•
extra weerstand aanbrengen met een grootte gelijk aan
l/PlekM • We komen zo tot het vervangingsschema van fig.3. 14,
wat echter nog vereenvoudigd kan worden, door op hat
omcirkelde deel het theorema van Thevenin toe te passen.
(fig 3.15) -
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\
1/P1eb

I

~leJ
/

E

/
/

/
I
r
\
\
\ ,

, 1"

P .. ' ~2)lJ --~

NI

fig.3.14.Vervangingsschema van de motor met lekfluxen b~

de magneten.

IE E.PM= PlekM + PMv
l/PlekM ~ 1 '1

- =
Pv PlekM + PM

fig.3.15.Vervangingsschema van de permanente magneten met
~~lekfluxen.

2) Er blijken lekfluxen op te treden tussen het stator
buitendeel en de statorbinnendelen, zoals Bchematisch is
weergegeven in fig.3.16. Deze lekfluxeIi worden belangrijk,
indien het ijzer van de "kop"_en de "hals" van het stator
binnendeel(fig.3.16) in verzadiging is geraakt. Een
aanzienlijk deel van de flux door een motorhelft zal hier
door de voorkeur geven aan de "lekweg" en dUB niet de
gewenste weg via de luchtspleten en de rotortanden volgen.
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trlekweg tt

I
I I I

I I I I

'Cc..==;Y'=-=--.k.~::;:::1c:-
T T L"voet" •
~ "hals"

fig.3.16.Het verloop van de lekfluxen tussen het stator
buitendeel en het statorbinnen~eel.

Figuur 3.17. is het vervangingsschema~vanhet magnetische
circuit inclusief de genoemde lekflu~en. In dit schema
is de weerstand, die de reluktantie Van het ~zerc1rcult

van een motorhelft voorstelt, gesplitst in twee delen, nl:
1) Een deel, dat de reluktantie van de kop en de hale

van het statorbinnendeel vertegenwoordigt. Dit deel

wordt aangeduid met l/(Pijkh(~»

2) Een deel, aangeduid met l/~ijvs(~»' dat de reluktantie
• van de rest van het ijzercircuit van een motorhelft

vertegenwoordigt.

We zien in fig.3.17, dat de stromen ~l en ~2. Crepresentanten
van de fluxen door de motorhelften), niet in hun geheei
door de twee weerstanden l/(Pmce») en l/(FmC:n!z-e» gaan.
(Deze twee weerstanden vertegenwoordigen de luchtspleet
reluktanties)
Figuur 3.17. is het vervangingsschema waarmee de berekeningen
van het gemiddelde koppel verder zijn uitgevoerd.
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J;NI
+

1

~1ek).

1

NI 4£L.

~l

fig. 3.17. Vervangingsschema van het magnetische circuit
inc1usief de 1ekf1uxen tussen het statorbuitendee1 en de

statorbinnende1en.
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3.4.Berekening van het luchtspleetveld •
•

3.4.1. De vergelijking van Laplace •
..

De berekening van het luchtspleetveld is gebaseerd op de
vergel~kingen van Maxwell, die in het algemene geval ala
volgt luiden:

a~
rot!! = l + at

div .!! = 0

Daarnaast is ook hetvolgende verband tussen .!! en H van
toepassing:

Omdat alleen maar statis'che omstandigheden beschouwd worden
en omdat de luchtspleet met z~n naaste omgeving een ruimte
is, waar geen stromen voorkomen, gaan de Maxwellvergel~kingen

3.4.1. en 3.4.2. over in:

rot!! = 0
'..:..'.

div B = 0-
In de vektoranalyse wordt aangetoond, dat rot.grad.U =Q .
Uit de vergel~klng 3.4.4. bliJkt dus, dat de magnetische
veldsterkte geschreven kan ~orden als:

~ = -grad U 3.4.6.
( U.wordt de magnetische potentiaal genoemd)

De vergel~kingen 3.4.3.; 3.4.4. en 3.4.6. leveren sarnen de
volgende relatie op:

In de luchtspleet is fr gelijk aan 1, waardoor 3.4.7.
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3.4.8.

In de in fig.3.18. gearceerde delen van het ljzercircuit
veronderstellen we, dat Pr oneindig groot is, hetgeen
volgens 3.4.3. en 3.4~6. betekent, dat de magnetische
poten~iaal daar konstant is. Daarnaast verwaarlozen we de
eindeffekten, zodat het luchtspleetveld onafhankelijk van
de coordinaat in de richting van de machineas is. Hierdoor
wordt de bepaling van het luchtspleetveld tot een twee
dimensionaal probleem teruggebracht.

Indien de potentialen van zowel de stator- als de rotor
tanden gegeven zijn, dan levert de vergelijking van Laplace
het bijbehorende potentiaalverloop in de luchtspleet,
waaruit vervolgens met behulp van de'vergelijkingen 3.4.3.
en 3.4.6. het magnetisch veld berekend kan worden.
In devolgende paragrafen zal hierop nader ingegaan worden.

fig.3.18. De delen van het ijzercircuit waar fr oneindig
groot wordt verondersteld.

- .
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3.4.2. Ret bepalen van het luchtspleetveld met behulp van een

weerstandennetwerk.

Het probleem waarvoor we ons g€steld zien, is het
berekenen van het luchtspleetveld, indien de magnetische
potentialen van zowel, de stator- als de rotortanden
gegeven zijn.

Meer in het algemeen gezegd komt het erop neer, dat we
willen weten hoe het magnetisch veld binnen een zekere
ruimte verloopt, indien overal op de rand van die rulmte
de magnetische potentiaal gegeven is.

Dit probleem kan,zoals in de vorige paragraaf reeds is
aangegeven, opgesplitst worden in twee delan:
1) Bepaal met behulp van de vergelijking van Laplace de

potentlaalverdeling in de ruimte" indien de potentiaal
op de rand gegeven is. (Dit noemt men weI het Dirichlet
probleem) ~

2) Bereken uit de gevonden potentiaalverdeling met behulp

van ~ = -9rad.U en ~ = 'fofrli het verloop van het
magnetisch veld'; t - -,

Het bovenstaande probleem kan men op-een aantal
verschillende manieren oplossen, nl;
1) Met behulp van numeriake rekenmethoden. In L2 en L4

worden een tweetal methoden besprpken, waarmee langs
numerieke weg allereerst de vergelijking van Laplace
wordt opgelost en vervolgens uit die oplossing het ver
loop van het magnetisch veld wordt berekend.

2) Door simulatie.
Deze methode berust in het algemeen op hetfeit, dat er
zekere overeenkomsten bestaan tussen een magnetisch
veld in lucht en een stationaire stroomverdeling in een
geleidend homogeen isotroop medium.
Het magnetostatisch veld in lucht voldoet aan:

rot.~ = 0

, (1! = J-lofrH en rot.!! = Q)
'V.~ = 0

J
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'Een stationaire stroomverdeling-in een geleidend medium
moet voldoen aan de volgenQ.e continurteitsvergelijking;
(Wet van behoud van lading)

Q.J + gi9 = 0
.

3.4.11.
(~ ~ r~imteladingsdichtheid)

Verder levert de wet van Maxwell rot.E = _~B tezamen met
- dt

de elementaire wet van Ohm. l = o'E de volgende vergelijking
op:

dB
rot .J:. = - n. <r

Omdat we slechta de stationaire toestand beschouwen gaan
3.5.3. en 3.5.4. over in:

div·l :II 0 3.4.13.
rot .,i[ :II 0

.' 3.4.14 •

Hiermee is de overeenkornst tussen een stationaire
stroomverdeling in een homogeen isotroop geleidend
materiaal en het magnetostatisch veld in lucht aangetoond.
Van deze overeenkomst wordt gebruik gemaakt, indien men het
verloop van een magnetostatisch veld met behulp van een
elektrolytische trog b~paalt. ~

In plaats van een elektrolytische t~Qg kan men ook gebruik
maken van een weerstandennetwerk. Om de overeenkomst
tussen het verloop van de magnetische potentiaal en de
potentialen op de knooppunten van het weerstandennetwerk
aan te kunnen tonen, moe ten we de vergelijking van Laplace
(3.4.8) in een differentievergelijking omzetten. We brengen
qaartoe over het te onderzoeken gebied een raster van
punten aan. (Zie L.ll. en L.12.)

Aangezien we gebruik zullen maken van Carthesische coor
dinaten is het gemakkelijk, dat de mazen van het raster
rechthoekig zijn. De meest eenvoudige berekeningen krijgt men

bij een raster met yierkante mazen. (fig.3.l9)
In twee dimensies luidt de vergelijking van Laplace:

j
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fig.3.19.Een aantal punten van het raster.

Met behulp van de Taylorreeksontwikkeling kunnen we voor
de potentiaal Ul in punt I en U

3
~n punt,3 schrijven:

c U _ t (E'+" ~(LU \ - g (~) +.....
Ul

0 ,,! dx) l' \~ ,,"j, 3~ ~J 1('
U";l - U + 1 (~l).)o+ it f.~1u~ + J) j~~~l + ...•.
~ - 0 -1~ ~?! 1.! \J 1(:)/0 3.' -t.) ?f,3J

Elimineren van de oneven termen levert:

U";l + U = 2U + 2h
2
~dt LL J + 2h

4
~ dIt U.~ + .....

~ 1 0 2' ~?C.1 - 4' d7!'t
• 0 • 0

Op een soortgelijke wijze kunnen we afleiden, dat voor de
potentialen in de punten 2 en 4 geldt:

2h
2 ~ l U~ 2h

4 ~ '" 1 I.U + U = 2U + - d + _ d U + .. . . . . . 3.4.11.
4 2 0 2 ~ d<t ~ () 4 ~ } <j. "f o.

IdLfU.\ ~Verwaarlozen we nu aIle termen met ~en \~ en hogere
afgeleiden van U naar x en y, dan leveren 3.4.16. en 3.4.17
samen met de vergelijking van Laplace de volgende

differentievergelijking op:
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3.4.18.

Bekijken we vervolgens een onderdeel van het weerstanden
netwerk (fig. 3.20.) Toepassing van de Kirchhoff stroomwet
~I = 0 op het knooppunt 0, lev~t de volgende relatie:

3.4.18. en 3.4.19. leveren dezelfde betrekkingen op tUBsen
de spanningen op de punten van het raster en de knooppunten
van het weerstandennetwerk. Een weerstandennetwerk kan dUB
gebruikt worden om.de vergelijking van Laplace op te lossen.

U4 4

R

Ul
-

- Uo 0
' . U.3

I

1 R R . :'~ 3
~_.
-

R[
U2 2

fig. 3.20. Een aantal knooppunten van het weerstanden
netwerk.

Aan de rand van het weerstandennetwerk is 3.4.19. niet meer
van toepassing, omdat daar een van de knooppunten ontbreekt.
(Zie fig. 3.21)
Indien de rand van het raster samenvalt met een veldlljn,
kan men door een geschikte keuze van de weerstanden op d~

rand bereiken, dat de overeenkomst tussen het verloop van
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o

R'

U2 2
fig.3.21. Een knooppunt. op de rand van het weerstanden

netwerk.
j

de magnetische potentiaal en de knooppuntpotentialen
gehandhaafd blijft.

Tussen de potentialen in punt 0 en punt 1 van het raster
bestaat het volgende verband:

~m h2~ h3~3~
U1 - Uo == -h ~J 0 + 2f ~) 0 - 3T \dx?l 0 +•.••••••

(fig.3.22. )
L

Voor de potentialen in de punten 2,4.en 0 hadden we reeds
gevonden dat:

•
.y

x

r
I

I

2 U
2

fig.3.22.Een aantal punten op en nabij de rand van hat raster.
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Deze laatste twee verg~lijkingen leveren te zamen met de
vergelijking van Laplace:

Na verwaarlozing van de hogere orde partiele afgeleid~n
., .

houdt men van 3.4.22. de volgende differentievergelijking
over:

Aangezien we ervoor zorgen, dat de rand van het raster
emsamenvalt met een veldlijn is OX op de rand gelijk aan nul.

(Veldlijnen staan loodrecht op de equipotentiaalvlakken)
We vinden zo de volgende differentievergelijking voor de
magnetische potentialen; op de rand: -

Met behulp van de Kirchhoff stroomwet kan men afleiden,dat
voor het knooppunt 0 in fig.3.21. geldt:

(U1 - U0 )/ R + ( U2 - U0 )/ R' + ( U4 - ~~) / R' = 0 of:

U1(R'/R) + U2 + U4 - UO((R'/R) + 2) ... 0 3.4.25.

De twee vergelijkingen 3.4.24. en 3.4.25. komen met elkaar
overeen indien R' ... 2R.
De weerstanden aan de rand van het netwerk moeten dus een·
waarde hebben, die tweemaal zo groot als die van de andere
weerstanden.

De bepaling van het verloop van het magneetveld met behulp
van een weerstandennetwerk zal met enige foutenbronnen
behept zijn, te weten:
1) Het feit, dat de potentialen op de knooppunten van het
weerstandennetwerk niet voldoen aan de exacte vergelijking
van Laplace, maar aan een daaruit afgeleide differentie

vergelijking. De bij de~e benadering gemaakte fouten hangen
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'direkt samen met de maasgrootte. Er zal daarom~Onderzocht

moeten worden, wat de invloed van.de grootte van de mazen
~

op de nauwkeurigheid is.

-
2) De tolerantie in de weerstandswaarden en de nauwkeurig
heid van de gebruikte meetinstrumenten. In het algemeen
kan men deze fouten wel'verwaarlozen.

In de volgende paragraaf zullen formules afgeleid worden,
waarmee men de invloed van de maasgrootte op de nauwkeurig
heid kan bepalen.

.'
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3.4~3 De invloed van de maasgrootte.

Uit de vergel~kingen 3.4.16. en 3.4.17~ k~~ .men afleiden,
dat de fout" dle gemaakt wordt b~ de overgang van de.
vergel~king van Laplace op de differentievergelijking

3.4.18. door middel van de volgende reeks beschreven kan
worden:

FOUT = 2h
4 {(j4u +

--u\Ox4

Hieruit bl~kt dUidel~k, dat de fout kleiner wordt, naarmate
de mazen fijner z~n. De orde van grootte van de afbreekfout
kan vastgesteld worden, indien we erin slagen benaderingen
te vinden voor de hogere orde partiele afgeleiden in 3.4.26.

We zullen daartoe gebruik maken van de hierna volgende
formules, waarmee de eerste- en hogere afgeleiden van een
funktie f in een zeker'punt a geschat kunnen worden.(L9)
Voor de eers~e afgeleide:

Df(a) = fCa + (1!2)h) h f(a - (1!2)h)

De twee.de afgeleide:

D2f(a) = DfCa + (1/2)h) - DfCa - (l/~)h)
h ,

= f(a + h) - 2f(a) + t(a - h)
h 2

De derde afgeleide:

D3f(a) = n2f(a + (1/2)h) h D~t(a - (1/2)h) =
. ',''.. '. .

_ f(a+(3!2)h) - t(a+~1/2)h) +3f(a-(1!2)h) - f(a-(3/2)h}
-.- 3· 3 4 29"" h . ~-. •• •

Vierde afgeleide:

= f(a+2h) - 4f(a+h) + 6f(a) - 4f(a-h) + f(a+2h)
h 4
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We zien dat in de tellers van deze formules de binomiaal_
coefficienten voorkomen. Dit ve~gemakke~~kt het afleiden
van hogere orde benaderingsformules.
Gaan we nu weer terug naar een d~el van het raster, zoals
is afgebeeld in fig 3.23.

U'd

U'a . •
U·c
•

-Db
fig. 3.23. Een deel van het raster.

Met de differentieformules voor de afgeleiden vinden we voar

(a2U) . tl¥) en fa6M) achtereenvolgens de volgende
\~x2 0 'tax 0 \"0x 0
b~naderingen:

D~(Uo) = U3 -2UO + Ul
h2

D~(UO) =
Uc - 4U3 + 6UO - 4Ul + Ua

h4

6 U' -6U +15U3 - 20U + 15Ul - 4Ul + U'c C 0 a
Dx(UO) =

h6

Samen met de overeenkomstige benaderingen voor

I
:5.4.:52.'
:5.4.",/

~
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~4~ eJt2) leveren..3.4.32 e~ 3.4.33
yYo ~y 0 ..'

benaderingen voor de eerste twee termen
(formule 3.4.26.) _

2h4 (04U d4U) 2h4 4 4
~\ax4 + ay4 ~~ (~x(Uo) + Dy(UO» a

2h6 {'d6u -060.\ 2h6 6 6 2
b7 ,oxb + ay6)~b'f (Dx(UO) + Dy(UO)) = n( (U~+Ub+U~+Ud'>

-6(Ua+Ub+Uc+Ud ) + 15(Ul +U2+U3+U4 ) - 40UO) 3.4.35.

De vergelijkingen 3.4.34. en 3.4.35. laten zien, dat de
afbreekfout vooral wordt bepaald door de vierde orde
differentieterm. De faktor 2/6: ~ 2,8.10-3 in vergelijking

, ,

3.4.35. is namelijk zo klein, dat de invloed van de zesde
oFde differentieterm meestal erg gering is.

Indien men de afbreekfout wil weten in een punt vlakb~

het ijzer met een gegeven potentiaal, dankan men toch van
de hiervoor vermelde foutenberekening gebruik blljven maken,
mits de punten, die zich in het ljzer bevinden worden
vervangen door hun spiegelbeelden t.~.v. het grensvlak
ijzer-lucht. fig.3.24. ~Ud

lucht

U U

\

fig.3.24. Een aantal ra~terpunten vlakbij het ijzer. I



Technische Hogeschool Eindhoven,

Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

"

blz.n:t 31van

rapport nr. 1
'Bij de foutenberekening in het punt 0, moetmen'de

potentiaal Ub vervangen d09r Uo~ (Men maakt daarbij gebru1k
van het feit, dat bijv. in de y-richting van figuur 3.24.
geldt:

U0 - U2 = 2h (~~) 2 +
4

••••••••• + Ub - Uo

als t~~) 2 klein is.)

I

We vinden zo voor de eerate term van de afbreekfout in

het pun~ 0 (Zie vgl. 3.4.34.)

2h
4/4: C* + 4*) ~ iT ~Ua + Uc + Ud ) -

x y •

4(U1 + U2 + U3 + U4) + 13U0)

Op een soortgelijke manier kan men te' werk gaan bij de
bepaling van de afbreekfout, indien het punt 0 zich op de
rand bevindt (fig.3.25.)

Ub

fig.3.25. Rasterpunten aan de rand.

Nu vindt men voor de vierde orde term in de afbreekfout

de volgende benadering.

7

~ ~~ ~2Ua + U
b

+ Ud ) - 4(2Ul + U2 + U4 ) '+12UJi

3.4.37. J
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Daarnaast komen in het laatste geval in de1afbreekfout
ook termen met derde en hogere orde oneven partiele
afgeleiden voor, waardoor de irivloed van de maasafmeting
op de nauwkeurigheid groter is. _
De derde orde partiele afgeleide (Zie vgl.3.4.22.)
kan men benaderen ~oo~ de volgende differentievergelljking:
(Zie formule 3.4.29.)

Omdat we niet beschikken over de potentiaal U3 moet U
3

in bovenstaande formule vervangen worden door Dl • We
vinden zo de volgende benadering voor de derde afgeleide
van U naar x:

Men kan met behulp van 4e in deze paragraaf vermelde
formules in elk punt van het raster de grootte van de
afbreekfout schatten.

.....
-.~ ...

J
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3.5. Het bepalen van de perrneanties.van de luchtspleten.

3.5.1. Syrnmetrieen. .-
Daar de boring van het statorbuitendeel en de diameter

van het statorbinnendee1 a1lebei vrij klein zijn. kunnen we
de 1uchtspleten niet rechttrekken. Dit heeft tot gevolg.
dat de 1uchtsp1eten bedekt moeten worden met een polair
raster. (Zie fig. 3.26.)

(-'I

fig. 3.26. Een deel van het polaire raster.

• De bij dit raster behorende differentievergelijking kunnen
we af1eiden uit de vergelijking van Laplace in cilinder
coordinaten:

{;iu) (VU) 2/d2U)\dr 2 + l/r ar + l/r \~1'2 • 0

Met behulp van de Tay1orreeksontwikkeling kunnen voor

l-
I
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dU d2U ~2U ~-
~ ; 0 2 en n de volgende benaderingen gevonden worden:

r f (Zie fii.3.27.)

I

--

. '.

.

I
<,t"

"c.+..41.

.Itt
<A. t(~

"-) ,. ~

-",.

J

fig.3.27. Een paar punten van het polaire raster.

Substitutie van de bovenstaande drie vergel~kingen in de
vergelijking van Laplace 3.5.~. levert:

2hl (U4 - UO) +2h2(U2 - UO) + hf(U4 - TIo ) - h~(V2 - Uo)
, hl h2(h2 + hI) r(hl + h2)hl h2 +

(U3 - Uo) + (Ul - Uo)
= o. 3.5.5.

r 2 S2

Indien de maaswijdte in radiale richting gel~k is aan de
maaswljdte in tangentiele richting. d.w.z. hI = rJ/(l + J);
h2 = r~, dan gaat vergelijking 3.5.5. over in:



Technische Hogeschool Eindhoven·

,Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep ele!<tromechanica

biz.III36 van

rapport nr.

2( (r'cS)/(l+ J) )(U4-UO) +2re5(U2-UO). (U4-Uo)(rc5)2/(1+ <5)2'
+

«r6)2/(1+ 6)(r~+(rd)/(1+6) '- r(rcS)3(1+1/(1+b)/(1+cS)
(rd)2(U2-UO) - (U

3
-UO')+(UI -UO) --.

- r(rb)3(1+1/(l:+6»/(1+~) + r21J2 = 0

Indian het aantal mazen langs de omtrek erg gr.oot is, ,dan
is ¢ «1, waardoor bovenstaande verge1~king vereenvoudigd
wordt tot:

Deze vergel~king heeft dezelfde vorm ala 3.4.18. en 3.4.19.
We kunnen dus gebruik makend van een netwerk met allemaal
gel~ke weerstanden, het luchtspleetveld ook b~ een k1eine
boring van het statorbuitendeel bepalen. Het feit, dat de
maasw~dte gel~k is aan r~ heeft tot'gevolg, dat de buitenste
mazen groter z~n dan de binnenste.
Uitgezet in een weerstandennetwerk komt de stator- en
rotorvertanding eruit ta zien, zoals in fig.3.28. is
weergegeven. De rasterpunten, die zich_op het grensvlak
statorbuitendeel~zer- lucht bevinden, hebben allemaal
dezelfde magentische potentiaal. In ~et weerstanden
netwerk worden de overeenkomstige knooppunten door middel
van een kortsluiting met elkaar doo;~;oonden. Hetzelfde
gebeurt ook met de knooppunten, die overeenkomen met de
rasterpunten op de grensvlakken ~zer - lucht van
achtereenvolgens de rotortanden en de vertanding van het
statorhinnendeel. -
We zien dat de configuratie van fig. 3.28. spiege1
symmetrisch ten opzichte van de l~n r = r pO is. Daar de
potentiaal van de "rotortanden" gel~k aan nul is, zal de
potentiaal overal op de l~n r = r pO gelijk aan nul zijn.
We kunnen daarom volstaan met de bepaling van het
potentiaalverloop in bijv. de bovenste helft van de
stator- en rotorvertanding.
Verder is het luchtspleetveld periodiek met periode 2rr/z.
We kunnen daarom volstaan met de bepaling van het lucht~'

spleetveld in een gebied, dat zich over een tandsteek
uitstrekt. We veronderstellen, dat dit gebied evenals hat
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v

fig.3.28. stator- en rotorvertanding uitgezet in een
weerstandennetwerk. ~

..
1" I

- -~4-4~--_--!-M~""~=-=-=---=~:_--&oJ
fig.3.29 Het deel van de stator-en rotorvertanding, dat

uiteindelljk in een weerstandennetwerk met M x K
m:::ll1:en is uite:ezet.
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coordinatensysteem r'f.stilstaa~ t.o.v. de stator. We
hoeven dus slechts het in fig •.3.29. getekende deel van
de vertanding in een weerstandennetwerk ~it ~e zetten.
Om te voldoen aan ~e voorwaarde;dat de potentialen op

de lijn f = -~z gelijk zijn aan de potentialen op de lijn
f = +~z, moeten de' knooppunten liggend op de lijnen
1 = -7Vz en f= +~z telkens twee aan twee doorverbonden
worden.

De lijn r = r pO bevindt zich in werkelijkheid niet midden
tussen de vertanding van het statorbuitendeel en het
statorbinnendeel.
r pO wOFdt zodanig gekozen, dat het aantal mazen, dat zich
tussen r pO en de vertanding van het statorbinnendeel bevindt,
gelijk is aan het aantal mazen, dat zich tussen de vertanding
van het statorbuitendeel en r pO bevindt.
Men kan afleiden, dat indien h gelijk is aan r6, het totale
aantal mazen.tussen de vertanding van het statorbuitendeel
en de vertanding van het statorbinnendeel (=N) voldoet aan
de volgende relatie:

3.5.8.

Hieruit volgt voor r pO :

met Du = 60 mm. en Di = 40,8 mm. krijgen we voor rpO de
volgende waarde:

r pO = 1/2V60.40,8 I = 24,74 mm •
•
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3.5.2. Het gebruikte weerstandennetwerk.

Het gebruikte weerstandennetwerk telt 100 bij 100 mazen.
Kiezen we het aantal mazen per tandsteek- zo --groot
mogelijk, dan voIgt daarui t:. M = 100. (fig. 3.29) •
Met M = 100 vinden we voor de hoek 6:

Hieruit voIgt dat N gelijk is aan: (Zie 3.5.8.)

In.Du - In.Di In.60 - In.40,S
N = In.(l + h) = In.el + 0,0042) = 92,2.

Bij de perrneantiebepaling is N gelijk aan 90 genomen.

De breedte van de rotortanden telt 50 mazen, terwijl de
dikte van de rotortanden afhangt de verhouding t/g, ~ij

konstante Du en DiJ
De statorvertanding ziet er uitgezet in een weerstanden
netwerk als voIgt uit: (fig. 3.30)

.... 100 mazen. ..- '"::A

I I 4~
I

I
~~ I

II I
I , I 50 mazen. I

4 50rnazen •• -
I -. I

I
,

I
,
I ~,

I I .~
I I
1 I
I

1 45 rnazen.
I -
I I
I I
I , "• I I

B

fig. 3.30. De statorvertanding in het weerstandennetwerk.

De permeantie 'm(e) van de luchtspleten per eenheid van
aktieve lengte van een rnotorhelft kan op eenvoudlge wijze
bepaald door de geleiding tuaaen de twee elektroden A en
B ta meten. De perrneantie kan men ala voIgt uit daze
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geleiding berekenen:
Indien de tanden van stator en rotor tegenover elkaar

staan en de verhouding t/g erg gr~ot is, -za~'het lucht
spleetveld tussen stator- en rotortanden homogeen zijn.
De permeantie van de buitenste en de binnenste luchtspleet
sarnen is in dit gerdealiseerde geval gelijk aan:

Voor de permeantie per eenheid van aktieve motorhelftlengte
voIgt hieruit:

'* ;
P "d 1 = (Lc.ozt)/2gm.l. eaa r,

De situatie dat er aIleen een homogeen magneetveld heerst
tussen de tanden van stator en rotor correspondeert in het
weerstandennetwerk met de situatie, dat-alleen de weerstanden
tussen de stator- en rotorvertanding stroomvoerend zijn.
Indien t/g = 50 is de geleiding in dt~ geval gelijk aan:
( 50 weerstanden van 1 kn parallel. ):._

G = 50/1000 = 0,05 n-l

Deze geleiding van 0,0511-1 komt overeen met een permeantie
per eenheid van aktieve motorhelftlengte ge1ijk aan:

~ 4
Pm.ideaa1 = (~ozt)/2g = ~o.15.50/2 = 4,71.10- Vs/Am.

Meet men een zekere ge1eiding van het weerstandennetwerk,
dan kan men daaruit direkt Pm(e) bepalen dOQr die ge1eiding
met een faktor:

4(4,71.10- )/0,05 =

te vermenigvu1digen.

9,42.10-3 (vsfl)/ Am.
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:

- -Allereerst is het ver100p van ae permeantie b~ e = °
en blj e = ~/z bepaald voor afnemende t/g maar blj
konstante (Du/2 - Di /2). Deze situatie zal zich voordoen,
wanneer men blj het bestaande meetmodel, de rotortanden
dunner maakt.

De resultaten staan in de onderstaande tabe1:
( Du/2 - Di /2 = (60 - ~0,8)/2 = 9,6 mm.)

... ~

t/g Pm(O) Pm(O) Pm(1i/ z) Pm(1T'/z)
10-5YS/Am 10-6Ys/A 10-5ys/ Am 10-6ys/ A.

50 50,64 12,66 10,96 2,74
25 25,80 6,45 8,76 2,19
16,7 18,36 4,59 7,76 1,94
12,5 13,84 3,46 7,04 1,76

10 11,36 2;84 6,44 1,61

7,15 8,44 2,11 5,52 1,38

5 6,20 1,55 4,72 1,18

3,33 4,08 1,02 3,36 0,84

2,5 3,52 0,88 3,20 0,80

2 2,96 0,74 2,68
~

0,67
"-

....-tabel. 3.1 •

.,... .If>
funktie van t/gIn fig.3.31. zijn Pm(O) en Pm(rr/z) als

blj konstante (Du/2 - Di /2) uitgezet.

•
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f Pmxl0-5vs/Am
50

40

30

20

10

...

-

o 10 20 30 40 50· .... t/S

fig. 3.31. Pm(O) en Pm(~/Z) ala funktie van t/g bij
konatante (Du/2 - Di /2). '
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3.5.4. Ret verlooE van de Permeantiee tm(O) en tm(~/z) ale I
funktie van dr bij verschillende waarden van .~(g.

(Een aantal b~behorende formu~es.-staan op de volgende bIz.)
Aangezien we de verhouding Te/J willen optimaliseren,

is ook onderzocht, .hoe de permeanties Pm(O) en Pm(rr/z)
als funktie van dr verlopen(b~ verschillende waarden van
t/g) Immers naar verwachting zal het koppel maximaal ~ijn

b~ een kleine luchtspleet, terwijl het traagheidsmome~t

afneemt, wanneer de rotortanden dunner worden.
De resultaten z~n de volgende: (tabel 3.2 en 3.3.)

t/g DFU gu Dri
(mm.) ( mm ) ( mm )

50

25

12,5

59.75
58,57
56,36
53,8
51,49
50,63

59,50
58,32
56,12
53,59
51,29
50,41

59
57,84
55,65
5.3,14
50,86

0,13
0,13
0,12
0,12
0,12
0,11

0,25
0,25
0,24
0,23
0,22
0,22

0,50
0,49
0,48
0,45
0,43

40,97
41,83
43,64
45,47
47,52
48,34

41,14
42,01
43,83
45,66
47,72
48,55

41,49
42,36
44,19
46,04
48,12

0,09
0,09
0,09
0,10
0,10
0,10

0,17
0,18
0,19
0,19
0,20
0,21

0,35
0,35
0,37
0,38
0,40

9,39
8,37
6,36
4,17
1,99
1,15

9,18
8,16
6,15
3,97
1,79
0,93

8,76
7,74
5,73
3,55
1,57

0,91
0,81
0,61
0,40
0,19
0,11

0,89
0,79
0,59
0,38
0,17
0,09

0,85
0,75

-
0,55
0,34
0,15

. 50,64
49,83
49,83
49,45
50,30
51,15

25,72
24,77

>25,62
::.25,43
-. 26,28

27

13,84
13,48
13,68
13,84
14,12

10,96
10,96
10,96
11,40
11,80
16,73

8,79
7,22
8,91
9,23

10,74
14,76

7,04
6,92
7,08
7,36
8,92

5

57,54 1,23 42,55 0,88 7,50
56,41 1,21 43,44 0,89 6,49
54,28 1,16 45,32 0,93 4,48
51,82 I,ll 47,22 0,97 2,30

0,72
0,63
0,43
0,22

6,2
6,2
6,36
6,36

4,72
4,72
4,88
5,24

tabel. 3.2 •

. ~Zie de voetnoot op de volgende bladz~de.
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dr / it.po
... '#

t/g Dru gu D. gi dr Pm(O) Pm(TL/ z)r1
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (10-5Vs/ Am) (10-5Vs/Am)

0, 52~~
-

55,18 2,41 44,36 1,78 5,41 3,52 3,20

2,5 54,09 2,37 45,30 1,82 4,40 0,42 3,52 3,08

52,05 2,28 47,25 1.89 2,40 0,23 3,64 3,41

tabel. 3.3.

In figuur 3.32 zijn Jm(O) en ~m(rr/z) voor verschillende
waarden van t/g als funktie van dr / Apo uitgezet.

We zien,dat de permeanties per eenheid van aktieve
motorhelftlengte pas toenemen bij vrij kleine waarden

van dr/1po •

~

= Di(r-+ O)Mg/(2t)

Formules behorende bij de tabellen 3.2. en 3.3.
Zjj bij een kleine.re (Du/2 - Di /2) het aant·al mazen: tussen

de vertanding vanhet statorbuitendeel en de vertanding
van het statorbinnendeel gelijk aan Nt.
Er geldt dan:

D
1

(1 + ,)N' =

D = 2r (1 +u po

D = D (1 + &) -Mg/ ( 2t )
ru u

(Zie fig.3.29.)
Met M = 100; (1 + ~) = 1.0042 en r po = 24,74 mm. (Zie
blz.III.39.bovenaan) gaan bovenstaande vergeljjkingen over

-
in: ,

Du
Nt

= (1,0042) .Di
Du = 49.48(1,~042)N'/2 Di = 49,48(1,0042)-Nt/ 2

Dru'" D
u

(1,0042)-50g/t Dri = D
i

(1,0042)50g/t

*)~O = (2JtrpO )/z = de "tandsteek"ter plaatse van r ... r pO ...
24,74 mm. ~ 0 = 10,36 mm •.p



....-......

....... ->

;::1.
'T '"

- r ---'-

11+ ;~;:
t-r-' ~-~-

:::;:

-:;:u- :-~ ..

-t- ... --~ ...

':' ~:;~ T:::"--;

'li ~
.++
l-fq:;±

'j.'

.---. .. -. ~•.•-.-~ _ ,,--.- +" t

+t

mttttr+ ili~'

+ i.ttt-+~--t;.:;t:;:;L,-
0.4.... T"!"-"'"

+.
.;eft;1-1

lli1
T+++

..... 1. 1
.....-----i-- j-., oj-

r~t+ .r.+--<

. .F.r.

'-+t

~ --!:""~'~ -r-

: '~i"'=;~ t1 •r±t;tm:;:

:~~:;; :1.,
. ±::'t:nit

:;:.~. 1-'1;:;, ~:;rT n~: ..T ,

--r-r-t +·H~ .:.:t±: 4-<-+ +l
t ..... t+:r-...,

'-'+
,~ b:::'.~

H-,

-1--+--;'-;'

::"-. --.- US: ~
~~i='- ~..~ t=.~~~

++ ++

~ ';-T:~ --:---i:- -.- .t-~ :.:x
+'--'-

c+c-

,.f-~~

;----f+1_ -+ -+
+-~ -1- ,+';"""

f:t:;:R:t + ttt- 1tt~ -'+EE
~~+t+ if;

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

..:;:; f:;::::±= -+-'::
~ ~-~ ~-i--"""';"";"

::.: f=:::;= ::: .:,~::

:~-~~~ .~~-:.: ~~. ~_ ~-t :'
~:~::~l?: -1fi:-~ ~~

~-~--- =-~ -p-~~ ~~
:i:t~ ;:+r-=-::;: ~~..+++

.-. .::~ ;~~; r:---t 1

:::':.,~ :::F~
.~.

;;:::;:,,:;:;:r~ 4.

;;:: i.;-? ~~~.::-:: 19 ':~



Technische Hogeschool Eindhoven·

.Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep ele.Ldromechanica

bIz. ni: 46 van

rapport nr.

3.6.Het magnetisch circuit van~een motorhelft.

Aangezien niet de-gehele motornelftflux door de kop en
de hals van het statorbinnendeel gaat, moeten we berekening
van~li.dl over het ·ijzercircuit splitsen in twee delen, nl:
-Bereken~li.dl ~ver de kop en de hals van het atatorb~nnen-
deel als funktie van ¢i (Zie fig.3.16. en fig.3.17.)

-Bereken ~li.dl over de voet van het statorbinnendeel; het
motorschild en de aluitplaten als funktie van rl. ~)

3.6.1. De berekening van de magnetische bronspanning over de
kop en de hals van het statorbinnendeel als funktie van
de flux.

Voor deze berekening maken we gebruik van de regel van
Simpson(L.9).

We bepalen daartoe in een aantal op gelljke afstanden van
elkaar gelegen punten de magnetische veldsterkte.
(In fig. 3.33. de punten 0 tIm 4).
4

)CH.dl wordt dan benaderd door: (Zie L.~ bIz 56)
o

~li.dl = (HO + 4Hl + 2H2 + 4H3 + 4H4 ){6x/3)
o

De magnetische veldsterktes HO tIm H4 kunnen we met behulp
van de in figuur 3.34 weergegeven magnetisatiekromme van
het ijzer uit de flux berekenen, indien de dwarsdoorsneden
van het ijzercircuit op de punten 0 tIm 4 bekend zijn.
Deze dwarsdoorsneden zijn achtereenvolgens gelijk aan:

• 2 2AijO = 1069 mm • Aij3 = 768 mm •

Aijl = 1050 mm 2•

Alj2 = 788 mm2 •

*) Daar de magnetische inductie in het statorbu~tendeel; in de

opvulplaten en in de middengedeelten van de sluitplaten
erg laag is, veronderstellen we dat het ijzer van deze

motoronderdelen ideaal is.
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24,5mm

L...._--J.. _

-

6x = 6~125mm

to

6x I

12,5mmJ

fig.3.33 De berekening van de magnetische bronspanning
over de kop en de hals van het statorbinnendeel
(tekening tweemaal de ware grQotte)

Tabel 3.4 vermeldt de bjj verschillend.e fluxen berekende

Ho t/m H4 • ,_.

9i(10-3Vs) 0,25 0,50 0,75 1 1,25 1,40 1,50

HO( Aim) 235 375 565 845 1250 1600 2100

H1(A/m) 240 380 580 ,s80 1300 1750 2300

H2(A/m) 280 505 865 1490 4100 9450 18000
4

H3(A/J.Il) 285 520 900 1600 4900 11500 5,8.10
5H4(A/m) 290 535 945 1750 6400 16000 1,7.10

tabe1 3.4.
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2 III

II

1,5

1

0,5

o
'kromme I
kromme II
kromme III

500
5000

50,5.10

1000
10000

105

1500 --...
15000 H( Aim)

51,5.10

, fig.3.34. Magnetisatiekromme van het ijzer.(smeedstaal).
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Met behulp van de reeds genoemde regel van Simpson vinden
we ~li.dl als funktie van de flu~; De re~ultaten staan in
de volgende tabel.

1

0,25
0,50
0,75
1

1,25
1,40
1,50

tabel 3.5.

6,5
11,3
18,7

31,6
83

265,7
1183

1

•

3.6.2. Berekening van de magnetische bronspanning over de voet
van het statorbinnendeel, het motorschild en de sluit
platen.

Voor deze berekeningen wordt de m~gnetische bronspanning
over de genoemde delen van het ljzerc{rcuit achtereenvolgens
benaderd door: (Zie de versehillende gearceerde delen in
fig.3.35. op de volgende bladzijde)

rf 6x'1.Voet statorbinnendeel:~li.dl= -;-(Ha + 4Hb + He)

2.nrotorschild: J~.dl = (6Y/3)(Hp + 4Hq + Hr )
p

:t.
3.S1uitPlaten:~~.dl = lsp.Hsp • (We veronderstellen, dat het

s
magnetiseh veld in de sluitplaten homogeen is) "

De magnetische veldsterktes in de diverse punten worden
weer met behulp van de magnetisatiekromme bepaald uit de
waarden van de magnetisehe inductie,welke op hun beurt

. worden verkregen doo~ de flux te delen door de oppervlakte~
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-

fig. 3.35.

Ox' := 14 mm.

d m.b.a. over de voet van belBerekening vane
statorbinnendeel. de motorschilden en de

sluitplaten.
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van de dwarsdoorsneden van het ijzercircuit ter
plaatse van de in fig.3.35. aangegeven punten.
Deze oppervlakten z~n achtereenv~gens gelijk-aan:

punt Be} 3200, mm2
= Aijt· (Bij 4 sluitplaten)punt t; Aijs =

punt p: Ajjp = 7L.150. 20 = 9425 mm2•
2punt q: Aijq = TC.I00. 20 = 6283 mm •

punt r: Aijr = TI. 50.20 = 3142 mm2•

aan:is gelijk

= 1766 mm2•

= 1725 mm2 •

A~a = 1802 mm2 • (Verlengde van de voet van het
statorbinnendeel)

punt a:

punt b: A:ijb

punt c: AijC

De totale magnetische bronspanning

v.s

t '~. c
fH.dl + J~.dl + jH.dl III jJl.di
spa

De volgende tabel geeft~~.dl als funktie van de flux

?1 weer. v.s

Pl(10-3VS) J~.dl (A)
v.s

0,25 17,1 ~:-.

0,50 20,6 ~
_.
-

0,75 24,6
1 29,3
1,25 35,2
1,50 41,9
1,75 50
2 59,5

tabel 3.6.
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3.6.3. Schatting van de lekpermeanile Plek.

-
B~ de schatting van Plek is gebruik gemaakt van een

methode, beschreve~ i~ L.15, waarbij de lekpermeantie
wordt benaderd door:

met: Vlek : Het volume wat door het lekveld wordt gebruikt.
I lek .: De gemiddelde lengte van een veldlijn van het

lekveld.

We veronderstellen, dat Vlek overeenkomt met het volume
van de celeronring tussen het statorbinnendeel en het

, ,

statorbuitendeel.
De gemiddelde lengte van een veldl~n benaderen we door:

(Zie fig.3.36. op de volgende bladz~de)

We vinden voor llek:

~lek = (33,14 - 20,4)/3 + (36,28 - 22~/3 + (36,28 - 20,4)/3

= 13,3 mm.

Het volume Vlek is gelijk aan:

. 2 2 4 3Vlek = 9~«(36,28) - (20,4) ) = 2,55.10 mm.

We vinden voor Plek:

-2 -5) 2 -4)Plek =(Vlek/llek)Po = (2,55.10 /(1,33 .10

-7= 1,81.10 Vs/A.
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fig. 3.36 Schatting van de lekpermeantie.

3.6.4. De totale magnetische bronspanning over een motorhelft
als funktie van de flux.

Voor de bepaling van het verband tussen d~ magnetische
bronspanning over een motorhelft en de flux maken we
gebruik van het volgende vervangingff~chema, dat een
onderdeel is van fig.3.l7.

+

emotorhelft.- lip lek

lip·· (J. l )lJvs r
fig.3.37. Vervangingsschema voor het magnetische circuit

van een motorhelft.

Dit schema kan verder vereenvoudigd worden tot:

I
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fig 3.38 Yereenvoudigd vervangingsschema van een motorhelft.

De seriepermeantie Pserie blijkt niet aIleen van de flux,
maar ook van de luchtspleetpermeantie af te hangen. Immers
bjj een kleine Pm(S) zal er meer flux. door de lekpermeantie
gaan dan bjj een grote Pm(G).

Fig.3.39. geeft het voor verschillende waarden van Pm(S)
berekende verband tussen de magnetische bronspanning over
een motorhelft en de flux door de motorhelft weer.,

De verschillende krommen hebben betrekking op de reken-
resultaten bij de volgende luchtspleetpermeanties:
a) Pm(S) = IO-6ys/ A• e) Pm(S) = -8.10-6Ys/A.

b) Pm(9) = 2.10-6Ya/A. f) Pm(S) ~ IO.IO-6ys/ A•

c) Pm(S) = 4.10-6YS/A. g) Pm(G):~ 12.10-6Ys/A.

d) Pm(S) = 6.10-6ys/ A•

Fig.3.40. (verkregen uit fig.3.39) geeft de magnetische
bronspanning ala funktie van de luchtspleetpermeantie
weer, met de flux ala parameter. Met behulp van daze
grafiek kan voor een willekeurige luchtspleetpermeantie
het verband tussen de magnetische bronspanning en de flux
bepaald worden.
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3.7.Het gemiddelde koppel als funktie van~statorstroom blj
verschillende magneten. -

De luchtspleten van het meetmodel zijn gelijk aan:
. .&u = gi = 0,22 mm.

Hieruit voIgt: tu/gu = 28,5 en ti/gi = 19,4.

De permeanties per eenheid van aktieve motorhelftlengte
[m(O) en ~m(~/z) zijn in dit geval gelijk aan:

tm( 0) = (_ 1 + 1 :J -1 =

~!m(0)t/g=28,5 2/m(0)t/g=19,47
__ -5( / / )-1 '-5 /2.10 1 29,5 + 1 20,7 = 24,1.10 Vs Am.

(Zie fig 3.31)

f (1V' z) = ( ! 1 . " + ~ ,1 ~ -1 =

m \2Pm(1t/z)t/g=28,5 2Pm(rr/Z)t/g=19,4/
-5( / / )-1 -5 /2.10 1 9,2 + 1 8,1 = 8,7.10 Vs Am.

(fig.3.31)
Met 1 = 25 mm. vinden we voor Pm(O) en ~m(~z)

achtereenvolgens:
Pm(O) = 6,02.10-6 V~jA.

Pm(rr/z) = 2,17.l0-6~~/A.

Met deze luchtsple.etpermeanties verloopt de flux door de
motorhelft als funktie van de magnetische bronspanning
als voIgt:
(tabel 3.7 en fig.3.4l)

.. ..
(De' gevonden waarden voor Pm(O) en Pm(~/z) komen overeen
met die, behorend bij t/g = 23. (Zie fig.3.31).)
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e

emotorhelft
( A)

= 0 '-

1motorhelft
(10-3Vs)

, e = -rr/ z

emotorhelft 'motorhelft
_"'" A) - CiO-3Vs)

55
110
160
225
315
420
540
835

1205
1645
2210

2550

0,25
0,50
0,75
1

1,25
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
1,95

120
240
360
490
620

735
855

1070

1345
1710
2210

2550

0,25
0,50
0,75
1

1,25
1,40
1,50
1,60
1,70

, 1,80

1,90
1,95

tabel.3.7.

Aangezien het vrijwel onmogelijk is de lekpermeantie bij

de permanente magneten F1ekM (fig.3.14: en 3.15.) te
berekenen zijn de waarden van Ev voor,.:de verschillende
combinaties van permanente magneten door middel van
fluxmetingen vastgesteld. (Zie Hfst~~)

Vervolgens is bij elk van de combinaties van JOAM en Ev
het gemiddelde koppel als funktie van de statorstroom

berekend. (JOAM Q EvFv )
De resultaten staan in onder~taande tabellen:

I( A)

0,25
0.'5

1

1,50
2

2,50
3

~2 blokken. Ev = 770A.
1 laag. . -3
JO~ =2,06.10 Vs.

Te(Nm)
0,620
1,06

1.26
1,01

0,649
0.354
0,220

tabel.3.8.

~ 4 blokken. Ev = 920A.
2 lagen. -3

----JOAM = 2,06.10 Vs.

'Te(Nm)
0,668
1,09

1,12

0,764
0.478
0,207'
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-I(A) Te(Nm) 1 Te(Nm)

0,25
0,50
1

1,50
2

2,50

3

I(A)

0,25
0,50
1

1,50
2

2,50

3

0,68
1,16
1,51
1,39
1,07
0,51
0,32

tabel 3.9.

4 blokken/l laag
. -3

~OAM = 4,12.10 Vs
~ Ev = 1030 A.

0,64
1,07
1,48
1,49
1,18
0,66

0,39

tabel 3,10.

0,66
1,10
1,51
1,47
1,18
0,70
0,41

0,19
- 0,38

0,81
-~ 1,37

, 1,60_.--.
1,41
1,04

In fig.3.42. is het gemiddelde koppel als funktie van de
statorstroom uitgezet.

We zien dat bij elk van de combinaries JOAM en Ev het
gemiddelde koppel als funktie van de stroom eerst toe
neemt, een maximum bereikt en daarna weer afneemt.
Dit gedrag kan op eenvoudige wijze verkl?ard worden:
-Bij kleine stromen, als de magnetische bronspanning van

de statorspoelen erg klein is t.o.v. Ev ' zal de flux
afkomstig van de magneten maar een klein beetje naar een
van de motorhelften gestuurd worden. De gemiddelde koppels,



o 1 ····2 :3 leA)
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die de beide motorhelften leveren, zullen daardoor weinig
~ . t

verschillen met als gevolg, dat het toale gemiddelde
koppel klein is. --Bij grote stromen zal de flux in ae zwakke motorhelft
negatief zijn (Zie fig.3.12.) en in gro~te de flux in de
sterke motorhelft kunnen benaderen. Hierdoor zal het totale
gemiddelde koppel gering zijn.

-Het gemiddelde koppel bereikt een maximum, indien de flux
in de zwakke motorhelft zo klein is, dat het tegenwerkend
koppel van de zwakke motorhelft t.o.v. het koppel van de
sterke motorhelft verwaarloosd kan worden.

In onderstaande tabel vindt men voor elke combinatie van,

Even JOAM, het maximale gemiddelde koppel en.destrooID,
waarbij dit koppel optreedt.

J OA
M

(10-3vs )
-

Ev(A) T max(Nm) IT (A)e e max

® 2,06 770 1,26 0,95

@ 2,06 920 1,34 1

® 3,76 910 1,51 1_,13

@) 3,76 1060 1,53 1,25

@ 4,12 1030 1,53 ' 1,25

@ 7,53 1440 1,60 , 2_.

tabel.3.11.

Uit de figuren, waarmee de gemiddelde koppels zijn bepaald,
(fig.3.43. is hiervan een voorbeeld) blijkt dat blj een
zekere combinatie van JOAM en Ev het gemiddelde koppel maxi
ma~l is, indien de bek~achtiging zodanig is, dat het punt

A op de Iljn (Ev,O)---(O,JOAM~ komt te liggen.
We zien ook dat voor alle magneten, waarvan de verbindings

lijn (E O)---(O,JoAu ) door het punt A gaat,(De stator-.v, 1U •

stroo~ is konstant) de motor hetzelfde maximaie gem1ddelde
koppel levert. (fig. 3.43) .- .. ./ '.'

We kunnen uit het voorgaande de cdblusie trekken, dat men
door de statorstroom tee kiezen, de gr'ootte van het door een

geschikte magneetkeuze maximaal bere1kbare gemiddelde

koppel vastlegt.
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fig.3.43.
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Zie oak de t1guren '.11 en 3,12.

O'o~) 1 • ;.10-'VS. Ey • 940A.
. , 3 1. E
(Jo~) 2 • 2,26.10- Va. E • 1650A. v =

v 2

I.O,SA; NI=266A:Arbeid= 0pp. ~-oPP.~.
I=lA ; NI-S32A:Arbeid= opp. ~-oPp.~.
I=l,SA; NI=798A:Arb~id= opp. ~-oPp.~.

(Ev ,O)-(O,(JOAM)l) en (EV2 ,O)-(O,(JOAM)2)
zijnlde werklijnen van twee magneten,
waarbij de motor het m~ima1e gemiddelde
koppel levert, indien I=O,SA .A'~··-......::;~~
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Kiest men de statorstroom ste~ds groter, dan blijkt dat
hat bij een bepaalde statorstroom door een geschikte
magneetkeuze maximaal bereikbare gemidde~de koppel vanaf

~. -
zekere waarden van de statorstroom niet verder meer
toeneemt. (Zie in fig.3.44 de kromme bij t/g = 23.(De
gemiddelde luchtspleet - tandbreedteverhouding van het
meetmodel is gelijk aan 23.».

3.8.Het optimaliseren van de verhouding tussen het maximale
koppel en het traagheidsmoment.

Zoals reeds in de inleiding is vermeld streven we naar
een zo groot mogelljke verhouding Te/J.
Men zou hiervoor moetenbeschikken over het verloop van
Te ala funktie van e bij verschillende afmetingen van de
rotortanden en de luchtspleten. Dit brengt echter een
aanzienlljke hoeveelheid rekenwerk met zich mee.

,

Het rekenwerk kan echter aanzienlijk verIJlinderd worden door
gebruik te maken van het feit, dat Te (8) ongeveer een
driehoeksvorm heeft, indien T (I) maximaal is. (Zie dee .-
gemeten koppel·- koppelhoekkrommen v~n hoofdstuk IV)._. .
(Het driehoekige verloop van Te(e) z~i in paragraaf; 4.5.
nader toegelicht ~6rden)

We vinden onder de genoemde omstandigheden:

1\
T = 2T .e e·

I

W~ kunnen dus volstaan met een optimalisatie van Te/J.

Deze berekeningen vallen in twee. delen:uiteen:

l)Bepaal bij een grote ~otortanddikte de grootte van de verhou
ding ·t/g, waarblj h~pel maximaal is.

2)Bepaal met de onder 1 gevonden verhoud~ng t/g h.t verloop
van de verhouding Te/J bij verschillende rotortanddikten.
We vinden zo de optimale rotortanddikte.

Ad.l In fig.3.44. is voor verschillende t/g het door een
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2

I,

1

0,

°

. Te max (Nm)

f
fig.~.44.Het door een geschikte

magneetkeuze maximaal

b~eikbare gemiddelde koppel
ala funktle van de statorstroom
bij verschillende t/g.

= .Q
11 ,

t/g=23.

Dru == 59,46 Mm.
,Dri - 41,18 mm.

d = 9,14_rnm.r

0,5 1 1,5 2 2,5 3
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geschikte magneetkeuze maximaal' bereikbare gemiddelde

koppel ala funktie van de stroom uitgezet. We zien, dat
. .

men de grootste koppels krijgt, indien de luchtspleet zo
klein mogelijk is. We zien ook, d~ vanaf-zekere stroom
waarden het grootste gemiddelde koppel,dat,~.een geschikte
magneetkeuze verkregen kan worden niet verder meer toeneemt.
Ook bij dunnere rotortanden blijkt, dat het gemiddelde
koppel maximaal is, indien t/g zo groot mogelijk is.

Ad.2 Voor een tamelijk grote waarde van t/g, nl: t/g 1:1 50,
is voor afnemende rotortanddikte het maximale gemiddelde
koppel bepaald als funktie van dr. (Hierbij is gebruik
gemaakt van fig. 3.32.)
De resultaten zijn uitgezet in fig.3.45.

Het traagheidsmoment van de rotor wordt beschreven door:

-
-5 -12 4 . -12 4 2

J = 2,01.10 + 31,22.10 .Dru - 20,67.10 .Dri • kgm •

(Dru en Dr! in mm.)

Als funktie van de rotortanddikte verlo~pt J zoals is
weergegeven in fig.3.46.(Bij een aantal waarden van dr is

tevens de buiten- en de binnendiamete,f van de rotor
vermeld.) _--
In
We

~ ,
fig.3.47. is V.als funktie van dr uitgezet. (t/g 1:1 50)
zien dat =ti~ een maximum bereikt voor dr = 2,2 mm.

i' ..
Dru en Dri zijn in dat geval gelijk aan:

Dri = 47,33 mm.

De binnenste en de buitenste luchtspleet zijn gelijk aan:

gu = O,llmm. gi = O,lOmm.

'" "Nemen we aan dat Te = 2.Te ,(Zie blz.III.b4.) dan vinden

we:
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Het maximale gemlddelde
koppel, dat het meet

model ~~~eren kan blj
verachillende rotor-

105

j

tandd1ktes.

I I I
I r I (t/g = 50)

I I .I
I I I
I. I I
I I I
I I I
I I I
I I I
fru=53,8 mm. I I
tric45,47mm. I I _

bru=56,36mm]
pri=43,64mm, >

I . -I Dru·5B;57mm.
IDri=4l,83mm.

I ~ I .
I I JDru=59,75mm•

. Dri=40,97mm.

I
I
I
I I
Pru=50,63mm•
Iori=48,34mm.

t
I

1

1,5
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1):Dru=Dr1=49,48mm.
2) :Dru=50,63mm.

Dri=48,34mm.
3) :Dru=51, 49mm·.

Dri=47,52mm •
. 4) :Dru=53,8 mm.

Dri=45,47mm.
5):Dru=56,36mm.

Dri=43,64mm.
6) :Dru=;,58 , 75mm.

Dri=4l,83mm.
7):Dru=59,75mm.

Dri=40,97mm.

a

..
5 10

fig.3.46. Ret traagheidsmoment van de rotor als funktie
van de rotortanddikte.
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-
1

0,5

°

,_.

10

fig.3.47. De verhouding tussen hat maximale gemiddelde
koppel,dat het meetmodel leveren kan en het
traaghe'idsmoment van de roto:r;, als funktie van
de 'rotortanddikte dr.
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Samenvattend luiden de in dezeparagraaf berekende
0- •

gegevens als volgt:-_ -

d == 2,2mm.r

D == 51,73 mm.ru
gu == 0,11 mm.

-4 2J = 1,4.10 kgm.

3.9.De berekende fluxen.

Dri == 47,33 mm.

gi == 0,10 mm.

Blj 4 van de 6 in paragraaf 3.7. genoemde combinaties van
JOAM en Ev zljn blj e = 0 en blj e =n/z de fluxen in zowel
de sterke als in de zwakke motorhelft berekend. De resultaten
staan in de volgende tabellen. De bljbehorende grafieken
zjjn de figuren 3.48 en 3'.49.

® JOAM ,=
-3 Ev =_770 A.2,06.10 Vs.

e = 0 e = rc/z.
I ~1 P2 ~1 '2

( A) (10-3Vs) (10-3Vs) (10-3Vs) (10-3Vs)

0 1 0,48 0,48 1-
0,25 1,31 0,18 0,82 0,58

0,,50 1,47 -0,06 1,14 0,14

1 1,60 -0,42 1,54 -0,58

1,50 1,70 -0,78 1,70 -1,08

2 1,78 -1,12 1,80 -1,41

2,50 1,86 -1,39 1,86 -1,54 .

3 1,90 -1,56 1,91 -+,56

tabel.3.12.

.'
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I

(A)

= 2,06.10-3Vs. Ey
... 0 - 9

= 920 A•
. -

= 1C!z •

o
0,25
0,50
1

1,50
2

2,50

3

1,04
1,32
1,48
1,61
1,72.
1,79
1,86
1,92

f

0,51
0,22
o

-0,36
-0,70
-1,02
-1,30
-i,60

0,51
0,85
1,17
1,56
1,71
1,82
1,89
1,93

1,04
0,63
0,20

-0,46
-0,94
-1,32
-1,52
-1,60

tabe1.3.13.

~ -3
~ JOAM = 4,12.10 Vs. Ey = 1030 A.

9 = O. e = -rr/ z.
I

(A)

o
0,25
0,50
1

1,50
2

2,50

3

1,42
1,52
1,58
1,68
1,76
1,83
1,90
1,95

0,86
0,73
0,52
0,10

-0,28
-0,69
-1,03
-1,35

0,86
1,16
1,37
1,62
1,74
1,84
1,91
1,96

1,42
1,21
0,89

... 0,22

-0,44
-1,01
-1,40
-1,54

tabe1.3.14.

-37,53.10 Vs. Ey = 1440 A.
O. e =-rr:/z.

I

(A)

o
0,25
0,50
1
1,50
2
2,50
3

1,60
1,64
1,69
1,74
1,83
1,88
1,95
2

1,49
1,38
1,23
0,86
0,42
0,04

-0,40
-0,80

1,49
1,55
1,62
1,71
1,81
1,88
1,96
2,01

1.,60
1,58
1,50
1,28
0,72
0,04

-0,66
-1,20
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3

o

-1

- ---~

( •• ): e = o.
(•••): e = 1f/z.

~ -3
~ JOAM = 2,06.10 Vs.

Ev = 770 A.

@ -------: J OAM = 2,06 .10-3Vs.
Ev = 920 A.

2

fig.'.48.De berekende f1uxen in de sterke motorhe1ft (boven)
eri in de zwakke motorhe1ft (beneden).
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( • • ):. e == o.
(. • .): e = rr/ z •

-34,12.10 Va.
1030 A.

·0-'--

10,5

-1

o

-1,5

-0,5

0,5

-2

fig.3.49.De berekende f1uxen in de sterke motorhe1ft (boven)
en in de zwakke rnotorhelft (beneden).
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4.l.De Meetopstelling

De volgende twee foto's laten de meetopstelling voor het
meten van hat statisch koppel zien.
(fig.4.l. en fig.4.2.)

fig.4.l. De meetopstelling.



Technische Hogeschool Eindhoven

.Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

-

biz.TIZ:.2. van

~apport nr.

')
~'

l

fig.4.2. Detail: De koppelmeetinrichting
Van links naar rechts: Schroefverstellingssysteem; De
koppelarm met rekstrookjes; Potentiometer.
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De motoras is verbonden met de as van het koppelmeet
apparaat '(fig.4.1.rechts),-die voorzien is van een naaf,
waaraan een stalen koppelarm is bevestigd. Verder bestaat
het koppelmeetapparaat uit twee ~hijven. -Een daarvan is vast
met de omgeving verbonden en de andere kan t.o.v. de eerate
met behulp van een .schroef verdraaid worden.(fig.4.2.1inka)
Aan de rand van de draaibare sehijf bevinden zieh vlakb~

elkaar twee nokken, waartussen met behulp van twee
schroeven het uiteinde van de koppelarm vastgeklemd wordt.
Door aan het handwiel te draaien kan men de koppelhoek
instellen. Aan weerszijden van de koppelarm zijn twee rek
strookjes geplakt, die op een Peekel rekstrookjesmeetbrug
zijn aangesloten. Laatstgenoemde apparaat levert een
spanning, die evenredig is met het koppel.

Op de as van het koppelmeetapparaat is bovendien een
potentiometer bevestigd, welke uit een gelijkspanningsbron
gevoed wordt. De uitgangsspanning va~ deze potentiometer
is dus evenredig met de hoekverdraaiing.

De ui tgangssignalen van potentiometer en F'ekstrookjea
meetbrug worden toegevoerd aan een X-Y sehrijver. De
koppel-koppelhoekkromme wordt opgenomen van e = -n/z tot

e = +1C/Z.

Hat ijken van de koppelmeetapparatuur geschiedt door aan
de reeds genoemde naaf van het koppelmeetapparaat een
ijkarm te bevestigen. Aan deze arm kunnen we op een afstand
van 150 mm. van het hart van de as bekende gewiehten hangen,
waarbij we ervoor zorgen, dat de ijkarm zieh in een
horizontaal vlak bevindt. Op deze wijze vinden we het
verband tussen het koppel (i~ Nm) en de uit8~ag van de
rekstrookjesmeetbrug(in fstrain). Di t verband is lineair

6 0 -2 .
e~ 1 Nm. komt overeen met 1, O.l pstra1n.

De meetbr.ug is voorzien van een ingebouwde ijkspannings
bron, waarvan de spanning overeenkomt met een zekere rek.
Hiermee kunnen we gemakkelijk bepalen met hoeveel p strain

een em. op de sehrijver overeenkomt.

Meting van demagnetisehe flux door een motorhelft.

Ten behoeve van de fluxmetingen zijn in een van de motor

helften een tweetal meetspoeltjes aangebraeht,nl:
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- Een meetspoeltje met drie windingen om de ha3:s van hat
statorbinnendeel (fig.4.~.)

- Een meetspoel tje met 30 wim;iingen om een tand van het
statorbinnendeel. {fig.4.3~) _

meetspoeltje om een tand
van het statorbinnendeel.

meetspoeltje om de hals
van hat statorbinnendeel.

---

fig.4.3. Een d~el van een motorhelft met de meetspoeltjea
t.b.v. de fluxmetingen.

V.erandert de flux door de motorhelft, dan worden er in de
rneetspoeltjes spanningen geinduceerd. Blj de eerste serie
rnetingen is de fluxverandering gemeten door de meet
spoeltjes aan te sluiten op een ballistische galvanometer.
(fabrikaat Hartmann en Braun). Een schaaldeel van dit
rneetinstrument komt overeen met 1,5.10-4 Va.
Een zekere fluxverandering vinden we als voIgt:

6~ = (aantal schaaldelen wijzeruitslag.l,5.10-4)/n Vs.

(n = aantal windingen meetspoeltje).
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Later is blj de fluxmetingerr geb!uik gemaakt van een
integrator. (L.16;fig.4.4.)
De fluxverandering 1S nu gelljk aan:

+

fig.4.4.Fluxmeting m.b.v. een integrator.
:~

4.2.Het meten van de totale permeantie van een motorhelft.

Blj deze metingen, uitgevoerd blj de twee uiterste rotor
standen e = 0 en e = n./z, zljn_ de magneten ui t de. motor
verwljderd en vervangen door blokken ljzer. Verder is ook
ee~ van de spoelen uitgeschakeld, zodat we te maken hebben
met he~ volgende elektrische vervangingsschema.(Zie ook
fig.3.17.)
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?lek2

1

Plekl
+

NI

I I I

'2
Plek Pm(8) Plek

~2

I I I I

Pijvs(~2) Pijkh(~2) Pijkh( ~].> Pijvs(~l)

fig.4.5.Vervangingsschema van het magnetisch circuit zonder
permanente magneten en met een van de stator
spoelen u1tgesch~keld.

We zien dat de fluxen in de linkermotorhelf~gelijk aan nul
moeten zijn, zodat van fig.4.5. aIleen het rechtergedeelte
overblijft. (fig.4.6.)

I

~motorh.

~lek
I

Plek

motorh.

I

Pijkh( ~~o torn. )
I

fig.4.6.Vervangingsschema behorend bij de meting van de
totale permeantie van een motorhelft.

Het meetspoeltje om de hals van het statorbinnendeel is
aangesloten' aan de ballistische galvanometer. Door nu de

stroom om ~e schakelen vinden we ~motorhelft als voIgt:

-4);motorhelft =(1/6)(aantal schaaldelen galv.meter.I,5.10 =
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= 2,5.10-5(aantal schaaldefen g~lvanometer) Ys.

(meetspoeltje heeft 3 wil1ilingen) - >-.

Daarnaast is onder voornoemde omstandigheden de flux door
een tand van hat statorbinnendeel gemeten.
Ret verband tussen de wijzeruitslag van de ballistische
galvanometer en de flux door de tand wordt dan gegeven
door:

Ptand = 2,5.10-6(aantal schaaldelen galvanometer) Ys.

(meetspoeltje heeft 30 windingen)

De resultaten van de genoemde metingen zijn te vinden in
onderstaande tabel. De bijbehorende grafieken zijn de
figuren 4.7. en 4.8.

e = o. e = rrlz.
lpmotorh. ~tand Zftand IPmotorh. ~tand Z?tand

I(A) NI(A) ( 10-3ys)' (10-5ys) (10-3ys' (10-3ys) (10-5ys) (10-3ys)

0,25 133 0,52 4 0,60 0,27 1,73 0,26
0,50 266 1,06 7,6 1,14 0,57 3,47 0,52
0,75 398 1,42 10 1,50 0,91- 5,47 0,82
1 532 1,60 11 1,65 1,22 7,27 1,09

1,25 665 1,71 11,4 1,71 1,~5 8,47 1,27
1,50 796 1,79 11,6 1,74 l ..J~l 9,27 1,39
1,75 931 1,85 11,73 1,76 1;72 9,60 1,44

2 1064 1,91 11,87 1,78 1,78 9,87 1,48

2,25 1197 1,94 12 1,80 1,86 10 1,50
2,50 1330 2 12 1,80 1,91 10,13 1,52

tabel.4.1 •
•

Uit het kromme verloop van de p - NI grafieken kan men
concluderen, dat er in het ijzer van het statorbinnendeel
verzadiging optreedt. Opvallend is het feit, dat bij grote
stromen de flux door de tand vrijwel niet meer toeneemt.
De hals van het statorbinnendeel is kenn~lijk zeer sterk
in verzadiging.

Uit berekeningen blijkt dat de reluktantie l/Pijvs(~motorh.)
zeer klein is. (Zie Roofdstuk III, paragraaf 6.2).
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2

1

500 1000 --.
NI(A)

fig.4.7.De flux door een motorhelft als funktie van de
rnagnetische bronspan~ing bij e = a en e =n/z.
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o
500

-

1000

e = 0

e = Tel z

-.
NI(A)

fig.4.8.De flux door een tanQ van hat statorbinnendeel ala
funktie van de magnetische bronspanning.
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We zullen daze relukt~tie hier verwaarlozen, zodat we hier
nu het volgende vervangingssche~ahebban:

..

1
P:T6)m

...-- .'

~~otorh.

1

.....
fmotorh.

+
NI.:==:-

fig.4.9.Vervangingsschema meting permeantie motorhelft.

~~otorh. is ongeveer gelijk aan 15.~tand' waaruit-volgt dat

~lek= 1motorh. - 15·1tand· (z = 15).

-
In fig.4.l0. is ~lek als funktie van de bekrachtiging NI

uitgezet. Bij e = 0 blijkt ZPtand grote~ te zijn dan rmotorh ••
Dit kan een gevolg zijn van een eventu~le excentriciteit

,
van de rotor t.o.v. de statordelen. ::-
Hierdoor zijn de fluxen door de statorbinnendeeltanden
ongelijk verdeeld. (Zie fig.A2 van de appendix) Indien de
tand met hat meetspoeltje zich bevindt op een plaats,waar
de luchtspleet het kleinst ia, zal door deze tand een flux

gaan, die groter is dan de flux door de andere tanden.
We.zien dat vanaf het moment, dat de flux door de tand

vrijwel niet meer toeneemt, ~lek zowel bij e = 0 als bij .
e =Tr/z lineair toeneemt met de bekrachtiging. Uit het
gemiddelde van de hellingen van de grafieken bij grote
bekrachtigingen halen we een schatting voor de lekpermean

tie, Plek. We vinden zo:

-7 /Plek = 3,14.10 Vs A.
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e =

0,75

0,5

0,25,

• • •
• 1000

1500

NI(A} --+

fig.4.10.De lekflux bij e = 0 en e = n/z als funktie van de
magnetische bronspanning over de motorhelft.

4.3.Het bepalen van de teruglooppermeabiliteit en de magnetische
polarisatie van de gebruikte magneten.

Deze metingen zijn uitgevoerd, omdat het materiaal,
waarvan de gebruikte magneten gemaakt zijn, nog niet precies
bekend is. De magnetische polatisatie J o en de terugloop
permeabiliteit kunnen we als volgt meten:

Een magneet wordt tussen twee ijzeren platen geklemd.
(Zie fig.4.11.)
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eon tr'l11"r (l

ma&tneet
Iplaat ijzer I' r--~

~--- - _. - - - ~..- - -t---i--------1f-e-
H -:-'1- t I flux-11 Ae HM J- I-_.l _"7' eA'1 H meter.
~ - .. , " It !. It I ~ ., 1 _

Iplaat ijz r L ~

aantal windingen dun
snoer.

fig.4.11.0pstelling voor het meten van JO en free van de
permanente magneten.

Een stuk dun snoer, waarvan de beide .uiteinden zijn verbonden
met de klemmen van de fluxmeter, wordt een aantal malen
strak om de magneet heen geslagen, zoals in fig.4.11. is
aangegeven. Tijdens het wikkelen van het snoer om de mag
neet wordt de flux gemeten~ De flux door de magneet blijkt
gelijk te zijn aan:

~MW = 0,80.10-3VS. -

Daar de oppervlakte van de magneet gelijk is aan

AM = 3250 mm2 • vinden we voor de magnetische induktie ~W:
( fig. 4 .12) - -

= fMW/AM = (0,80.10-3 )/(3250.10-6 ) =

= 0,247 Vs/m2•

------B
MW

I
I
I
I
I

o

fig.4.12.De teruglooplijn.
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Vervolgens wordt tussen de tw.ee"platen ijzer een magnetische
kortsluiting aangebracnt. De flux door de magneet blijkt

" ".daarna gelijk te zijn'aan:

friK =""1,03.10-3 Vs-.-

Voor de magnetische polarisatie vinden we hieruit:

J O = 1MK/AM = (1,03.10-3 )/(3250.10-6 ) =
:: 0,317 Vs/m 2•

Voor de berekenirig van P-rec is het, noodzakelijk, dat we
HMW kennen.(fig.4.12.)
~w kan als volgt bepaald worden:

Volgen we' in fig.4.11. de contour C, dan kan de volgende
vergelijking opgesteld worden:

= fl.dl (He't ijzer van de twee
lucht platen wordt ideaal

J

verondersteld.)
We veronderstellen dat zowel het veld in de permanente
als het veld tussen de platen vlakbij de magneet (fig.4.11.
de punten A en At) homogeen is. (Aan de rand van de platen
is het magneetveld natuurlijk niet homog~en meer).
Hierdoor gaat de laatste vergelijking over in:

~,;.

(dM = ~ikte magneet)

Op verschillende plaatsen random de magneet is met behulp
van een Gaussmeter de grootte van het magnetisch veld
bepaa+d. (Zie in fig.4.11. de punten A en At) Dit levert
de volgende waarde Hl op: _

Hl = 4,2.10-4 A/m.

Daar HMW = Hl beschikken we nu over twee punten van de

teruglooplijn,nl: (O,JO) en (HMW,BMW ). Zie fig.4.12.

Uit de helling van de teruglooplijn volgt:

u =1,31.rrec

Figuur 4.13.,afkomstig uit L.13, laat een aantal demagne
tisatiekrommen zien voor verschillende soorten anisotroop

ferroxdure, waar we gezien de gemeten waarde van J O mee te
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maken kunnen hebben. (Omdat J o- groter is dan·:.o, 2 Vs/m2

kunnen de magneten niet bestaa:Q. uit' Ferroxdure 100, een
isotroop materiaal, waarvan de demagnetisatiekromme in
fig. 2.5. is weergegeven.). - .--De teruglooplijn heeft bij deze'materialen dezelfde

helling als de rechte stukken van de demagnetisatiekrommen.
Dit levert:

free = 1,05.

Deze waarde is wat lager, dan die gevonden uit de metingen.
We moeten echter rekening houden met het feit, dat de meting
van Hl (en dus ook van HMW ) vrij onnauwkeurig is.
Indien de afmetingen van de permanente magneten gegeven zijn
door:

dM = 16 mm.

AM = 3250 mm.

Demagnetisatioll curves

7 $111'.'

I
1-- .1-. -I- r-- . f-- 1-. --f---l-+--I-+-+--t-f·-+--t-+--I-+-+-t-l
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fig.4.13.Demagnetisatiekrommen van verschillende soorten.

anisotroop ferroxdure.
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kunnen we met behu1p van de terug1oop1ijn berekenen dat:..
-30,317.16.10

= -74rr.10 .1,31
= 308Q. A.

= 4~.10-7.1,31.3250.10-6
16.10-3

-7 /= 3,35.10 Vs A.

4.4.Het bepa1en van de vervangende grootheden Ev en Pv~

In paragraaf 3.3. is reeds verme1d, dat er blj de
permanente magneten 1ekf1uxen optreden, waardoor de magne
tische spanningsbron E met inwendige re1uktantie l/PM niet
aIleen wordt be1ast door de twee circuits, behorend bij de
motorhe1ften, maar ook door een zekere re1uktantie 1/P1ekM •
(Zie fig.3.14. en 3.15.) -

Nu is de permeantie P1ekM vrijwe1 niet te berekenen en
daarom is be.s1oten om de karakteristieke grootheden van de
vervangende magnetische spanningsbron, n1 E en Pv doorv ..
meting te bepa1en. -

We meten daartoe bij onbekrachtigde machine de flux in de
linker en de rechter motorhe1ft blj ~ ~ O. Daar het verband

'-:-
tussen de flux door een motorhe1ft e~ de magnetische bron-
spanning over die motorhe1ft reeds beicend is,(Zie fig.4.7.)
zijn de punten Aj B en C (fig.4.14.) vastge1egd. Het punt D
is ook bepaa1d, want de flux door een kortges1oten magneet
is gelijk aan JOAM• (Zie de vorige paragraaf).
Ev is de magnetische bronsp~ning behorend blj het snljpunt
van de Iljn C - D met de X-as.
De. invloed van hysterese kan vermeden worden door de magne
ten tijdens de fluxmetingen om te keren.
Met de beschikbare b10kken ferroxdure zijn de vo1gende
combinaties van JOAM en E gerealiseerd.(tabel 4.2.)
(In het vervolg karakteriseren we de magneten niet door Ev

en Pv ' maar door Even JOAM.(JOAM = EvPv).
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fig.4.l4. Meting van Ev d.m.v. fluxmetingen in de
motorhelften.

'.
Fe = FA + FB.
FA = flux linker motorhelft.
FB = flux rechter rnotorh.
FO = m.b.s. over de motorhelften.

OD = JOAM•

•

F o

D
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JOAM E AM dM E P-v v
(10-3Vs) (A) (mm2 ) (mm) (A) (10~6Vs/A)

..'

® 2 blokken 2,06 3080 6500 16 ~-6(70 2,68
1 laag

® 4 blokken 2,06 6160 6500 32 920 2,24

®
2 lagen
2x3/2blok 3,76 3080 11878 116 910 4,13
1 laag

® 2x3/2blok 3,76 6160 11878 32 1060 3,55
2 lagen

® 4 blokken 4,12 3080 13000 16 1030 4

®
1 laag
4x3/2blok 7,53 3080 23757 16 144'0 ·5,23
1 laag

tabel.4.2.

We zien, dat Ev veel kleiner. dan Eis. De magneten zijn dus

aanzienlijk verzwakt.
Men moet ervoor zorgen, dat de oppervlakte van de magneten

zo groot mogelijk is. De lekfluxen gaan dan narnelijk een
steeds kleinere rol spelen. Indien we in de bovenstaande
tabel de gevallen @ en ® met elkaar vergelijken, dan zien
we, dat of schoon in deze twee gevallen de gebruikte
hoeveelheden magnetisch materiaal gelijk z.ijn, Even JOAM
in geval ®het grootst is. (Vergelijk ook de gevallen@ en@)
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4.5.Koppelmetingen

.
Voor de 6 in de vorige paragraaf vermelde combinaties

van JOAM en Ev zijn.v~or een reeks waarden van de stator
stroom I de koppel-koppelhoekkrommen opgenomen. (Zie de
figuren 4.15 tIm 4.26.)
Uit het verloop van het koppel ala funktie van de rotor
positie ia met behulp van een planimeter het gemiddelde
koppel bepaald. De reaultaten staan ~n de tabellen 4.4. en
4.5.

® @ @
-3 -3 -3 'J OAM=2,06.10 Vs J OAM=2,06.10 Vs J OAM=3,76.10 Va.

Ev =770A. E"tT=920A. E~T=910A.

l(A) Nl(A) Te (Nm) .Te(Nm) Te(Nm)

0 0 0,06 0,03 0,03
0,25 133 0,59 0,53 0,48
0,50 296 0,88 0,92 0,92

-1 532 1,15 1,26 1,48
1,50 796 1,07 1,10 1,70

1064 0,76 0,87
~~

1,582
,

2,50 1330 0,57 0,~5
_.- 1,19-.

3 1596 - - 0,92

tabel 4.4.
® ® -®

-3 -3 -3J OAM=3,76.10 Va J OAMl::4,12.10 Va J OAM=7,53.10 Vs.
E =1060A. Ev =1030A. E"tT=1440A.v

l(A) IU(AJ Te(Nm) Te(Nm) Te(Nm)

0 0 0,06 0,04 0,06
0,25 133 0,40 0,48 0,09
0,50 296 0,81 0,89 0,19
.1 532 1,45 1,50 0,68
1,50 796 1,76 1,73 1,26
2 1064 1,82 1,57 1,85
2,50 1330 1,62 1,29 2,18
3 1596 1,35 . 0,96 2,15

tabel.4.5.



blz.IV.19.. ,
"". ,.A"

1A

-

-'1

•

g =g.=O,22mm.u ~

E =770A.
V! -3

J OAM=2,06.10 Va.

-3

fig.4.l5.Het gemeten ~oppel als funktie van de rotor

positie.



+3

-3

,-

DJ.Z.J.V.~U.

Te '.max.-=. 1.17 Ii••

I'T = 1.18 A.
e max

fig.4.16.Het gemeten koppel als funktie van de rotor

positie.



: .

bIz. IV • 2l~.
,~...

,,-- I
!e max = 1,2~ Nm.

IT' _ = 1 A~
e max

2

1

- 1

-2

-3
fig.4.17 ·Ret gemeten koppel also fuktie van de rotor-

positie.



'.

3 Te (Nm)_

2

bIz .. IV. 22 •..~. ,..-

\
)

fig.4.I8. -3



Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

1A

blzl "'42 3 van

rapport nr.

0--+

gu = g. = 0,22 mm.
~

E = 910 A.y
-3JOA

M = 3,76.10 Vs.

-2

1A .

fig.4.19.Het gemeten kop» 1 als funktie van de rotor

Posi tie.



Technische Hogeschool Eindhoven

.Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep eleRtromechanica

r=
blzI"'424 van

rapport nr.

2

1A

g' = gi .. 0,22 mm •
11

~ = 910 A.
-3

JO~ = 3,76.10 Va. -2~

¥e max = 1,71 Nm.

I-' = 1,61 A.
Te max

,
fig.4.20.Het gemeten koppel

poait.ie.

Is funk tie van de rotor~

. -4',



Technische Hogeschool Eindhoven

.Afdelina der f!1p.ktrotp.c:hnip.k - Vakaroep eleRtromechanica

3 ~(Nm) ..

blJV25 van

rapport nr. 1
1A

•

f,

2

-1

-2

-3

A

1A

fi 4 21 H it g ten koppel ala funk tie van de rotorg.. • e. erne

poaitie.



Technische Hogeschool Eindhoven .

Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

4 Te (Nm)

blzIV26 van

rapport nr.

Te max = 1,85 Nm.

I-T a: 1,83 A.
emax

3

1A

2
2A

1.5A

gu = gi = 0,22 mm.
E = 1060 A.• -2V!

JOAM
-3 Va. 1A= 3,7:6.10

-3

-4

fig.4.22.Het gemeten koppel ala funktie van de rotor

positie.



Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elel\tromechanica

blzI1427 van

rapport nr.

3

12 0--'

1

2

-1

-2

Va.

mm.= gi = 0,22

= 1030 A.
-3= 4,12.10

1A

-12

1A
.'

-3

fig.4.23j,Het gemeten koppel ala funktie Tan de rotorpositie;'



Technische Hogeschool Eindhoven .

.Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep ele~tromechanica

bIZ]: '428 van

rapport nr.

4

12 e--+

-3

-4

3 'Te max = 1,73 A.

I- = 1,46 A.Te max

2

11\

Va.

mm.

-2

= g = 0,22
i .

= 1030 A.
-3= 4,12.10

. fig.4. 24.Het, gemeten koppel als funktie van de rotorposi tie.



\. )

g,i = 0,22

1440 A.
-37,53.10

mm.

Vs.

4

3

-3

fig.4.25.
He~ gemeten. koppel als
funktie van de rotor-

\
posi tie.

1



blz.IV.30.
- ~

Te(Nm) ~
....-

f T = 2,19 Nm.e max
...-1- = 2,7 A.Te max

3A -
4

'~

-1

gu = gi = 0,22 mm.

E-v = 1440 A.
-3

JOAM = 7,53.10 Va.

- 2

-4 3A

fig.4.26:.Het gemeten koppel ala funktie van de rotorposi tie.



Technische Hogeschool Eindhoven'

,Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

-
blzlV.3l van

rapport nr.
",--

Bij alle gemeten koppel-koppelhoekkrommen kunnen., indien
men de stroom van 0 tot 3A. laat toenemen, q~.volgende

verschijnselen waargenomen worde&:
Bij kleine stromen is de rotorpositie Q = 0 een labiel

evenwichtspunt. (Daar *Se > 0 zal de rotor bij een kleine
afwijking uit de evenwichtsstand niet naar die evenwichts
stand teruggetrokken worden.) Verder bevindt zich zowel

-"0 0 0
tussen Q = 0 en Q = +12 als tussen e = 0 en Q = -12 een
rotorpositie, dat een stabiel evenwichtspunt.is •

•
Neemt de statorstroom toe, dan verdwijnen de laatstgenoemde

evenwichtspunten en wordt de positie e = 0 een stabiel
evenwichtspunt.

Laat men nu de stroom verder ~oenemen, dan doet zich het
me,rkwaardige'verschijnsel voor, dat 'de rotorposi tie e = 0
weer een labiel evenwichtspunt wordt en de twee stabiele
evenwichtspunten weer terugkomen. De koppel-koppelhoek
kromme verloopt dan weer zeals bij kleine stroman.

Deze verschijnselen kunnen als volgt verklaard worden:

Bij een konstante magnetische bronspanning over een
motorhelft verloopt, het koppe,l als funkj;ie van e zoals in

fig.4.27. is weergegeven.(Te(e) van een motorhelft.)

Naarmate men ~motorh. laat toenemen gaat de koppel
koppelhoekkromme van die Ene motorhe~ft steeds meer een
driehoeksvqrm aannemen. Di t verschijn'ffel wat wordt veroorzaakt
door de verzadiging van het ijzer, wordt reeds beschreven

in L.l. en L.4.
Bij onbekrachtigde machine zijn de magne,tische bronspanningen

over de motorhelften aan elkaar gelijk. Dit heeft tot
gevolg, dat de koppel-koppelhoekkrommen van de twee motor
hdlften afzonderlijk en het totale koppel verlopen, zoals

in fig.4.28. is weergegeven.
Laat men nu de bekrachtigingsstroom toenemen, dan wordt

een van de motorhelften versterkt en de andere verzwakt.
Bij een zekere stroom is de flux in de zwakke motorhelft
zo klein, dat het tegenwerkend koppel van de zwakke
motorhelft verwaarloosd kan worden.
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fig4.28. Te(6) bij onbekrachtigde machine.
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We hebben dan een koppel-koppelhoekkromme zoals getekend
in fig.4.29.

fig.4.29.De koppel-koppelhoekkromme van alleen de sterke
motorhelft. .

Laat men nu de str'oom verder toenemen, dan word t de
flux in de zwakke motorhelft negatief en gaat de zwakke
motorhelft weer een tegenwerkend koppel leveren. De
koppel-koppelhoekkromme van de sterke motorhelft blijft
vanwege de sterke verza.diging in het. ijzer hetzelfde.
We krijgen dan een koppel-koppelhoekkromme, zoals is
•afgebeeld in fig.4.30.
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fig.4.30. Te(Q) b~ grote bekrachtigingsstromen.

We zien dat in
evenwichtspunt
rechts van het
bevindt.

fig.4.30 het punt e = 0 weer een labiel
I

is geworden en dat er ~ich zowel links als

punt e = 0 een stabie~ eve~wichtspunt

If'lJ _

van de
groter

In fig.4.3l. is, voorverschillende combinaties van JOAM
en Ev ' Te als funktie van I ui tgezet.• We zien, dat
elke combinatie van JOAM en Ev een bepaalde waarde
statorstroom is, waarbij Temaximaal is. Wordt I wat
of. wat kleiner, dan neemt T af.e

In onderstaande tabel vindt men voor elke waarde van
JOAM en Ev de grootte van het maximale gemiddelde koppel
en de stroom, waarbij dit koppel optreedt.
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.
~ 1- -

JOAM Ev Te Tmax e max
(10-3Vs) (A) (Nm) (A) .- - --

--

a 2,06 770 1,17 1,18

b 2,06 920. ·1,25 1

c 3,76 910 1,71 1,61

d 3,76 1060 1,85 1,83
I

e 4,12 1030 1,73 1,46

f 7,53 1440 2,19 2,7

. tabe1.4.6 •
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4.6.De Fluxmetingen. ..

Bij 4 van de 6 in paragraaf 4.4_vermelde cofubinaties van
JOAM en Ev zijn bij e = ° en Q = rr/z de fluxen door de
motorhelften ala funktie van de stroom gemeten. Dit
betekent, dat bij elke combinatie van JOAM en Ev viermaal
de flux als funktie van de stroom gemeten moet worden;
nl, bij Q = ° en bij e = rr/z zowel in de sterke als in de
zwakke motorhelft.

Allereerst wordt de statorstroom 'op de gewenste waarde
gebracht. Door de stroom om te schakelen meten we, indien
de rotortanden van de motorhelft, waa:rin de meetspoelen
zich bevinden tegenover de statortanden staan, de flux
in de starke motorhelft bij 8 = ° en in de zwakke motorhelft
bij Q = n/z. staan de rotortanden van de motorhelft met
meetspoelen tegenover de gleuven, dan meten we de flux
in de sterke motorhelft bij.8 = n/z en in de zwakke motor
helft bij e = 0.

De resultaten staan in de volgende tabellen. De bijbe

horende grafieken zijn de figuren 4.32 en 4.33.

® JOAM
-3 770 A.= 2,06.10 Ys. Ev =

Q 0. e =~:'JC/ z •. -
=

I ~1 ~2 ~1 '-P2
(A) (10-3Vs) (10-3ys) (10-3ys) ( 10-3ys)

° 0,89 0,55 0,55 0,89
0,50 1,42 0,02 1,21 0,10
1 1,69 -0,46 1,71 -0,72-
1,50 1,83 -0,92 1,89 -1,29
2 1,95 -1,25 2 -1,59

•
2,5 2,03 -1,40 2,10 -1,73

tabel 4,7,
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® JoAM = 2:06.TO-3vs~. ltv = 920 A.

e = 0. e = TIl z • .

°0,50
1

1,50
2

2,50
3

0,99
1,50
1,73
1,86
1,98
2,05
2,11

0,50
-0,03
-0,47
-0,88
-1,21
-1,47
-1,63

0,50
1,16
1,64
1,86
1,98
2,05
2,11

0,99
0,21

-0,55
-1,10
-1,47
-1,66
-1,78

I

(A)

tabel.4.8.

-34,12.10 Vs. Ev = 1030 A.
0. e = rr/z.

°0,50
1,

1,50
2

2,50
3

1,54
1,71
1,85
1,97
2,07
2,12
2,16

1,00
0,58
0,12

-0,30
-0,73
-1,13
-1,43

1

1,46
1,75
1,93
2,03
2,14
2,20

1,54
0,98
0,26

-0,40
'..;.

:"'0,99
:...1,43
-1,67

tabel 4.9.
-37,53.10 Vs. Ev = 1440 A.

0. - e = rr/ z.

.
tabel 4.10.

°0,50
1

1,50
2

2,50

3

1,70
1,81
1,89
1,99
2,06
2,10
2,15

1,68
1,52
1,24
0,84
0,41

-0,07
-0,50

1,68
1,83
1,.95
2,03
2,11
2,19
2,24

1,70
1,59
1,42
1,08
0,47

-0,22
-0,88



Technische Hogeschool Eindhoven

.AfdeHng der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

blz;I.V39 van

rapport nr.

e

rCA) -.3

8 = 0
~---............ ......

-_8 = 0---

e =rr/ z
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fig.4.32.De fluxen in de sterke- en in de zwakke motorhelft
als funktie van de statorstroom.
(sterke rnotorh. boven; zwakke rnotorhelft beneden).
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fig.4.33. De f1uxen in de sterke motorhe1ft (boven) en in
de zwakke motorhe1ft (beneden).
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5.l.Het berekende en het gemeten verband tussen de flux door

een motorhelft en de magnetische bronspanning over de
motorhelft.

de magnetische

de gemeten Plek'
me t df me tingen

(fig.5.2.)overeen te komen.

In fig 5.1. is zowel de berekende ala de gemeten flux
door een motorhelft als funktie van de magnetische bron
spanning over de motorhelft ui tgezet. (Bij e = 0 en e = n/ z)·
(Zie de'figuren 3.41. en 4.7.)

We zien dat bij grote magnetische bronspanningen de gemeten
fluxen groter zijn dan de berekende. Deze verschillen ont
staan doordat bij de berekeningen de waarde van Plek niet
juist is geschat. Yolgens de berekening van paragraaf 3.6.3.
is Plek gelijk aan 1,8l.10-7Ys/A., terwijl we uit weliswaar

zeer oonauwkeurige metingen hebben gevonden, dat :

Plek = 3,14.l0-3Ys/A. (Zie paragraaf 4.2.)
Wanneer we het verband tussen de flux en

bronspanning berekenen, gebruik makend van

dan hlij}cen deze rekenresultaten veel be~er
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5.2.Het berekende en het gemeten gemiddelde koppel.

Zowel het gemeten-als het berekende gemiddelde koppel

blijkt bij elke combinatie van'JoAM en Ev voor een bepaalde
stroom een maximum te vertonen.(Zie de fig.3.42. en 4.31.)
B~ kleine statorstromen blijkt het gemeten gemiddelde koppel
kleiner te zijn dan het berekende koppel. (Zie de figuren
5.3; 5.~. en 5.5.) Bij g~ote stromen is deze situatie net
~ndersom en kunnen de verschillen ze~r groot worden. Om de
oorzaak van deze verschillen op te sporen is eerst een
koppelberekening met behulp van de gemeten PI k uitgevoerd.

. e . I

De aldus verkregen resultaten blijken niet veel van de
oorspronkelijke rekenresultaten af te wijken. (fig.5.3.; 5.4.

en 5.5.) Nu kan in het geval dat JOAM; Even NI groot zijn,
de magnetische bronspanning over de sterke motorhelft

aanzienlijke waarden bereiken. (in geval f' is ~sterke' mho
bij I = 3A. en bij e = 0 ongeveer gelijk aan 2800A.:)
We zien dat het berekende gemiddelde koppel sterk van het

gemeten gemiddelde koppel afwijkt, indien ~sterke motorh.
groot is. _
De oorzaken van de verschillen tussen de berekende en de
gemeten gemiddelde koppels moeten dus~gezocht worden in het
feit, dat de permeantieberekening va~ een motorhelft bij

-grote fluxen onbetro~wbaar is. --
Ook de metingen en berekeningen van de fluxen in de motor
helften wijzen in die richting. Bij grote stromen en grote
JOAM en Ev wijkt de berekende' fluxverdeling over de motor
helften van de gemeten fluxverdeling af. (Zie fig.3.49. en
4.33.) B~ de berekening is de flux in de zwakke motorhelft.
groter.(Zowel bij e = 0 als bij e =n/z)
Hierdoor is het tegenwerkend koppel van de zwakke motor
helft groter,hetgeen een lager gemid~eld koppel tot gevolg
he·~ft.Bij kleine J OAM en Ev komen de bereke'nde fluxen goed
met de metingen overeen.(Zie fig.3.48. en 4.32.)
Opgemerkt moet worden, dat het gemiddelde koppel in veel
ge~allen voIgt uit een verschil van twee oppervlakken.
(Zie fig.3.43.) Bij vrij kleine en vrij grote statorstromen
hebben deze oppervlakken een gelijke orde van grootte. De
koppelberekening is dan minder nauwkeurig.
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Met behulp van een weerstandennetwerk kan men op eenvoudige..
wijze de luchtspleetpermeantie vaststellen. Om de nauwkeurigheid
van deze methode te k~nnen controleJen, verge~ijken we enkele
van de resultaten met resultaten, die verkregen zijn met behulp
van een rekenmachine.(L.4) De verschillen zijn kleiner dan 2%.
Met behulp van een weerstandennetwerk wordt de oplossing van de
vergelijking van Laplace benaderd. Door het grote aantal mazen
in de "luchtspleet" zal de nauwkeurigheid van de permeantie
bepaling voornamelijk afhangen van de nauwkeurigheid van de bij
de meting van de geleiding van het we'eJ;standennetwerk gebruikte

Volt- en Amperemeter.(Zie 3.4. en 3.5.)

Ook bij de koppelmetingen zijn een aantal foutenbronnen aan
te wijzen, zoals:
- Wrijving in de lagers.
- De onnauwkeurigheid in de ijking van de opstelling.
- Fouten, die men maakt b~ d~ oppervlaktebepaling'm.b.v. een

planimeter. (Dit geldt ook voor de koppelberekeningen.)
Naar schatting zal de relatieve fout in de metingen van het
gemiddelde koppel niet groter zijn dan 5%.

Ret belangrijkste argument om een hybride stappenmotor met een
"double cup" rotor te bouwen, was het s~even naar een zo groot
mogelijke verhouding Te/J. Aangezien bij 9jt ontwerp de magneten
zich in de stator bevinden, worden aan de afmetingen van de
magneten geen beperkingen gesteld. Uit metingen is gebleken,
dat een dunne magneet met een grote oppervlakte met het oog
op een zo goed mogelijk gebruik van het magnetisch materiaal de
voorkeur heeft. Verder blijkt zowel uit de berekeningen als uit
de metingen, dat men de afmetingen vande magneten en de grootte
van de statorstroom op elkaar moet afstemmen om het grootste
gemiddelde koppel te krijgen. Indien men een groot koppel wenst,
moet men magneten met een grote oppervlakte en dikte nemen ~
de statorstroom op een grote waarde instellen.

Verder is in hoofdstuk III berekend, dat de maximale verhouding
A
Te/J, die men met het meetmodel bereiken kan, gelijk is aan:
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blj d = 2,2 mm; g. = 0,10 mm. en g = 0,11 mm.r 1 u
Ret is de vraag of een motor met zulke kleine luchtspleten
weI te maken is. Re~ meetmodel ging namelijk bij een
I I '

luchtspleetgrootte van gi = 0,15 mm. al aanlopen.(Zie bijl.)
Verder blijkt dat blj deze optimale rotortandafmetingen het.
traagheidsmoment van de rotorschijf + as meer dan de helft
van het totale traagheidsmoment van de rotor uitmaakt.
Men zou daarom nog een vergroting van! /J kunnen bereikene
door een dunnere roto:rschijf te neme+l. De as kan men dunner
maken,indien men bijv. door het plaatsen van een extra
steunlager vlakbij de rotorschij~ de doorbuiging van de as
kan tegengaan. (Zie de bijlage.)
Daarnaast kan men door verkorting van de rotortanden ook

/\ .

een vergroting van Te/J bereiken.
Ret traagheidsmoment neemt nl. af bij kortere rotortanden,
terwijl het maximale k09pel omgekeerdevenredig is met 1.
(In het geval dat de maximale flux. dOOF de motorhelft
begrensd wordt en het het ijzer in de direkte omgeving van
de luchtspleten nog niet verzadigd is.)

Dit laatste kan men gemakkelijk op de volgende wijze nagaan:
-

~ = 2T = 2z(W'(0) - Wm'(~z»~(2z/~)Wm'(0) =e e )fm . ......,

2 1 Z2( B~ B~i) ~ 2?max- .IT tugu2?o + t i gi2jJo' Met ~gu = lTI'D
u

en

Bgi = ~~:x (Zie bIz.II.13.) voIgt hierult:

~e = konstante/l.

We zien dat verkleining van 1 een vergroting van ~e/J tot
ge'\Tolg heeft.

I

Indien het ijzer in de omgeving van de luchtspleet in verza-
diging is geraakt zijn B en B . bij benadering konstant.

A gu g1
Rieruit voIgt: T ~konstante.l. In dit laatste geval zal

e 6

~e harder afnemen dat J, zodat ~e/J dan niet meer groter
wordt. .

Ret maximale gemiddelde koppel wat uit de metingen voIgt

is gelijk aan 'T = 2,19 Nm. (bij 11ft = 2,7 A:e max . .L I

emax
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blz IV.35.) '-

.1\
In dat geval is T I~ gelijk aan: ~-

. e I

bIz. V.1Gtan
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tabel 4.6. op

De ze waarde ,van T I J kunnen we vergelijken metTl J vane e
enkele industrlele uitvoeringen.van stappenmotoren met
cilinderrotor, die genoemd worden op blz. 150 van L.2.
We kunnen het meetmodel alleen vergeiijken met motoren, die
ongeveer een gelijk maximum koppel hebben.(Er geldt nl.
een groeiwet, die zegt dat Te/J afneemt met L2 • Als maat
voor de "grootte" van de motoren kan het maximale koppel
genomen worden.)
Uit deze vergelijking blijkt dat de nog lang niet geoptimali-

"seerde verhouding T IJ van het meetmodel ongeveer even groote
is'als die van vergelijkbare industriele uitvoeringen van
stappenmot,oren.

5.3.Suggesties voor verder onderzoek.

- Meting van het koppel bij dunnere ro:o~tanden.

- Meting van het koppel bij kortere rotortanden.
- Onderzoek naar de mOgelijkheid~een dUnnere rotorschijf en

een dunnere as toegepast kunnen worden.
- Onderzoek naar het dynamisch gedrag bij toepassing van de

gemeten koppel-koppelhoekkrommen.
- Meting van het koppel bij anftere gleufbreedte-tandbreedte

verhoudingen.
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Het schatten van'de kracht, 'die de as doet bUigen~
de wijzigingen, die in verband hiermede in het meetmodel

-zijn aangebracht. _--

Op het moment, dat begonnen zou worden met de metingen,
bleek dat de rotor onder invloed van een radiale kracht
tegen het statorbuitendeel werd .getrokken. Op het eerste

gezicht was deze kracht onverklaarbaar.
Er werd toen verondersteld, dat indien de rotor zich

excentrisch t.o.v. de statordelen gevindt, de flux, die
vanuit een statorbuitendeeltand via een rotortand over
steekt naar een statorbinnendeeltand voor alle rotortan
den even groot moest zijn. De'~luxverdeling" langs de om
trek van de rotor zou zich dUB niets aantrekken van een
eventuele excentriciteit, met als gevolg, dat er geen
radiale kracht op zou kunnen treden.(Z~~__fig.•_ Ai).

Deze veronderstelling gaat bij nader inzien voor het
meetmodel niet op, omdat er tussen de rotortanden.aan
weerskanten van de messing schijf onderlinge ijzeren ver
bindingen bestaan.

Bekijken we nu de situatie zoals afgebeeld in fig. A2 '
dan zien we dat aan de bovenzijde meer flux de buitenste
luchtspleet oversteekt, dan aan de~enderzijde. Voor de

binnenste luchtspleet is de situati.e net andersom.
Door de onderlinge ijzeren verbindingen tussen de rotor
tanden gaat nu een IIvereffeningsfiux ll vloeien. Het feit,
dat de flux, die aan de bovenzijde de buitenste luchtspleet'
oversteekt, ongelijk is aan de flux, die daar de binnenste
luchtspleet oversteekt, heeft een naar boven gerichte
kracht tot gevolg •

• Dit kan aangetoond worden aan de hand van de Maxwellse
spanningen, die op een gesloten oppervlak om een rotor
tand heen werken. Heeft men een gesloten oppervlak rondom
een lichaam, dan is de kracht op dat lichaam gegeven
door :( zie L.14.)

."
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fig. Al • De fluxverdeling over de rotortanden, indien
de rotor zich excentrisch t.o.v. de statordelen bevindt
en de rotortanden elk afzonderlijk op de messing rotor-

•schijf bevestigd zijn.
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bovenzijde : 1bUi tenste luchtspleet >'tbinne.nste

,
luchtsPleetl.

onderzijde: fbUi tenste luchtsple·et <fbinnenst'e luchtspleet.

fig. A2 • De fluxverdeling over de rotortanden, indien

de ~9tor zich excentrisch t.o.v. de statordelen bevindt •
• Doordat de rotortanden nu niet elk afzonderlijk op de
rotorschijf bevestigd zijn, treedt er een vereffeningsflux

op.
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F

I ~--

=AI[(!! • !! ).!!-- 112 ( B..!! ) !!J dA

= floJ {1/2( ~ - H~ ) !! +'\, · Ht ] .;;.

( Omdat het beschouwde oppervlak zich in lucht bevindt,

geldt : B =foH )
Verder is : Hn = de norma~e component v.d. veldsterkte.

Ht = tangentiele component v.d. veldsterkte.
Voor een rotortand, die zich in fig. A2 boven bevindt,

gaat bovenstaande formula over in :

_ J

I I

fig. A3 Werking Maxwell~e spanningen op een rotortand.
( Hierbij is de tangentiele veldcomponent Ht verwaarloosd)

Aangezien Hgu> Hgi zal de kracht op de tand naar bo-
ven gericht zijn.

Op de rotortanden, die zich in fig.A2 beneden bevinden,
wordt op een soortgelijke manier ook een kracht naar boven
uitgeoefend. Deze samenwerkende krachten doen de as buigen.

Als de excentriciteit toeneemt, zal de vereffeningsflux
en daarmede ook de radiale trekkracht groter worden, totdat
de ijzeren verbindingen tussen de rotortanden verzadigd
raken. Vanaf dit moment zal het verschil tussen de flux,
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,die aan de bovenzijde de_buit~nste luchtspleet oversteekt
en de flux, die aan de bovenzijde de binnenste luchtspleet
oversteekt niet m~er verandere~, waardoor ~e radiale trek
kracht verder niet meer zal toenemen.
In de hierna volgende schatting van de radiale trekkracht

zullen de gebogen oppervlakken van stator- en rotortanden
door rechte vlakken benaderd worden. ( zie fig. A4 .>

Bovendien wordt verondersteld, dat een van de motor
helften geheel veldvrij is. ( zie ook Hfst. II )

In het geval dat de rotor gecentreerd is t.o.v. de
statordelen en de luchtspleetgroottes gu en gi evenredig
zijn met resp. Dru en Dri ' is de magnetische bronspanning
over de buitenste luchtspleet gelijk aan die over de binnen
ste luchtspleet. ( zie hoofdstuk III )

Gaat de rotor nu wat excentrisch staan t.o.v. de stator
delen, dan zal de magnetische bronspanning over zowel de

bui tenste als de binnens,te luchtspleet niet veranderen,
zolang de ijzeren verbindingen tussen de rotortanden niet
verzadigd zijn. ( De rotortanden hebben dan nog allemaal
dezelfde magnetische potentiaal en de gemiddelde lucht
spleet is niet veranderd. Aangezien wordt verondersteld,
dat het ijzer in de direkte omgeving van de luchtspleten
ideaal is, hebben de tanden van he~ statorbuitendeel
allemaal dezelfde magnetische pot~Yiaal. Dit geldt ook
voor de tanden van het statorbinnendeel.)

De vereffeningsflux is maximaal op de plaat~en~ die in
fig. A4 met een sterretje zijn aangegeven.

Noemen we de dwarsdoorsnede· van de ijzeren verbindingen
tussen de rotortanden A i - ,dan kan de totaie vereffenings-r ng . .
flux,die van boven naar beneden gaat niet groter zijn dan

•
2 • BmaxAring. ( Bmax = de magnetische induktie, waarbij "
het ijzer verzadigd is. ~ 1,8 Wb/m2.) (D~ faktor 2, komt in
deze formule, doordat de vereffeningsflux zowel'aan de
linkerzijde als aan de recht~rzijde van boven naar beneden

gaat .Zie fig A4 ).
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fig. A4• De gebogen oppervlakken van stator- en rotor
tanden zljn benaderd door rechte vlakken t.b.v. de
schatting van de radiale trekkracht.
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Stel dat de magnetische potentiaal van de rotortanden

t.o.v. de tanden van het statorbuitendeel en het stator
binnendeel gelijk is aan ~

De afstand ~ tussen een rotortand en een statorbuiten
deeltand is gelijk aan

~ = g; - e co s k)!. ( A. l )
( zie fig. A4 ).

Met: g- =de gemiddelde grootte van de buitenste luchtu, .
spleet = de luchtspleetgrootte in het gecen-
treerde geval.

e = excentriciteit.
V = een hoek met de tandsteek als bijbehorende boog.
k = het rangnummer van een tand. k geheel en

- 1.(k< + 7.
De afstand tussen een rotortand en een tand van het

statorbinnendeel is gelijk aan

gi = gi + e cos' k Y • ( A. 2)
Noem :

Atu = het effektieve oppervlak van een rotortand aan de

lTtD
buitenzijde = ru_

2z
en ~

Ati = het effektieve oppervlak v~ een rotortand aan de

lirD i
binnenzijde = r

2z
Met deze gegevens kunnen we berekenen dat :

de flux, die vanuit een statorbuitendeeltand oversteekt

naar een rotortand gelijk is aan : '

tf.. _ e lA-o Atur t k-u, g _ e cos k 1J •
u

en de flux, die vanuit een rotortand oversteekt naar een

statorbinnendeeltand gelijk is, aan .•
"

fti,k =
eMo At,i

A· 4 )
kV~

(
gi + e COB
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/lAo Ati J
, -g-i-.";;'+-e--"c';;;o-s-k- = 2

.--
( We hebben hierbij verondersteld, dat e veel kleiner is

dan gu of gi- Atu en Ati zijn dan vrijwel niet meer van
de excentrici te1t afhankelijk.-) - --.

Allereerst gaan=We berekenen bij welke excentriciteit de

de·verbinding tussen de rotortanden op de plaatsen in
fig. A4,' gemerkt met 4

J
in verzadiging raakt.

Passen we de "e~-: f ~ . !!. dAm 0

, A
toe op een oppervlak, dat de bovenste zeven rotortanden
omsluit, dan voIgt daaruit

~::A~f-}. (if tu,k - fti,k) = 2 Bmax ' A,.iIig' ( A'5)

( Als we de excentriciteit zover opgevoerd hebben, dat de
vereffeningsflux zijn maximale waarde heeft bereikt.)
Met A3 en A4 levert AS' :

A~ -t3.{
~ ~o Atu

,M~-) gu-ecoskV

met

{ 1 +
e e

k V }=-, cos kV - 1 +- cos =
~ ~.

I 1
.( +- ) e cos kif. ...
~ gi - . '.
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cos k 7T. = 2 B A_ '-. max ring.

= Bmax Aijmin .; ,.

1

In het geval van de gecentreerde motor moetEj
voldoen aan de volgende relatie :

z Ao e Atu

( Deze formule berust op het gegeven, dat de som van de
fluxen, die van de statortanden oversteken naar de rotor
tanden, gelijk is aan de totale flux door een motorhelft,

welke maximaal gelijk is aan BmaxAij~in. Zie ook Hfs~
paragraaf 10.)

Zoals al eerder is vermeld, verandert de magnetische
bronspanning .Ej niet, in~ien de rotor zich excentrisch
t.o.v. de statordelen gaat opstellen.

We mogen dus de relatie A. 9 invullen in A. 8 •

Het resultaat kan vereenvoudigd worden tot :

A!imin e 1 1 A=-+~.. ( -+ =-) ~ ,cos k t..r = 2 Aringz
~ gi 1<: - ~

',;.

~ ( A· 1O ),_.
-

-gu en gi achtereen-

Bij 15 tanden is .~ gelijk aan 24 0
t waaruit velgt

J<,.-I-3.
J<~-3 ~ cos k V = 4,78.

In het gewijzigde meetmodel zullen
volgens gelijk zijn aan :

••

~ = 0,22 mm. en gi == 0,15 mm.

Deze afmetingen van de luchtspleten voldoen aan

( Du = 60 rom. en Di = 40,8 mm., zie blz 11.18 )
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Dru en Dri zijn resp. g:lijk ~an :
Dru = 59,56 mm. en Drf -= 41,10 mm.
( zie formules ~p bIz. 11.12)
De dam tussen de rotortanden-is 3 mm. dike
Aring kan nu berekend worden uit :

D - D
= damdikte.( ru ri) = 27,69 mm~

2

A 947 mm2.ijmin = ( zie blz. 11.18 )

Invullen van deze cijfers in formule A. 10 leert, dat

voor e ~ 0,017 mm. de verbindingen tussen de rotor~anden

net niet verzadigd zijn. We noemen deze waarde voor e :

everz ' dUB :

1-<.0 e
~ - e cos k tI. -...

e ,

/M- o
_.
-

gi + e cos k IT"'.

=

=Bgi,k

everz = 0,017 mm.
In het nu volgende zal een antwoord worden gegeven op

de vraag hoe groot de 'kr~cht is, die op de rotor wordt
uitgeoefend, als e gelijk is aan everz •

Uit de twee formules A. 3 en A. 4volgt voor de induktie
in de buitenste en de binnenste luchtspleet achtereenvol
gens :

De normale trekkracht,
geoefend, is gelijk aan :

= Atu ( Bgu,k)2
.Ft,k

2 jk,o

die op een rotortand wordt uit
( zie fig. A4 )

Ati ( Bgi ,k)2

2 /J"', 0

De manier waarop men deze formule kan afleiden, is reeds
op bladzijde A.4 aangegeven.( fig. A3 ).

Om de totale kracht op de rotor te kunnen vinden,

moeten de krachten Ft,k vectorieel opgeteld worden,
waaruit voIgt .•
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-
j~-+ l ' ,

p =: ~ Ft,k cos kt/ = .-
m

J~ - 1" .1< ~.fl: " .-
1 L. [A

tu
( 2 - Ati ( Bgi 'k)2} cos klr= Bgu,k)

2 fa )c~-l (Ao 14 )

Met A. ll en A. 12 levert dit :

1
)C-:. ~ 1- r 2 e 2

~
,------

Fm -, cos k V- tu /A: a
Cos k zr)22 fo :A.-:....~ ( ~ - e

, -

2 2

]~Ati po e
(~ + e cos k V' )2

2 )c$-t'T
[ Atu 2e/109= ~ cos k Ir ~2' ( 1 + cos k II ) --2

Jc-~ -1 ~

Ati 2e
kif >J- -2 ( 1 -- cos ( A· 15)

gi gi

We hebben hierbij aangenomen, dat ~
veel groter dan e zijn.

en gi allebei

Gebruikmakend van

kunnen we formule A0 16 vereenvoudigen tot

Poe2
A "&::-i1- .( 1 1 j

Fm = - ~ L cOS'k rYe::=- - =- +
2 ~ A -:.._'} gu· gi

2e cos
2
k". [ 12+ ~21

~ . gi

F =:m

De term met cos k ~ levert na sommatie nul op, dUB :

A
tu

1 1 ~ -:.-4- r
- 2 e(- + -) ~. cos

2
ktY, =

• • -2 -2 L
~. ~ gi ~~~1 .,
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Invullen van de relatie A. 9 ~evert ':

.. 1 1
• e ( -2 + =2 . ). ( A· 18 )

g' ,gi'u

.'
Met de getalwaarden ;

Aijmin III 947 mm
2

•

III

III

0,22 mm.

0,15 mm.

e III everz III 0,017 mm.

III 1,8 vs/m2

vinden we ••

III e .68 • 10-2 N.

Dit geeft :

= Bmax Ai,imin ~

z fo Atu

ti kan uit relatie A. 9 berekend worden.

Bmax Aijmin g;
= 1 D

zJl'o( ru)
2z

-6" -32. 1,8 • 947 • 10 • 0,22 • 10

De radiale trekkracht is dus gelijk aan :

=

III 128 A.

Fm III 128 • 68 • 10-2 = 87 N.
Daar we hebben aangenomen, dat een der motorhelften veld

vrij is, zal de kracht Fm niet in het midden v.d. rotor
werken, maar halverwege de aktieve lengte van een motor
helft. ,fig. A5•
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- ----.. - ---.

--
\ \

\ 1

---

fig. A
5

De radiale kracht Fm (de doorbuiging is
sterk overdrev~n getekend.) .

Hierdoor zal de as niet aIleen doorzakken, maar ook in.
een S vorm gebogen worden. ( fig. A5 en A6 )

.'

- - -- :---

e.

lr l'
=F • (---).

m 2 2

fig. A6 De doorbuiging van de as onder invloed van een
kracht Fm en een m0ment Mm •

Door rniddel van een berekening zal aangetoond worden,

dat de hoek 'f (fig.A5 en A6 ) zo klein is, dat

{> lr\ . 2 (fig. A5) verwaarloosd kan w·orden t. o. v.
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De berekening van de daorbuiging van de as onder

invloed van de kracht Fm en het moment,Mm ~an op eenvou
dige wijze geschieden, door geb~ik te maken van het
superpositiebeginsel , L.6 bIz 65 ) :

~erst berekenen we de doorbuiging van de as ten
gevolge van de kracht Fm ( fig.A7 )

A})w. ~! I

__--------------. .~r-------~--'-".L..------••I

fig.A7 De doorbuiging v.d. as ten gevolge van Fm

de elasticiteitmoduluB
~..;..

van het materiaal, waarvan
de as:~s gemaakt. ( Voor niet
magnetisch staal E=105N/mm~ )
oppervlakte traagheids moment

D 4
van de as = 71 .. a

64
bIz. 372 )
met l a = 156 mm.

E =met

( zie' L.8

een niet magnetische stalen as
= 10 mm. vinden we

Voor

In L.8 kan men op bIz. 386 vinden, dat het verbarid
tussen f en Fm wordt gegeven door :

Fm' l a )3
f = -----.;;;--

48 E.liJ

en Da
Fm
,156 .>; 64

10-3f =
105 104 ;;I F • 1,6 • mm.

48,:. Jr • . m

Met F = 87 N.is de doorbuiging gelijk aart· •m •

f = 1,6 • 10-3• 87 = 0,14 mm.
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I
( We veronderstellen, dat de radiale trekkracht niet

verder toeneemt, nadat de ijzeren verbindingen tussen de
rotortanden in verzadiging zijn:-geraakt-). -- .

Vervolgens berekenen we hoeveel de rotor kantelt ten
gevolge van het moment Mm. ( fig Aa )

1~ ~

--------
fig.Aa De doorbuiging van de as tengevolge van een

moment Mm •

) .
2

1( lr
2

Uit het momentenevenwicht t.o.v. het punt 0 volgt voor
de krachten Fl :

Mm FmFl = ---a =---
l-a la

Het verband tussen de hoek 'f en~Fl wordt gegeven door,:

)2 "

F l ( la/ 2
( zie ~.. 6 )'fa blz. 64

2 E. Iij

De laatste twee vergelijkingen leveren samen :

T=
Fm·la

8 E.lij

lr 1
(----~)

2 2

( 35 - 12,5 ) ==

Invullen van de getalwaarden levert

87 e 156 e 10-3• 64 e'lO-3

5 6 -ri -88 • 10 • 10 • J \ • 10

7 7a 10-4, .
De excentriciteit

ten gevolge van het
1f . .....L D 7,78

, 2 __..:,J

van de uiteinden van de rotortanden

moment Mm is dus getijk aan :

: 10-4.'5 · 10-3 = 0,03 mm.
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We zien dat de uiteinden van de rotortanden gemakkelijk
het statorbinnendeel kunnen raken.

1 - -
Verder is f -L veel kleiner dan f.

2

Aangezien we de doorbuiging van de as slechts willen
schatten, zal de invloed van M verwaarloosd worden., m

We veronderstellen dus voortaan, dat de kracht Fm zljn
aangrijpingspunt, in het midden van de rotor heeft.

In het meetmodel, zoals gedimerisioneerd in hoofdstuk II,

zal de kracht Fm wat, kleiner -Jzijn", omdat de
hier in de berekening gebruikte luchtspleetgroottes
kleiner zijn, dan die van het meetmodel ~an hoofdstuk II
( zie bIz. 11.18 ) .Dit wil nog niet zeggen, dat de

doorbuiging Minder is. In de as van het in hoofdstuk II
beschreven meetmodel is nl. een spiegleuf aangebracht,

waardoor de as zwakker i~.

Om het aanlopen van de motor ten gevolge van de door
buiging van de as zoveel mogelijk te beperken, is besloten
om een rotor met een dikkere as te laten maken.
Zie fig. A9

, " , I

I
I

Aanvankelijk waren bjj deze rotor de~).uchtspleten gelijk
aan: ,_.

'.
gu = 0,22 mm. Dru = ,9,56 mm.
g. = 0,15 mm. Dri = 41,10 mm.

1.

Later bleek, dat de binnenste luchtspleet vergroot moest
worden tot gi = 0,22 mm.,zodat de uiteindelijke lucht
spleetgroottes gelijk zijn aan:

gu = gi = 0,22 mm.
Dru = 59,56 mm.
D . = 41,24 mm.

r1.
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De doorbuiging van'dez~ as kunnen we berekenen, door
de as in het midden vast te klemmen en de uitwijking
van het punt Ate. bepalen, als....:funktie -vare Fm/ 2.
( zie L.6 ). ( fig. AlO ).

x ..
a

....

~, 1 {2-
'In

fig. AlO De doorbuiging van een ashelft onder invloed
van de kracht Fm/2. >

,_.
-

w(x)
-.

De doorbuigingslijn voldoet aan de volgende relatie:
( fig.AlO )

.

d2 w(x) M(x) F /2 l a-x )m (A. 20)
x2 == ==

d E Iij(x) . E Iij(x)
.' ,

Ret oppervlaktetraagheidsmoment Iij(X) is gelijk aan:
•

Invullen van A. 2l in A· 20 geeft . (A· 2l ).
d2 w

,

Fm .( a-x )
(A· 22 )

dx2 == )42 E K1 ( b·-x
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Door de laatste vergelijking achtereenvolgens een- en
tweemaal te integreren vinden_we :

en : Fmw(x) = -..;..;",,-- (a-x) (b_x)-2+ 2(b-x)-1+ 2C l x + 2C 2

(A· 24 )
De integratiekonstanten Cl - en C2 kunnen we berekenen,

door gebruik te maken van de volgeRde randvoorwaamen

x = ° w (o) = ° ( geen uitwijking ).

dwax = ° (helling doorbuigingslijn = ° )
We vinden 2 Cl = -(2 a.b~3 + b-2 )

( -- -2 -1 )
en 2 02 = - a.h + 2 b

Su~stitueren we dit in A. 24 ' dan wordt de doorbuigings
lijn beschreven door :

x '-. (a-x) (b-x)-2+ 2(b-x)-1_(2ab-3+ b-2 )

( - -2 -1)- _ab + 2b
op de plaats x=a is gelijk aan

Fm
= '="'1~2==E-K-

1

a

w(x)

De doorbuiging
Fm

w(a) = 12 E K-
1 -

Invullen van de -volgende getalwaarden:

Fm = 87 N

E = 105 N/mm~

=. 69 rom.
-6K1 = 7,19 • 10

b = 177,27 mm.
levert voor w(a) w(a) = 0,012 mm.
De nieuwe as buigt in het midden dus 0,012 mm. door

bij een kracht Fm = 87 N, d.w.z. de nieuwe as is ongeveer

12 X zo stijf als de oude as.
Door de dikkere as is Aijmin ongeveer 20% kleiner gewor

den en is nu gelijk aan:
2

Aijmin = 788 mm.
Figuur All. is een langsdoorsnede van het meetmodel

met de nieuwe rotor.
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