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Samenvattillg

Ret afstudeerwerk werd verricht voor PreMoTec te Dordrecht, voorheen Philips Mechatro
nics, een bedrijf waar ontwikkeling en produktie van kleine gelijkstroommotoren met
permanent-magnetische bekrachtiging (p.m. motoren) plaatsvindt.
Bij deze motoren worden de koppels die zich voordoen in stroomloze toestand van de wikke
lingen kleefkoppels (Eng. Cogging torque) genoemd. Zij treden op als het bewikkelde deel
van zacht-magnetisch materiaal is gemaakt en voorzien is van gleuven waarin de wikkelingen
zijn ondergebracht. Kleefkoppels veroorzaken extra snelheidsvariaties en zijn dus over het
algemeen ongewenst.

Uit de literatuur bekende kleefkoppel-reductiemethoden blijken niet praktisch bruikbaar te
zijn voor het oplossen van de problemen bij de motoren van PreMoTec.
Ret afstudeerwerk is daarom vooral gericht op het verklaren van de verschillende kleefkoppel
componenten in de motoren van PreMoTec -in het bijzonder voor de standaard borstelloze
gelijkstroommotor met 9 statorgleuven en 12 rotormagneetpolen- in de verwachting dat een
beter begrip van het 'kleefkoppelmechanisme' , bij deze motor ook zalleiden tot een betere
beheersbaarheid van de vorming van kleefkoppels.

In het begin van het onderzoek is uitgegaan van een bekende theorie I, waarin gebruik wordt
gemaakt van een periodieke geleidbaarheidsfunctie voor de vertande luchtspleet tussen stator
en rotorijzer. Deze functie is onafhankelijk van het magnetisatiepatroon van de magneet.
Allereerst werd via metingen bevestigd dat theorie I niet bruikbaar is voor de berekening van
kleefkoppels. Daarom is theorie I tijdens dit afstudeerwerk uitgebreid en verfijnd tot een
theorie II, waarin de invloed van de vertande luchtspleet wordt beschreven met meerdere
coefficienten die weI afhankelijk zijn van de rangnummers van de magnetisatiecomponenten
van de rotormagneet. Deze coefficienten kunnen worden berekend met behulp van veldsimu
laties (eindige elementen methode). Ook kon via deze simulaties worden bevestigd dat theorie
I in het algemeen niet bruikbaar is voor kwantitatieve beschouwingen, en in het bijzonder niet
voor de bestudeerde motor.

Met behulp van theorie II kunnen in principe aIle kleefkoppelcomponenten worden verklaard.
Bovendien kunnen deze componenten worden uitgedrukt in de grootte van te meten magneti
satiecomponenten en te simuleren coefficienten. De metingen en berekeningen van het
kleefkoppel komen redelijk goed met elkaar overeen. Betere resultaten kunnen worden
verwacht als de beschrijving van de magnetisatie van de magneet wordt verbeterd. Tot dusver
wordt de magnetisatie verdisconteerd in een door metingen te bepalen fictieve gemiddelde
magnetisatie ter plaatse van de gemiddelde radius van de rotormagneet.
Met behulp van theorie II worden ook mogelijke verklaringen en uitdrukkingen gegeven voor
waar te nemen stoorcomponenten in het kleefkoppelspectrum, die hun ontstaan danken aan de
aanwezigheid van kleine tot zeer kleine stoorcomponenten (asymmetrieen) in de rotormagne
tisatie of in de geometrie van de statorvertanding.



De grondgolf uit het kleetkoppelspectrurn (rangnummer=36) kan worden geminimaliseerd
door een bepaalde breedte van de gleufopening te kiezen. Gebleken is dat dan andere kleef
koppelcomponenten extra de kop opsteken. De ontwikkelde theorie II zou in de toekomst
gebruikt kunnen worden voor optimalisatie van het totale kleetkoppelspectrurn, althans indien
alle van belang zijnde magnetisatiecomponenten in de magneet qua grootte en fase voldoende
nauwkeurig bekend zijn, en dan het liefst ook nog als functie van de radius binnen de mag
neet.



Voorwoord

Bij het voltooien van dit afstudeerwerk wil ik langs deze weg van de gelegenheid gebruik
maken om allereerst prof. dr. ir. E.M.H. Kamerbeek te bedanken voor zijn steun en vele uren
van discussie tijdens de afstudeerperiode.

Daarnaast ben ik ook ir. J.C.M. van Hoek en ir. K.M. Dieleman dankbaar voor hun begelei
ding en het feit dat ik bij Philips Mechatronics / PreMoTec de gelegenheid heb gekregen om
mijn afstudeerwerk te verrichten.

Tevens een woord van dank aan ir. J.L.F. van der Veen voor de begeleiding tijdens de bereke
ningen met Opera-2d, en ir. R.W.P. Kerkenaar voor zijn positieve bijdrage aan het einde van
mijn afstudeerperiode.

Tot slot wil ik iedereen bedanken die op enigerlei wijze een bijdrage heeft geleverd bij het tot
stand komen van dit afstudeerverslag.



Inhoudsopgave

1. Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1

2. Kleetkoppelreductiemethoden . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. 3
2.1 Literatuurstudie.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3
2.2 Overzicht kleefkoppe1reductiemethoden 4

3. Theoretische beschouwing met betrekking tot het optreden
van kleetkoppe1componenten 7
3.1 Algemeen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7
3.2 Theorie I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9

3.2.1 Magnetisatiepatroon.................................. 9
3.2.2 Radiale B-ve1d 10
3.2.3 Luchtspleetge1eidbaarheidsfunctie 11
3.2.4 Koppe1uitdrukking volgens theorie I 13

3.3 Theorie II 15
3.3.1 Magnetisatiepatroon.................................. 15
3.3.2 Radiale B-veld 15
3.3.3 Tangentiele B-ve1d 16
3.3.4 Koppeluitdrukking volgens Maxwell's stress tensor 17
3.3.5 Koppe1voorwaarde voor de n-waarden 18
3.3.6 Koppe1voorwaarde voor de v-waarden 18
3.3.7 Resume voorwaarden 25
3.3.8 Modelvorming 25
3.3.9 Afleiding van de koppe1uitdrukking per n-waarde 29
3.3.1 0 Koppeluitdrukking volgens theorie II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 35
3.3.11 Resume theorie II 37

4. Metingen 40
4.1 Inleiding 40
4.2 Kleefkoppe1metingen 40

4.2.1 Meetopstelling 40
4.2.2 Kleefkoppe1metingen 41
4.2.3 Meetresultaten 42
4.2.4 Bespreking van de meetresultaten 46

4.3 Veldmetingen 48
4.3.1 Meetopstelling 48
4.3.2 Veldmetingen 49
4.3.3 Berekening van het magnetisatiepatroon uit de veldmetingen .. 50
4.3.4 Meetresultaten 51
4.3.5 Bespreking van de meetresultaten 53



4.4 Meting van de luchtspleetgeleidbaarheid 55
4.4.1 Omschrijving 55
4.4.2 Meetopstelling 55
4.4.3 Metingen van de luchtspleetgeleidbaarheid 57
4.4.4 Meetresultaten 58
4.4.5 Bespreking van de meetresultaten 59

4.5 Meting van homopolaire veldcomponenten 60
4.5.1 Het optreden van homopolaire veldcomponenten 60
4.5.2 Meetopstelling 60
4.5.3 Homopolaire veldmetingen 61
4.5.4 Meetresultaten 61
4.5.5 Bespreking van de meetresultaten 62

4.6 Meting van een constante component in de magnetisatie 64
4.6.1 Meetopstelling 64
4.6.2 Metingen van de constante component in de magnetisatie 64
4.6.3 Meetresultaten....................................... 65
4.6.4 Bespreking van de meetresultaten 65

4.7 Bespreking van de gedane metingen 66

5. Simulaties 67
5.1 Opera-2d 67
5.2 Doel van de simulaties 67
5.3 Beschrijving simulatiemodel 68
5.4 Simulatieresultaten 70
5.5 Bespreking van de simulatieresultaten 70

6. Verklaring van de kleefkoppelcomponenten 71
6.1 Algemeen 71
6.2 36e harmonische kleefkoppel " 71

6.2.1 Grote gleufbreedte 72
6.2.2 Kleine gleufbreedte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 73
6.2.3 Hard gemagnetiseerde rotormagneet 74
6.2.4 Zwak gemagnetiseerde rotormagneet 74
6.2.5 Extern gemagnetiseerde rotormagneet 75
6.2.6 Zwak gemagnetiseerde rotormagneet met een slecht segment .. 75
6.2.7 Sterk gemagnetiseerd plastoferriet 76

6.3 Mogelijke verklaring voor het ontstaan van de overige kleefkoppel-
componenten 77
6.3.1 Resume voorwaarden 77
6.3.2 ge harmonische kleefkoppel 78
6.3.3 12e harmonische kleefkoppe1 79
6.3.4 18e harmonische kleefkoppel 80
6.3.5 24e harmonische kleefkoppel 81
6.3.6 27e harmonische kleefkoppel 82
6.3.7 n e harmonische kleefkoppel 83

6.4 Vergelijking van de metingen en de berekeningen 84



7. Conclusies en aanbevelingen 87

L· 1"Iteratuur IJst 89

Bijlagen

Bijlagen bij hoofdstuk 3:

Al Afleiding van het radiale B-veld in de luchtspleet
A2 Afleiding van het tangentiele B-veld in de luchtspleet
A3 Koppelvoorwaarde voor de n-waarden
A4 Rotormagneet met een mv-component
A5 Uitwerking van de koppeluitdrukking voor ongelijke v-waarden
A6 Afleiding van de koppeluitdrukkingen

Bijlagen bij hoofdstuk 4:

B I Constructie tekening van de stator met grote gleufbreedte
B2 Constructie tekening van de stator met kleine gleufbreedte
B3 Constructie tekening van de rotor
B4 Afleiding van de faktor c1,v
B5 Afleiding van de faktor kt,v
B6 Afleiding van de faktor c2,v
B7 Resultaten van de veldmetingen zonder integrator
B8 Resultaten van de veldmetingen onder gebruikmaking van integrator
B9 Afleiding van de faktor c3,v
BID Afleiding van het Mo uit de gemeten flux

CI tim Cl5 :
DI tim DID:
EI en E2:

FI tlmF5:

Kleefkoppelmetingen, deze bevinden zich in de andere bundel
Veldmetingen, deze bevinden zich in de andere bunde1
Metingen van de luchtspleetgeleidbaarheid, deze bevinden zich in
de andere bundel
Metingen van homopolaire veldcomponenten, deze bevinden zich
in de andere bundel



Bijlagen bij hoofdstuk 5:

GI Simulatiemodel, stator met brede gleuf
G2 Simulatiemodel, stator met smalle gleuf
G3 Afleiding van de stroomverdeling uit de magnetisatie
G4 Tabellen van de simulatieresultaten met de stator met grote gleufbreedte
G5 Tabellen van de simulatieresultaten met de stator met kleine gleufbreedte

HI tim H7

11 tim 16

Simulaties met veldberekeningsprogramma Opera 2D,
Grote gleufbreedte tussen de statortanden,
deze bevinden zich in de andere bundel
Simulaties met veldberekeningsprogramma Opera 2D,
Kleine gleufbreedte tussen de statortanden,
deze bevinden zich in de andere bundel

Bijlagen bij hoofdstuk 6:

11 Afleiding van de algemene koppeluitdrukking voor de ge
, 18e

en 27e harmonische kleefkoppelcomponenten



Hoofdstuk 1

Inleiding

Ter afronding van mijn studie elektrotechniek aan de Technische Universiteit Eindhoven, heb
ik mijn afstudeeropdracht verricht bij Philips Mechatronics te Dordrecht, per 1 oktober 1997
PreMoTec genaamd. Bij Philips Mechatronics wordt gewerkt aan zowel borstel- als
borstelloze gelijkstroommotoren. Een ongewenst aspect dat kan optreden bij deze motoren is
een kleefkoppel.

Bij kleine motoren met permanent-magnetische bekrachtiging worden de koppels die zich
voordoen in stroomloze toestand van de wikkelingen, 'kleefkoppels' genoemd. Zij treden
aIleen maar op als het bewikkelde deel van zacht-magnetisch materiaal is gemaakt (!lr > 1) en
niet rotatie-symmetrisch is. Bijvoorbeeld in audio en video toepassingen zijn kleefkoppels
bijzonder hinderlijk omdat zij snelheidsvariaties veroorzaken, die enkel door het vergroten
van het traagheidsmoment binnen de perken gehouden kunnen worden.

Aangezien het verschijnsel kleefkoppel bij Philips Mechatronics een onderwerp is waar men
meer inzicht in wilt krijgen, is er een afstudeerproject gedefinieerd. Het doel van deze
afstudeeropdracht is methoden te vinden die kleefkoppels minimaliseren qua amplitude
waarbij ook het frequentiespectrum in het oog gehouden moet worden. Hierbij is aangegeven
dat de motor die gebruikt zal worden voor het onderzoek, de zogenaamde "rond 58 mm.
motor", moet zijn. Deze motor is ontwikkeld en wordt geproduceerd bij Philips Mechatronics.
De "rond 58 mm. motor" bestaat uit een bewikkeld statorijzer met negen tanden, en een 12
polig gemagnetiseerde rotor, die de stator omsluit (een zogenaamde buitenrotor). De "rond 58
mm. motor kan bijvoorbeeld toegepast worden in combinatie met kleine pompen voor de
industrie of voor medische doeleinden.

Het verslag behandelt de volgende onderwerpen. In hoofdstuk 2 is een overzicht gegeven van
de kleefkoppelreductiemethoden zoals die in de literatuur gevonden zijn. Aangezien er geen
nieuwe en interessante reductiemethoden gevonden zijn, die een goede en bruikbare oplossing
zouden bieden voor de bestaande kleefkoppelproblemen, is er vanaf dat moment besloten om
het afstudeerwerk verder te richten op het verklaren van de verschillende
kleefkoppelcomponenten zoals ze op dat moment al voor meerdere stator-rotor combinaties
gemeten waren.
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In hoofdstuk 3 is in het kort de theorie beschreven zoals deze bekend was om kleetkoppels te
verklaren en te berekenen ( [1.1] en [1.6] ). Daar werd reeds bewezen dat de zogenaarnde 'A
methode' -een methode waarbij gebruik wordt gemaakt van een geleidbaarheidsfunctie A van
de vertande luchtspleet- weI bruikbaar is voor een kwalitatieve berekening van het kleetkop
pel phenomeen, maar in principe niet gehanteerd kan worden voor een kwantitatieve
beschouwing.
In dit onderzoek wordt eerst aan de hand van metingen bevestigd dat de eenvoudige A
methode (theorie I) inderdaad niet bruikbaar is voor de berekening van kleetkoppels in het
bijzonder niet voor de "rond 58 mm. motor". Deze metingen worden beschreven in hoofdstuk
4. Vervolgens wordt in paragraaf 3.3 de bestaande theorie verder uitgebreid, waarmee een
nieuwe aangepaste A-methode (theorie II) wordt verkregen.

Ter verificatie van de theorie II worden uitgebreide metingen verricht aan een aantal varianten
van de "rond 58 mm. motor". Bepaald worden kleetkoppelcomponenten, luchtspleetgeleid
baarheidsfuncties, homopolaire veld- en magnetisatiecomponenten. Deze metingen worden
beschreven in hoofdstuk 4.

Vervolgens worden in hoofdstuk 5 de simulaties beschreven, welke verricht zijn met Opera
2d, een simulatiepakket van de engelse firma Vector Fields. Ret doel van de simulaties is om
bepaalde coefficienten te berekenen die voorkomen in een koppeluitdrukking volgens de
aangepaste en uitgebreide theorie. Tevens zijn er simulaties verricht om te bevestigen dat de
voorwaarde, nodig om de eenvoudige A-methode te kunnen gebruiken, niet wordt vervuld bij
een motorconfiguratie als die van de "rond 58 mm. motor".

In hoofdstuk 6 is de koppeluitdrukking voor de 36e harmonische van het kleetkoppel (de
grondgolf) bepaald en toegepast op verschillende stator-rotor combinaties. Voor de overige
van belang zijnde kleetkoppelcomponenten is bekeken hoe ze kunnen ontstaan en door welke
koppeluitdrukking ze worden beschreven. Tenslotte worden de berekende kleetkoppelcompo
nenten vergeleken met de gemeten componenten.

In hoofdstuk 7 worden conclusies met betrekking tot het verrichte onderzoek getrokken en
aanbevelingen gegeven met betrekking tot verder onderzoek.
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Hoofdstuk 2

Kleefkoppelreductiemetltoden

2.1 Literatuurstudie

De eerste stap van het afstudeerwerk was een literatuurstudie op het gebied van
kleetkoppelreductiemethoden. Door dit literatuuronderzoek, dat verricht is in de periode april
mei 1997, is een overzicht ontstaan van de kleetkoppelreductiemethoden zoals die tot dan toe
bekend waren. In de artikelen zijn geen nieuwe en interessante reductiemethoden gevonden,
die een bruikbare oplossing zouden bieden voar de bestaande kleetkoppelproblemen.
Hierdoor is er, zoals in de inleiding al aangeduid, geen onderzoek gedaan naar een bepaalde
reductiemethode maar naar de verklaring van de kleetkoppelcomponenten, in de bestaande
motoren met 9 statorgleuven en 12 polen.

De literatuurlijst is verdeeld in drie gedeelten.
1. Binnen Philips verschenen literatuur
2. Gevonden artikelen in bibliotheek TUE en Philips Mechatronics te Dordrecht en in de

verzamelde literatuur van prof. dr. ir. E.M.H. Kamerbeek.
3. Patenten

Deze indeling komt ook terug in het eerste cijfer van de nummering van de gevonden
literatuur.

Aangezien de meeste kleetkoppelreductiemethoden al bekend waren bij mijn begeleiders zal
er in de volgende paragraaf alleen een korte beschrijving per reductiemethode worden
gegeven en de verwijzing naar de artikelen waar de methode beschreven wordt.

3



2.2 Overzicht kleefkoppelreductiemethoden

1. Verhouding van het aantal polen en het aantal tanden.
Indien er nog geen vaste motorconfiguratie ontworpen is kan reductie van het kleefkoppel
plaatsvinden, door een slimme keuze van de verhouding van het aantal polen en aantal tanden
te maken. Deze methode is erop gericht om het rangnummer van de grondharmonische van
het kleefkoppel te verhogen en daardoor de snelheidsvariaties. Het nadeel van een dergelijke
methode kan zijn dat er onbalanskrachten kunnen ontstaan (bijvoorbeeld in het geval dat: p=4
, N=9).
De artikelen die hier verder op ingaan zijn: [2.8] , [2.22] en [2.25].

~ De volgende methoden zijn erop gericht het kleefkoppel te reduceren door veranderingen
aan te brengen in de geometrie van het statorijzer.

2. Optimaliseren van de tand / gleufverhouding.
Deze reductiemethode is toegepast bij de carrier van dit kleefkoppelonderzoek. Bij een eerste
ontwerp had het statorijzer een kleine gleufbreedte, bij een later ontwerp is deze gleufbreedte
groter gemaakt. Dit met de bedoeling de 36e harmonische kleefkoppelcomponent te reduceren.
Dit is inderdaad gelukt, maar helaas kunnen er dan andere kleefkoppelcomponenten de kop op
steken en zelfs groter worden dan de 36e harmonische kleefkoppelcomponent. Dit blijkt uit
kleefkoppelmetingen aan de beide statortypen.
De artikelen die hier verder op ingaan zijn: [2.4] , [2.10] , [2.23] en [2.24].

3. Statorgleuf skewing.
Het nadeel van een dergelijke methode is dat er een gecompliceerd statorblikpakket gemaakt
moet worden, wat moeilijkheden in het produktieproces met zich mee kan brengen, onder
andere bij het bewikkelen. Het nadeel is een kleiner gemiddeld motorkoppel.
De artikelen die hier verder op ingaan zijn: [2.2] , [2.6] , [2.23] en [2.24].

4. Tandvorm in radiale zin (ongelijkmatige luchtspleet boven de tand).
Het nadeel van een dergelijke methode is dat deze produktietechnisch een grote
nauwkeurigheid vereist, wat niet altijd haalbaar is en bovendien duur is.
De artikelen die hier verder op ingaan zijn: [2.5] , [2.21] en [2.26].

5. Aanbrengen van hulpgleuven (auxiliary slots).
Deze methode is erop gericht om het rangnummer van de grondharmonische van het
kleefkoppel te verhogen en daardoor de snelheidsvariaties. Het nadeel van een dergelijke
methode is dat deze nauwkeurigheid vereist in de produktie.
De artikelen die hier verder op ingaan zijn: [2.2] , [2.16] , [2.23] , [2.24] en [3.5].
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6. Aanbrengen van dummy tanden.
Deze methode is ook gericht op het verhogen van het rangnummer van de grondharmonische
van het kleefkoppel. Een nadeel van een dergelijke methode is dat er ruimtegebrek voor de
wikkelingen kan optreden en dat het met goed toepasbaar is in het motorconcept.
De artikelen die hier verder op ingaan zijn: [2.23] en [2.24].

7. Gebruik van een luchtspoel
Er zullen geen kleefkoppels optreden. Nadelen ten opzichte van een bewikkeld statorijzer zijn
dat er een kleiner motorkoppel per volume eenheid wordt gehaald, en luchtspoelen moeilijk te
fabriceren zijn.
Het artikel dat hier verder op ingaat: [2.24]

~ De volgende methoden zijn er op gericht om het kleefkoppel te reduceren door
veranderingen aan te brengen in het frequentiespectrum van de rotormagnetisatie. Dit kan
gebeuren door de geometrie van de magneet te veranderen of door de manier van
magnetiseren aan te passen.

8. Minder sterke magnetisatie.
Deze reductiemethode is toegepast bij de carrier van dit kleefkoppelonderzoek. Bij een eerste
ontwerp was de rotormagneet sterk gemagnetiseerd, bij een later ontwerp is er een zwakkere
magnetisatie toegepast. Dit met de bedoeling de 36e harmonische kleefkoppelcomponent te
reduceren maar zodanig dat het motorkoppel niet veel kleiner wordt. Dit is inderdaad gelukt,
maar helaas kunnen er dan andere kleefkoppelcomponenten de kop op steken en zelfs groter
worden dan de 36e harmonische kleefkoppel. Dit blijkt uit kleefkoppelmetingen met beide
rotormagneettypen.

9. Radiale magnetisatie in plaats van parallelle magnetisatie.
Deze reductiemethode is erop gericht om de onderharmonischen in het magnetiseringspatroon
te reduceren. Het nadeel is dat er andere magneetsegmenten (isotroop) aangeschaft moeten
worden.
De artikelen die hier verder op ingaan zijn: [2.11] en [2.23].

10. a. Skewing van magneetsegmenten (in discrete stappen).
De artikelen die hier verder op ingaan zijn: [2.16] , [2.23] en [2.24].

b. Skewing van de magnetisatie.
De artikelen die hier verder op ingaan zijn: [2.2] , [2.23] en [2.24].
Een nadeel van beide methoden is dat er een kleiner gemiddeld motorkoppel optreed.
Bovendien kunnen er axiale krachten ontstaan en kan er extra geluid geproduceerd worden.

11. Optimaliseren van de poolhoek.
Deze methode kan niet toegepast worden in een motorconfiguratie als die van de "rond 58
rnm motor" omdat uitgegaan wordt van een 12 polige rotormagneet.
De artikelen die hier verder op ingaan zijn: [2.4] , [2.12] , [2.19] en [2.23].
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12. Optimaliseren van de breedte van de polen (indien de poolhoek bekend is).
Een nadeel van een dergelijke methode is dat er een andere magnetiseringsmal gebruikt
moeten worden.
De artikelen die hier verder op ingaan zijn: [2.4] , [2.12] , [2.19] en [2.23].

13. Ret verschuiven van een pool ten opzichte van een naast1iggende pool.
Deze methode kan niet toegepast worden in een motorconcept als die van de "rond 58 mm
motor" omdat er vier magneetsegmenten worden gebruikt, met elk drie polen.
De artikelen die hier verder op ingaan zijn: [2.4] , [2.12] , [2.23] en [2.24].

14. Poolovergang 'mechanisch' aanpassen (shaping).
Deze methode is erop gericht de amplitude van de hogere harmonischen in de magnetisatie te
verkleinen. Ret nadeel van een dergelijke methode is dat de magneetsegmenten bewerkt
moeten worden, wat moeilijkheden in de produktie kan opleveren.
De artikelen die hier verder op ingaan zijn: [2.16] en [2.24].

15. In de magneetsegmenten speciaal gevormde gebiedjes van sterker magneetmateriaal
aanbrengen.
Een nadeel van een dergelijke methode is dat deze niet te realiseren is voor een groot aantal
polen.
De artikelen die hier verder op ingaan zijn: [2.11] , [2.23] , [3.7] en [3.8].

16. Magnetiseringsmal met twee zijdige geleidersysteem gebruiken.
Een nadeel van een dergelijke methode zijn de kosten die het met zich meebrengt om een
andere magnetiseringsmal te maken.
Ret artikel dat hier verder op ingaat is: [3.10].

17. Plastoferrietring (dus geen segmenten).
Deze methode is erop gericht om de harmonischen in de magnetisatie -anders dan p, 3p, 5p, .. ,
- te verkleinen. Een nadeel van het gebruik van plastoferriet is dat het een kleinere Br heeft,
waardoor ook het motorkoppel sterk zal dalen.
De artikelen die hier verder op ingaan zijn: [2.23] en [2.24].

18. Ret gebruik van een magnetisch geleidbare wig tussen de segmenten.
Deze methode is erop gericht om een geleidelijkere overgang van de polen te bewerkstelligen.
Ret nadeel van een dergelijke methode is het verlies in fluxdichtheid.
De artikelen die hier verder op ingaan zijn: [2.23] en [3.6].
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Hoofdstuk3

Theoretische beschouwing met betrekking tot
het optreden van kleefkoppelcomponenten

3.1 Algemeen

Zoals in de inleiding is besproken, worden de koppels die zich voordoen in stroomloze
toestand van de wikkelingen, 'kleefkoppels' genoemd. Het kleefkoppel heeft een periodiek
karakter en komt, normaal geproken, aileen voor in een motor met een vertande stator, oftewel
met een niet-uniforme luchtspleet. Een schematische weergave van een motorconfiguratie met
een niet-uniforme luchtspleet is weergegeven in figuur 3.1.

y

p.m.

x

Figuur 3.1 Schematische weergave van een motor met niet-unifonne luchtspleet

~ = straal van het statorijzer, tot aan de statortanden
Rr = binnenstraal van het rotorijzer
R] = binnenstraal van de rotormagneet
dm = ~ - R} = dikte van de magneet
Rm = Y2(Rr + R}) = magnetisch midden van de magneet
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Indien er in de magnetisatie M een symmetrie voorkomt volgens: Mr(r, <f>r) = M (r, -<A-) en
Mcp (r , <f>r) = - Mcp(r , -<f>r) , dan kan het kleefkoppel beschreven worden door de uitdrukking:

Tk = L T Jl sin(1l 8)
Jl

(3.1)

Omdat het kleefkoppel Tk periodiek is in N8 (N=aantal statortanden) en in p8 (p=aantal
poolparen), kan Il enkel de waarden aannemen uit de rij: Il = Ill' 2111 , 3111 ,41l1 ....

Indien niet aangenomen wordt dat aIle noord- en zuidpolen hetzelfde magnetisatiepatroon
hebben, zie figuur 3.2.a, dan geldt:

III = KGV (p,N) (3.2)

oftewellll is gelijk aan het 'Kleinst Gemene Veelvoud van pen N'

Indien aangenomen wordt dat aIle noord- en zuidpolen hetzelfde magnetisatiepatroon hebben,
zie figuur 3.2.b, oftewel: Mr (r, <f>r) = -M (r, <f>r + nip), en~ (r, <f>r) = -Mcp (r , <f>r + nip) ,
dan geldt:

III = KGV (2p,N) (3.3)

De "rond 58 mm. motor" heeft 9 statortanden (N=9) en 6 poolparen (p=6). Indien het magne
tisatiepatroon overeenkomt met figuur 3.2b, dan is een III te verwachten van 36 (kleinst
gemene veelvoud van 2p=12 en N=9). De fundamentele kleefkoppel component zal zijn:
T36 sin(368).

-
•

M,
I

M,

I

-<p, 0 ~"'CPt

21l/p :.- ---: 21l/p :.-

a b

Figuur 3.2 Schematisch voorstelling van twee magnetiseringspatronen

In de volgende paragrafen zullen twee berekeningsmethoden beschreven worden welke
gebruikt kunnen worden voor het verklaren van kleefkoppelcomponenten. Deze worden in dit
verslag verder aangeduid met theorie I en theorie II.
In paragraaf 3.2 wordt theorie I beschreven welke in eerste instantie gebruikt is voor de
verklaring en de berekening van het kleefkoppel. Uit metingen en simulaties blijkt dat deze
theorie niet gebruikt mag worden omdat de gestelde voorwaarden bij het afleiden van de
koppeluitdrukking niet opgaan voor de bekeken motorconfiguratie.
In paragraaf 3.3 wordt de uitgebreidere theorie II beschreven welke wel gebruikt kan worden.
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3.2 Theorie I

Van de in deze paragraaf besproken afleiding van de kleefkoppeluitdrukking zal enkel de
grote lijn besproken worden. Voor de afleidingen zal verwezen worden naar artikel [1.1]
(Interne mededeling rapportage kleefkoppel onderzoek, E.M.H. Kamerbeek) en artikel [1.6]
(Nat.lab. Unclassified report, E.M.H. Kamerbeek).

3.2.1 Magnetisatiepatroon

Uitgegaan wordt van een dunne cilinder met een straal Rm, welke uit de radiaal gemagneti
seerde rotormagneet gehaald wordt. De straal Rm is het magnetisch midden van de magneet,
oftewel de straal ter plaatse van de gemiddelde radius van de rotormagneet. Het magnetisatie
patroon kan worden beschreven door:

m = mv(Rm) cos v<f>r (3.4)

met: v = 0, 1,2,3, ... = plaatsharmonische magnetisatiecomponenten in de magneet;

er geldt: <f>s = <f>r + 8

m = m (R ) cos v(to -8)v m "t's

m = mv(R ) cos(v8) cos(vto ) + m (R ) sin(v8) sin(v<f»m "t's vms

(3.5)

(3.6)

Dus de ronddraaiende rotor (magnetisatie) kan vervangen worden door twee stilstaande
functies ten opzichte van de statorcoordinaten.

Voor de eerste term in formule 3.3 is:
cos(v<f>s) : de magnetische verdeling ten opzichte van statorcoordinaten;
mvcos(v8) : de amplitude.

Voor de tweede term is:
sinev<f>s) : de magnetische verdeling ten opzichte van statorcoordinaten;
mvsinev8) : de amplitude.
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(3.7)

3.2.2 Radiale B-veld

Allereerst zal uit de beschrijving van het magnetisatiepatroon een algemene uitdrukking voor
het radiale B-veld worden afgeleid. Vervolgens wordt deze uitdrukking vereenvoudigd
(paragraaf 3.2.3), waarna een uitdrukking voor het koppel voIgt (paragraaf3.2.4).

In Bijlage Al is afgeleid dat het radiale B-veld in de luchtspleet op een straal R ten gevolge
van een harmonische in het magnetisatiepatroon, mv(Rm) , beschreven kan worden door:

B:
ad

(<Ps,8,R) == mvCRm) cos(v8) L an,vCR,Rm) cos(n<ps)
n

+ mv(Rm) sin(v8) " b (R,R) sin(n<p)L..J n,v m s
n

met: n=1,2,3, ...

Het rangnummer 'n' in deze uitdrukking ligt vast volgens de volgende relatie:

n==lll±vl

met: ll=kN; N=9, k=0,1,2,3, ...
v = 0, p, 2p, 3p, ...

Voor de afleiding van formule 3.8 wordt verwezen naar artikel [1.6].

(3.8)

Tevens wordt in artikel [1.6], Appendix C, afgeleid dat de absolute waarden van de coeffici
enten <in,v en bn,v hetzelfde zijn voor alle n-waarden en dat enkel het teken varieert. Het teken is
ook te voorspellen, en hangt af van de rangnummers v, n en Il welke alleen positieve waarden
aan kunnen nemen:

Indien: v = n + Il

Indien: v = In - III

; onafhankelijk van n en J.!

; indien n > J.! , dus v = n - J.!
; indien n < Il , dus v = -n + J.!

Voorbeeld:
Ten gevolge van de vertanding -bekeken wordt 1l=9- in combinatie met een component in
de magnetisatie -bekeken wordt v=6- zullen er luchtspleetvelden ontstaan met rangnum
mer n. Het rangnummer n voIgt uit formule 3.5, in dit voorbeeld n = 3 en n = 15.

Het teken van de coefficienten is te bepalen volgens bovenstaande regel:
Voor n = 3: 6 = I 3 - 9 I en n < Il .
Dus geldt: b3,6 = - a3,6 •

Voor n = 15: 6 = I 15 - 9 I en n > Il .
Dus geldt: b15,6 = a15,6 •
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De uitdrukking voor het radiale B-veld, formule 3.7, is te vereenvoudigen volgens:

B v
rad

(<ps,8,R) = mvCRm) L an,vCR,Rm) [cos(v'8) cos(n<ps) + sin(v'8) sin(n<ps)] (3.9)
n

met: n = I~ ± v I;

en: v' =n± ~

en: v= Iv'l

v = 0,1,2,3, ...
~=kN; N=9,k=0,1,2,3, ...
waarbij v' ook negatiefkan worden, en dus ook de term
sin(v'8)

Dus indien: v' = n + ~

v' = n - ~
v' = n - ~

en n> ~:

en n < ~:

sin(v'8) = + sin(v8)
sin(v'8) = + sin(v8)
sin(v'8) = - sin(v8)

3.2.3 Luchtspleetgeleidbaarheidsfunctie

In de theorie van de elektrische machines wordt het twee dimensionele radiale B-veld in de
luchtspleet vaak benaderd volgens de relatie:

met: <Ps =<Pr +8 (3.10)

met: B~ = het radiale magnetische veld in de luchtspleet;
~ = de magnetische potentiaal over de luchtspleet;
I..~ = de luchtspleetgeleidbaarheid;
<Ps = tangentiele positie in de luchtspleet ten opzichte van statorcoordinaten;
<Pr = tangentiele positie in de luchtspleet ten opzichte van rotorcoordinaten.

De functie van de luchtspleetgeleidbaarheid wordt bepaald door de geometrie van de stator
tanden.
Omdat de luchtspleet g (kleinste afstand tussen het rotorijzer en de statortanden) normaal
gesproken klein is ten opzichte van de binnenstraal van het rotorijzer, is er met de afhankelijk
heid van de straal r op het beschreven B-veld geen rekening gehouden. Echter in kleinere
permanent magneet motoren, zoals ook de "rond 58 mm. motor", is er geen sprake van een
kleine luchtspleet, omdat de magneet er zich in bevindt. Bovendien kan niet worden aangeno
men dat het veld onafhankelijk is van de straal r in de magneet.
In configuraties met aan een zijde van de luchtspleet een glad ijzeroppervlak en aan de andere
zijde een vertande structuur is de luchtspleetgeleidbaarheidsfunctie te bepalen (zie metingen
paragraaf 4.4). Hierbij wordt aangenomen dat de permeabiliteit van het ijzer als oneindig
beschouwd kan worden, en de magnetische potentiaal over de luchtspleet constant is (dus ~ is
geen functie van <Ps)' Het produkt l.\ .1.. ~ beschrijft dan het veld ter plaatse van het gladde
oppervlak. De vraag is of formule 3.10 een goede benadering blijft indien u~ weI een functie
van <Ps is.
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In artikel [1.6] (Appendix D) is afgeleid dat, als aan de voorwaarde:

(3.11)

is voldaan de algemene uitdrukking van het radiale veld, zie formule 3.7, geschreven kan
worden in een vergelijkbare vorm als formule 3.10, namelijk:

Bv(<j>r,8,r) = ( mv(Rm) cos(v<j>r) ) . [ Av,o(r) + L Av,lI(r) cos(Il(<j>r +8» ]
11>0

(3.12)

Voor de afleiding van deze uitdrukking wordt verwezen naar [1.6].
Deze uitdrukking is een goede benadering, als de gleufopeningen tussen de statortanden zeer
klein zijn ten opzichte van de breedte van de magneetpool. Echter kan er niet bewezen worden
dat relatie 3.11 algemeen geldig is. AIleen als 'Jl = 0' (geen vertanding) en 'v = 0' (constante
radiale magnetisatie) geldt relatie 3.11 exact.

Als aan formule 3.11 wordt voldaan dan kan het totale veld kan dus worden beschreven door
de benadering:

B(<j>r,8,r) = L mv(Rm) cos(v<j>r) Av(<j>r,8,r)
v

met:

AvC<j>r,8,r) = Av,o(<j>r,8,r) + L Av,/r) cos Il(<j>r +8)
11>0

(3.13)

(3.14)

met: Jl = kN N = 9; k = 1,2,3, ....

Opgemerkt moet worden dat formule 3.12, in tegenstelling tot formule 3.10, het radiale veld
beschrijft als functie van de straal r.
Een verdere benadering volgens:

B(<j>r,8,r) = L Uv cos(v<j>r) Ao(<j>r,8,r)
v

(3.15)

(overeenkomstig met formule 3.10) met Ao(<j>r,8,r) = \=0(</>r,8,r), kan toegepast worden als de
gleufopeningen tussen de statortanden klein zijn ten opzichte van de poolbreedte van de
magneet.
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3.2.4 Koppeluitdrukking volgens theorie I

In artikel [1.1] wordt er van uitgegaan dat de luchtspleetgeleidbaarheid voor alle v-waarden
dezelfde is als bij een homopolaire magnetisatie, v = 0, oftewel :

Ao(q>s) = AD + L \(r) cos(~q>s) (3.16)
II

met: Ao,o = AD en AO,II = All
en: Il = kIN N= 9; k l = 1,2,3, ...

m(q>r) = L mv cos(vq>r)
v

(3.17)

met: V =k2p p = 6 ; k2 = 1,2,3, ...

Er wordt vanuit gegaan dat er in m(q>r) geen homopolaire component ffio voorkomt, v > O.

Voor het radiale veld in de luchtspleet is dan te schrijven:

Brad =L L Y2 mv \ [ COs((~ +V)q>s +~e) + COs((~ -V)q>s +~e) ]
v II

(3.18)

In de luchtspleet ontstaan een groot aantal velden met rangnummer n = In' I, met n'= Il±V. Er
kan pas een kleefkoppel ontstaan indien er een veld ontstaat met rangnummer n, dat ook
voorkomt in het magnetisatiepatroon:

n = I~ ± VII = v2

waarin VI en v2 in de praktijk aanwezige rangnummers zijn uit de reeks v = k p .

Aangezien de beschrijving van het radiale B-veld bekend is voIgt het koppel uit:
21t

T = R L f dm B dq> = R L ~ B dm
e m dq> s m

o s

(3.19)

In artikel [1.1] is aangetoond dat als n' = +v2, het kleefkoppel geschreven kan worden als:
T = - Y2 1t R L v2 m m A sin(~e) (3.20)e m VI V2 II

Als n' = -V2 dan kan voor het kleefkoppel geschreven worden:
T e = Y2 1t R L v

2
mv mv A sin(~e)

m I 2 II

13
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Hieruit blijkt dat de kleefkoppelcomponent met rangnummer Il evenredig is met:

V2 : het rangnummer van de betreffende harmonische component in het
magnetisatiepatroon

mvl en mv2 : de amplitude van de component met rangnummer VI en V 2 in het
magnetisatiepatroon

en Aft : de amplitude van de betreffende coefficient Il van de luchtspleetgeleidbaarheid,
waarbij IIl±vll= V2

De metingen (zie hoofdstuk 4) zijn erop gericht om de componenten mv en Aft te meten en te
vergelijken met de gedane kleefkoppelmetingen. Zo kan de juistheid van de koppeluitdruk
king volgens formule 3.18 worden gecontroleerd.
De simulatie met V = 1 (zie hoofdstuk 5), is erop gericht om te controleren of voor lage
poolpaartallen formule 3.11 geldig is. Zoniet, dan zal voor hogere poolpaartallen formule 3.11
zeker niet gebruikt mogen worden.

Uit de metingen blijkt dat de koppeluitdrukking volgens formule 3.20 en 3.21 niet juist is en
uit simulaties blijkt dat de voorwaarde, nodig om theorie I te kunnen gebruiken -zie relatie
3.11- niet wordt vervuld bij een motorconfiguratie als die van de "rond 58 mm. motor".
Daarom is er een andere koppeluitdrukking afgeleid, welke in paragraaf 3.3 behandeld wordt.
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(3.23)

3.3 Theorie II

3.3.1 Magnetisatiepatroon

Evenals in theorie I, zie paragraaf 3.2, wordt er uitgegaan van een dunne cilinder met een
straal Rm , welke uit de rotormagneet gehaald wordt. Dit radiale magnetisatiepatroon kan
worden beschreven door:

m = m vCR ) cos(v<p) = m (R ) cos(v8) cos(v<p) + m vCR ) sin(v8) sin(v<p) (3.22)m r vm s m s

met: v = 0, 1,2,3, ... = plaatsharmonische magnetisatiecomponenten in de magneet.

3.3.2 Radiale B-veld

In Bijlage Al is afgeleid dat het radiale B-veld in de luchtspleet op een straal R ten gevolge
van een harmonische in het magnetisatiepatroon, mv(Rm), beschreven kan worden door:

Bvrad(<p ,8,R) = mv(R ) cos(v8) " a v(R,R ) cos(n<p)s m L...t n, m 5
n

+ mvCRm) sin(v8) L bn,v(R,Rm) sin(n<ps)
n

met: n= 1,2,3, ...

Het rangnummer 'n' in deze uitdrukking ligt vast volgens de volgende relatie:

n=lv±JlI

met: Jl = kN; N=9, k = 0, 1,2,3, ...
v = 0, p, 2p, 3p, ...

Voor de afleiding van formule 3.24 wordt verwezen naar artikel [1.6].

Voor de relatie tussen de coefficienten ~ ven bnvgeldt:, ,

(3.24)

Indien: v = n + Jl

Indien: v = In - JlI

bn.v(R,Rm) = ~,v (R,Rm)

bn,v (R,Rm) = ~,v (R,Rm)
bn,v (R,Rm) = - ~,v (R,Rm)
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3.3.3 Tangentiele B-veld

Uit het radiale B-veld kan het tangentiele B-veld berekend worden. Immers in lucht geldt dat:
div B =\7·B = 0

Algemeen kan gesteld worden dat indien Bz = 0 (geen flux in de axiale richting) er geldt:
1 a 1 a
- - (r B) + - - B = 0 (3.25)
r ar r r a<p tp

(3.26)

a aB r- (r B) = -B - r -ar r r ar
21t aB

Bin = f (-B - r _r ) d<p
~ r ar S

In de bekeken motorconfiguratie is de straal R in de luchtspleet eindig en ongelijk aan nul.
Dus R- 1 is ook eindig en ongelijk aan nul. Voor het tangentiele veld kan dan geschreven
worden:

aBtp

a<p

o

De uitwerking van het tangentiele B-veld is in Bijlage A2 weergegeven. Het resultaat is:

(3.27)

n

met: n= 1,2,3, ...

B n,v

A n,v

De hierin voorkomende coefficienten An,v en Bn,v zijn als voIgt gedefinieerd:
1 a

- - - (r a )
n ar n,v

1 a
+ - - (r b )

n ar n,v

Hieruit voIgt dat als:
bn,v = + ~,v ....
b = - ~n,v ....",v
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3.3.4 Koppeluitdrukking volgens Maxwell's stress tensor

De koppeluitdrukking met behulp van Maxwell's stress tensor is:
R 2 L 21t

T
e

_a_ L JBrad B tan d<ps
~o n 0

(3.28)

met: dA = R" L d<ps
~ <R" <R] De straal R" waarop de velden zullen worden berekend ligt in de

luchtspleet, dus tussen de statortanden en de magneet.

Voor wad en Blan worden de uitdrukkingen gebruikt zoals ze respectievelijk in formule 3.23 en
3.27 zijn beschreven.

Voor de duidelijkheid worden er indices toegekend aan v en k, om aan te duiden of het gaat
om radiale of tangentiele componenten:

n = IVI ± kiN I Waarbij de '1' erop duidt dat deze waarden gelden in de uitdruk
king voor Brad.

n = Iv2 ± k2N I Waarbij de '2' erop duidt dat deze waarden gelden in de uitdruk
king voor Blan.

met: ~ = kxN x=I,2

Voor elke combinatie van de rangnummers v en ~ ontstaan er twee n-waarden. Dus twee
radiale velden en twee tangentiele velden. De sommatie van alle deze termen levert de totale
Brad respectievelijk B tan op. Indien deze twee uitdrukkingen in de koppeluitdrukking worden
ingevuld dan ontstaan er een groot aantal termen uit de vermenigvuldiging.
Door voorwaarden te vinden voor n, v en ~, kan het aantal termen in de koppeluitdrukking
worden gereduceerd. De algemene koppeluitdrukking die voIgt uit formule 3.23 ,3.27 en 3.29
kan genoteerd worden als:

2 21t

R a L " J 2T e LJ ffiv,(R m ) ffi v2(R m) [ an,v Bn,v cos(Vt8) sin(v28) cos (n<ps)
~o n 0

+ An,v bn,v sin(vt8) cos(V28) sin2(n<ps)

+ an,v An,v cos(Vt8) cos(V28) cos(n<ps) sin(n<ps)

+ bn,v Bn,v sin(vt8) sin(v28) sin(n<ps) cos(n<ps) ] d<ps

(3.29)

Bewezen kan worden dat de 3e en 4 e term na integratie nul zijn. Voor de volledige uitwerking
wordt verwezen naar Bijlage A4.
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3.3.5 Koppelvoorwaarde voor de n-waarden

In de koppeluitdrukking, formule 3.29, wordt geYntegreerd naar q>s' van 0 tot 2n. Deze hoek q>s
komt in de uitdrukking voor Brad en B lan aIleen voor in de termen: cos(nq>s) en sin(nq> s)' Door
aIle mogelijke combinaties van de cosinus- en sinustermen te bekijken is een voorwaarde voor
de rangnummers n -die voorkomen in de uitdrukking van het radiale en tangentiele veld- afte
leiden, welke is weergegeven in Bijlage A3.

Conclusie:
Er kan enkel een kleefkoppel optreden ongelijk aan nul indien het rangnummer van het radiale
veld en het tangentiele veld gelijk is. Dus gelijke n-waarden in de uitdrukkingen van Brad en
Blan.

3.3.6 Koppelvoorwaarde voor de v-waarden

Door voorwaarden te vinden met betrekking tot de rangnummers vI en v 2, die voorkomen in
de uitdrukking van het radiale en tangentieIe veld, kan het aantal termen in de koppeluitdruk
king volgens formule 3.29 worden gereduceerd. Hierbij kunnen verschillende situaties beke
ken worden, waarbij de voorwaarde voor de gelijke n-waarden natuurlijk moet blijven gelden.
De situaties die kunnen voorkomen zijn:
A Kan er een kleefkoppel optreden ten gevolge van een van de voorkomende mv-compo

nenten in het magnetisatiepatroon onder invloed van zijn eigen veld? Oftewel een en
dezelfde v-waarde in de uitdrukking van Brad en Blan :
Al De gelijke n-waarden in Brad en Blan volgen uit een v en een Il-waarde;
A2 De gelijke n-waarden in Brad en Blan volgen uit een v en twee verschillende Il

waarden.

B. Kan er een kleefkoppel optreden ten gevolge van een van de voorkomende mv-compo
nenten in het magnetisatiepatroon onder invloed van een veld afkomstig van een andere
mv-component die in het magnetisatiepatroon voorkomt?
De gelijke n-waarden in Brad en Blan volgen dus uit twee v-waarden en een of twee Il
waarden.

Deze verschillende situaties (A en B.) zullen verder worden uitgewerkt.
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A. Rotormagneet met een my component

Een en deze1fde v-waarde in de uitdrukking voor zowe1 Brad en B1an wil zeggen dat er bekeken
wordt of er een kleefkoppe1 kan ontstaan indien een vertande stator wordt gecombineerd met
een rotormagneet met maar een my component (zuiver sinusvormig magnetisatiepatroon).

Voor ge1ijke v-waarden en ge1ijke n-waarden kan de koppe1uitdrukking genoteerd worden als
formule 3.29. Omdat in deze situatie de my in de uitdrukking voor Brad en Han hetze1fde is, is
gekozen voor deze1fde index (VI) te gebruiken, wat een vereenvoudiging in de koppe1uitdruk
king met zich mee brengt.

2 2lt

R a L "f 2 2T e L.J ffiv/Rm) [ an,v Bn,v cos(VI8) sin(v18) cos (nq>s)
11 0 n 0

+ An,v bn,v sin(v I8) cos(VI8) sin2(nq>s) (3.30)

+ an,v An,v COS
2(vI8) cos(nq>s) sin(nq»

+ bn,v Bn,v sin2(v I 8) sin(nq» cos(nq>s) ] dq>s

Bewezen kan worden dat de 3e en 4 e term na integratie nul zijn. Voor de volledige uitwerking
wordt verwezen naar Bijlage A4.
De 1e en de 2e term moeten nader bekeken worden. Dit gebeurt aan de hand van twee verschil
lende situaties (zie A.l en A.2 hieronder volgend).

A.I Indien de gelijke n-waarden in Brad en wan volgen uit een V en een ....-waarde

Voorbee1d:
Indien in de magnetisatie alleen voorkomt: V = 6,
en indien in de vertanding bekeken wordt: Il = 9.
Met: n = IV ± III -+ n = I 6 ± 9 I = 3 en 15

Voor n= 3:
In de uitdrukking voor Brad is' V = 6 . n = 3 . k N = 9. I , 'I

en in de uitdrukking voor B1an is: V2 = 6 ; n = 3 ; k2N = 9
(Immers gesteld is ge1ijke v-waarden (VI =v2) en ge1ijke Il-waarden (kl =k2) in de uitdruk
king voor Brad en Blan ,en tevens is de voorwaarde voor Te *0 ge1ijke n-waarden.)
Hieruit voIgt het teken van de coefficient: 6 = I 3 - 9 I en n < Il , dus:
In de term voor Brad : b = - a3,6 3,6

In de term voor Blan : B3,6 = A3,6

Voor n = 15 kan op deze1fde manier de tekens van de coefficienten bepaald worden.
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Algemeen bekeken geldt voor het teken van de coefficienten dat voor de n-waarden die
volgen uit een combinatie van een magnetisatiecomponent met rangnummer v en een compo
nent die voIgt uit het vertande statorijzer met rangnummer Il (uitgezonderd de speciale situatie
uitgelegd in A.2), geschreven mag worden:

als: bn,v = + ~,v -+ Bn,v = - An,v
als: bn,v = - ~,v Bn.v= + An,v

Met behulp van het simulatie programma Opera-2d kunnen de coefficienten ~ v' b nv, A nv en, , ,

B n,v worden berekend (zie hoofdstuk 5).

Indien in formule 3.30 de coefficienten bnv en ij v vervangen worden door respectievelijk, ,

an,v en ~,v, met het daarbij behorende teken, dan blijkt dat ook de 1e en de 2e term na integra-
tie nul zijn. Voor de volledige uitwerking wordt verwezen naar Bijlage A4.

Conclusie:
Er ontstaat geen kleefkoppel indien er maar een magnetisatiecomponent in het magnetisatie
patroon zou voorkomen (zuiver sinusvormige magnetisatie).
In dit geval voIgt het rangnummer van het radiale en tangentiele veld uit een v-waarde en een
Il-waarde.

De uitzondering op deze regel wordt in A.2 behandeld.

A.2 Indien de gelijke n-waarden in Brad en Blan volgen oit een v en twee verschillende 11
waarden

Een speciale situatie treedt aIleen op indien er een v-waarde (v = p, 3p, 5p, 7p, ...) voorkomt
in de rij van Il (Il= 0, N, 2N, 3N,...). Bij deze motorconfiguratie is dat onder andere: v=3p=
2N=18 en v=15p=10N=90.

Voorbeeld:
Indien in de magnetisatie aIleen voorkomt: v = 18,
en indien in de vertanding bekeken wordt: Il= 9 en Il = 27.
Met: n = Iv ± III n = I 18 ± 9 I= 9 en 27

n = I 18 ± 271 = 9 en 45
Hieruit blijkt dat n=9 kan ontstaan door de combinaties van een v-waarde en twee Il
waarden, wat aIleen kan gebeuren in deze speciale situatie. In de twee verschillende
combinaties is een verschillend teken van de coefficienten te zien:

Voor: v = 18, Il = 9 en n = 9

Voor: v = 18, Il = 27 en n = 9 -+

b -l'l~9,18 - ~,18

B918 = -A918, ,
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Met behulp van het simulatie programma Opera-2d kunnen de coefficienten ~,V, b n,v , A n,v en
B n,v worden berekend (zie hoofdstuk 5).
In de simulaties wordt er een statorijzer met N=9 (met rangnummer J.1 = 0, 9, 18, 27, 36, ...)
gecombineerd met een rotormagneet met een harmonische (met o.a. rangnummer v=18). Voor
het bovenstaande voorbeeld wordt dan de coefficienten van het totale veld n=9 berekend.
Dit zijn de coefficienten: alol918 en bIOI 918 , waarvoor geschreven kan worden:, ,

alOI = a~=9 + a~~279,18 9,18 9,18
bIOI = b~=9 + b~=279,18 9,18 9,18 ~~ ~=27a 9,18 a 9,18

Hieruit voIgt dat: alOI "* bIOI9,18 9,18

Indien v=18 geldt dat de mogelijke n-waarden door twee combinaties kunnen ontstaan:
n= Iv+J.111 en n= IV-J.12!' en dat er in deze twee situaties altijd een verschil in absolute grootte is
tussen de coefficienten:

lalol 1"* IbIOI In,v n,v

en:

IAIOI I "* IBIOI In,v n,v

n

De uitdrukking voor het koppel na integratie (zie formule 3.30) wordt in deze situatie:

11: R: L--- L m~,(Rm) [ an,v Bn,v + An,v bn,v ] sin(vI8) cos(vI8)
Il o

(3.31)

Conclusie:
AIleen in een speciale situatie is het mogelijk dat een component in de magnetisatie een
kleefkoppel kan veroorzaken. Hierbij geldt dat het rangnummer van de betreffende magnetisa
tiecomponent v hetzelfde moet zijn als een rangnummer J.1 bepaald door de vertanding:
v = J.1 = kN ; met N=aantal statortanden.
Voor de bekeken motorconfiguratie (p=6 en N=9) geldt dat onder andere m l8 (v = 3p = 18 en
J.1= 2N = 18) aIleen een kleefkoppel kan veroorzaken.

De overige magnetisatiecomponenten die buiten de bovenstaande uitzondering vallen kunnen
geen kleefkoppel veroorzaken (zie situatie A.l).
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B. Rotormagneet met twee of meer mv componenten

Ongelijke v-waarden in de uitdrukking voor zowel Brad en Blan wil zeggen dat er bekeken
wordt of er een kleefkoppel kan ontstaan indien een vertande stator wordt gecombineerd met
een rotormagneet met twee of meer mv componenten.

Voor verschillende v-waarden en gelijke n-waarden kan de koppeluitdrukking genoteerd
worden als in formule 3.32. (de 3e en 4e term zoals ze in formule 3.29 voorkomen zijn hierin
niet opgeschreven daar gebleken is dat ze na integratie nul zijn).

2 21t

R
a

L " JTe = L..J mvl(R m) m v2(R m) [ an,v B n.v cos(V18) sin(v28) cos2(n<f>s)
Il o n 0

Te zien is dat in deze uitdrukking weer onderscheid is gemaakt tussen VI (radiale veldcompo
nenten) en V2 (tangentiele veldcomponenten).

In A.l is al bekeken wat er met het kleefkoppel gebeurt als de n-waarden ontstaan uit een Ven
een Il in de uitdrukking voor Brad en Btan.

In dit geval worden twee v-waarden bekeken, de ene (v j ) veroorzaakt met een Il-waarde (kIN)
een n-waarde in de uitdrukking voor Brad, terwijl de andere v-waarde (v2) in combinatie met
een Il-waarde (k2N) eenzelfde n-waarde in de uitdrukking voor Btan veroorzaakt.

Voorbeeld:
Indien in de magnetisatie aIleen voorkomen: v = 6 en v = 30,
en indien in de vertanding bekeken wordt: Il = 9 en Il = 45
Met: n = Iv ± III n = I 6 ± 9 I= 3 en 15

n = I 30 ± 45 I= 15 en 75

In de uitdrukking voor Brad is: VI = 6 ; n = 15 ; kIN = 9
In de uitdrukking voor Btan is : V2 = 30 ; n = 15 ; k2N = 45
(Immers de voorwaarde voor Te*O is gelijke n-waarden in de uitdrukking voor Brad en
Btan.)

Tekenbepaling van n = 15: 6 = 115 - 9 I en n> Il, dus:
In de uitdrukking voor Brad : b l5,6 = al5,6

Tekenbepaling van n =15: 30 = I 15 - 45 I en n < Il , dus:
In de uitdrukking voor Btan : b l5,30 = - a15.30 -+ B I5,30 = AI5,30

In dit voorbeeld blijkt dus dat voor de coefficienten geldt: b l5,6 = a l5,6 en B I5,30 = A 15.30
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Algemeen bekeken kunnen er vier situaties voorkomen:

B.l: bn,vl = ~,v] en Bn,v2 = An,v2
B.2 : bn,v] = - ~,v] en Bn,v2 = - An,v2
B.3: bn,v] = ~,vl en Bn,v2 = - An,v2
B.4 : bn,VI = - ~,v] en Bn,v2 = An,v2

De situaties:

lalol 1"* IbioI I enn,v n,v

IalOI 1"* IbioI I enD,V D,V

b = _l'I en
D,V -n,V

bn,v = ~,v en

Bnv = - Anv, ,

Bnv = Anv, ,

IAlol I "* IBioi In,v n,v

IAlol I "* IBioi ID,V n,v

kunnen niet voorkomen, omdat aan de voorwaarde voor gelijke n-waarden voldaan moet
worden. Immers:

De n-waarden die kunnen ontstaan ten gevolge van de magnetisatie, met: v = 6, 12, 24,
30 en 42, in combinatie met de vertanding, Il = 0,9, 18,27,36, ... ,zijn:
n = 3,6, 12, 15,21,24,30,33,39,42, ...

De n-waarden die kunnen ontstaan ten gevolge van de magnetisatie, met: v = 18, in
combinatie met de vertanding, Il = 0,9, 18,27,36, ... , zijn:
n = 9, 18,27,36,45, ...

De vereenvoudigde koppeluitdrukkingen die in de eerste vier situaties (B.l, 8.2, B.3 en B.4)
ontstaan zijn de volgende:

B.1 Indien voor de coefficienten in de beschrijving van Brad geldt:

bn,v] = ~,v] V] = n + Il of:
v] = I n - III en: n> Il

en indien voor de coefficienten in de beschrijving van Blan geldt:

Bn,v2 = An,v2 V2= I n -Ill en: n < Il

(3.33)

De periodiciteit van het kleefkoppel in e in deze situatie is: (VI + v2).
Voor de volledige uitwerking van formule 3.33 wordt verwezen naar Bijlage AS.
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B.2 Indien voor de coefficienten in de beschrijving van Brad geldt:
bn,vI = - a",vI VI = I n - 1-1 I en: n < 1-1

en indien voor de coefficienten in de beschrijving van Blan geldt:
Bn,v2 = - An,v2 V2= n + 1-1 of:

V2= I n - 1-1 I en: n > 1-1

(3.34)
n

T
e

dan is de koppeluitdrukking te schrijven als:

11: R: L--- L - Y2 mv,(R m) m v2(R m) an,v
l

A n,v
2

sin(vI +v2)8
Il a

In deze situatie is de periodiciteit van het kleefkoppel in 8 ook (VI + V2), er treedt enkel
een tekenverschil op voor de gehele koppeluitdrukking ten opzichte van formule 3.33.
Voor de volledige uitwerking van formule 3.34 wordt verwezen naar Bijlage AS.

B.3 Indien voor de coefficienten in de beschrijving van Brad geldt:
bn,VI = a",vI VI = n + 1-1 of:

VI = I n - 1-1 I en: n> 1-1

en indien voor de coefficienten in de beschrijving van Btan geldt:
Bn,v2 = - An,v2 V2= n + 1-1 of:

V2= I n - 1-1 I en: n > 1-1

(3.35)

De periodiciteit van het kleefkoppel in 8 in deze situatie is: (VI - v2).
Voor de volledige uitwerking van formule 3.35 wordt verwezen naar Bijlage AS.

B.4 Indien voor de coefficienten in de beschrijving van Brad geldt:

bn,vl = - a",vI VI = I n - 1-11 en: n < 1-1

en indien voor de coefficienten in de beschrijving van Blan geldt:
Bn,v2 = An,v2 V2= I n - 1-11 en: n < 1-1

dan is de koppeluitdrukking te schrijven als:
2

11: R a L ""_
T LJ Y2 m v (R ) m v (R ) a v A v sin(v I -v2)8elm 2 m n, 1 n, 2

Il a n

(3.36)

In dit geval is de periodiciteit van het kleefkoppel in 8 ook (VI - v 2), er treedt enkel een
tekenverschil op voor de gehele koppeluitdrukking ten opzichte van formule 3.35.
Voor de volledige uitwerking van formule 3.36 wordt verwezen naar Bijlage AS.
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3.3.7 Resume voorwaarden

De voorwaarden die gevonden zijn met het doel om het aantal termen in de koppeluitdrukking
te minimaliseren zijn:

• Er kan aIleen een kleefkoppel optreden ongelijk aan nul indien het rangnummer, n, van
het radiale veld en het tangentiele veld dat in de luchtspleet ontstaat ten gevolge van een
vertand statorijzer (Il = 9, 18,27,36, ...) in combinatie met een magnetisatiepatroon (v =
p, 2p, 3p, ...) gelijk is. Dus een en dezelfde n-waarden in de uitdrukking voor Brad en Btan .

• Er kan geen kleefkoppel ontstaan indien er maar een magnetisatiecomponent in het
magnetisatiepatroon zou voorkomen (zuiver sinusvormige magnetisatie). AIleen in een
speciale situatie is het mogelijk dat een component in de magnetisatie een kleefkoppel
kan veroorzaken. Hierbij geldt dat het rangnummer van de betreffende magnetisatiecom
ponent v hetzelfde moet zijn als een rangnummer Il bepaald door de vertanding

• Er kan wel een koppel ontstaan indien het magnetisatiepatroon uit twee of meer magneti
satiecomponenten bestaat. Dus ongelijke v-waarden in de uitdrukking voor Brad en Btan .

3.3.8 Modelvorming

Doel
Het doel van de modelvorming is om een beter fysisch inzicht te krijgen in de afleidingen van
de kleefkoppeluitdrukking. Tevens zal er nog een koppelvoorwaarde uit volgen met betrek
king tot de rangnummers n en v.

Motorconfiguratie
Uitgegaan wordt van de besproken motorconfiguratie, een stator met 9 tanden (Il = 0, 9, 18,
27,36, ...) en een rotormagnetisatie met p=6 (v = 6, 12, 18,24,30 en 42).
Bij de veldberekeningen in Opera 2d is eveneens uitgegaan van een simulatiemodel. Het gaat
hier om een vertande stator en een rotormagneet die vervangen is door een stroornverdeling
Kv rotor op een straal R m (gemiddeld midden van de magneet).
Het doeI van de simulaties is om de coefficienten ~ v , It v ,An v en B nv te berekenen op een, " .
straal Ra, met R s < Ra < R I < Rm • Met deze coefficienten kan het radiale en het tangentiele
veld ter plaatse r=Ra worden beschreven met de uitdrukkingen volgens formule 3.23 en 3.27.

Analytisch model
Het simulatiemodel, waarin de heersende velden op een straal Ra bekend zijn, wordt ten
behoeve van het inzicht aangepast. Opgelet moet worden dat met deze aanpassing de heersen
de velden in de luchtspleet niet mogen veranderen, daar anders het model niet meer gebruikt
kan worden.
De aanpassing betreft de vertande stator met straal ~ die vervangen wordt gedacht door een
gladde stator met Ilr ... 00 en met straal R . Op deze straal ~ wordt een dunne stroombeleg
ging K nstator gelegd, ter grootte van Htan , welke berekend is op de straal ~ in het simulatie
model (met vertand statorijzer).
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In het simulatiemodel:
De mv componenten in K v rotor zijn: v = 6, 12, 18,24, 30 en 42.
De harrnonische velden in de luchtspleet met rangnummer n, ontstaan ten gevolge van de
vertande stator in combinatie met de rotorrnagneet, waarbij:
n = Iv ± k.N I ; met N = 9 , en k = 0, 1,2, 3, .
Oftewel: n=3,6,9, 12, 15, 18,21,24, .

In het analytische model:
De vertande stator is vervangen gedacht door een gladde stator met daarop een
stroombelegging K n stator. Deze stroombelegging veroorzaakt dus harrnonische velden in
de luchtspleet met rangnummer n, met: n = 3, 6, 9, 12, 15, 18,21,24,...

.............. Gl.d statorijzer

- K. ~otor

\
• Rotorij:r.er

Fig 3.3 Schematische weergave van het model.

Randvoorwaarden algemeen

Algemeen geldt:
Als in een luchtspleet op een straal R m een oneindig dunne stroombelegging Kv wordt
gelegd, dan gelden voor de heersende velden de volgende randcondities:
Op r=Rm : Bjrad = Bzrad (index' I': lucht r<Rm en index '2': lucht r>Rm)

Hltan _ Hztan = K
v

Randvoorwaarden model
In het model bevindt zich aan een kant van de stroombelegging lucht en aan de andere kant
een gladde stator. Waarbij wordt verondersteld dat de perrneabiliteit van het stator- en rotorij
zer oneindig is (J.!r » J.!o ).

Indien er zich in het model enkel een stroomverdeling Knstator bevindt, dan geldt:
Op r=Ra : Hltan = 0 (index 'I': ijzer r<Ra en index '2': lucht r>Ra)

Hztan = ~stator

Btrad = Bzrad * 0 (mits Kvstator * 0)
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(3.39)

Indien er zich in het model enkel een stroomverdeling Kyrotor bevindt, dan geldt:
Op r=Ra : H/an = 0 (index' 1': ijzer r<Ra en index '2': lucht r>Ra)

H
2

tan = 0
B1rad = B2rad "* 0 (mits Kyrotor "* 0)

Indien beide stroombeleggingen (Knstator en Kyrotor) worden aangelegd (de aanwezige velden in
de luchtspleet zijn dan hetzelfde als de berekende velden in het simulatiemodel) dan blijkt dus
uit de randvoorwaarden dat het tangentiele H-veld op r=RavoHedig bepaald wordt door Knstator.
Echter het radiale veld op r = R awordt bepaald door zowel~ stator alsmede door Kyrotor.

Koppelvorming
Op de gladde stator kan er geen koppelvonning ontstaan ten gevolge van radiale velden
veroorzaakt door aHeen Kv rotor. Er kan enkel koppelvonning optreden ten gevolge van de
combinatie van de twee stroombeleggingen. Want volgens Lorentz treedt koppelvonning op
als een stroomvoerende geleider (in dit geval ~stator) in een magnetisch veld wordt gebracht
(in dit geval ten gevolge van Ky rotor) en de stroom- en veldrichting verschillend zijn. In het
model geldt:

21t

T e ex f Knstator . Brad, totaal d<ps (3.37)

o
Het radiale veld op r=R a, Brad, totaal , (welke Opera 2d berekent) wordt veroorzaakt door Knstator
(Brad, stator) en door Kyrotor (Brad, rotor):

Brad, totaal = B~ad, stator + B ~ad, rotor (3.38)

Aangezien er geen koppelvonning kan ontstaan op een stroomvoerende geleider K n stator (=
wan,stator) in combinatie met zijn eigen radiale veld, Brad,stator kan gesteld worden dat:

21t

T ex f K stator Brad, rotor d
en' y <Ps

o
Voorbeeld:

Indien in het rotorveld Brad,rotor (Kyrotor) de volgende rangnummer voorkomen:
v = 6, 12, 18,24,30 en 42,
en indien in Knstator het rangnummer voorkomt: n = 3,6,9, 12, 15, 18,21,24,27, ...
Op de stroombelegging ~stator zal enkel een koppel ontstaan indien de hierin voorkomen
de harmonische (met rangnummer n) ook voorkomt in het magnetisch veld. In dit voor
beeld zal er ten gevolge van n = 3, 9, 15,21,27, ... geen koppel kunnen ontstaan, omdat
deze rangnummers niet voorkomen in het magnetisch veld (n"*v). Wel zuHen de hannoni
sche met rangnummer n = 6, 18,30 en 42 een koppel veroorzaken omdat er ook hannoni
sche in het magnetisch veld voorkomen met v = 6, 18, 30 en 42.

Een magnetisatiecomponent in Kyrotor kan enkel een koppel veroorzaken indien de betreffende
hannonische v ook in Knstator voorkomt. Oftewel: n = v .
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De velden in de luchtspleet met rangnummer n, waarvoor geldt n1'V, kunnen opgevat worden
als strooivelden, oftewel velden die niet bij de koppelvorming betrokken zijn.

In paragraaf 3.3.9 zal de koppeluitdrukking worden bepaald per n-waarde. Om te bewijzen dat
voor n1'V geen koppel kan ontstaan, zal gebruik gemaakt worden van het feit dat voor een
bepaalde harmonische met rangnummer n de verhouding tussen Brad en B tan constant is voor
aIle v, behalve v=n.

Voorbeeld:
Indien in de magnetisatie voorkomt: v = 6 en 30
Indien in de vertanding bekeken wordt: Il = 9 en 27
Met: n = Iv ± III n = 16 ± 91= 3 en 15

n= /30±271=3en57

In het model geldt:
Voor n=3 en v=6 :

Voor n=3 en v=30 :

Voor n=3 geldt:

De coefficient a3,6 wordt bepaald door Kn stator

De coefficient A3,6 wordt bepaald door Kn stator

De coefficient a3,30 wordt bepaald door Kn stator

De coefficient A3,3o wordt bepaald door Kn stator

a3,6

A 3,6

(3.40)

Voorbeeld:
Indien in de magnetisatie voorkomt: v = 6 en 30
Indien in de vertanding bekeken wordt: Il = 0 en 36
Met: n = Iv ± III n = 16 ± 0 I= 6

n = 130 ± 361 = 6 en 66

In het model geldt:
Voor n=6 en v=6 :

Voor n=6 en v=30 :

Voor n=6 geldt:

De coefficient ~,6 wordt bepaald door~ stator en door Ky rotor

De coefficient A6,6 wordt bepaald door~ stator

De coefficient ~,30 wordt bepaald door Kn stator

De coefficient A3,3o wordt bepaald door Kn stator

(3.41)
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Algemeen geldt:

indien n "* v met: VI E V

en: V2 E V

(3.42)

a a
n,v1 "# n,v2 indien: n = VI of n = V2 (3.43)

3.3.9 Afleiding van de koppeluitdrukking per n-waarde

In deze paragraaf zal de koppeluitdrukking worden bepaald per n-waarde. De hierbij bekeken
n-waarden om tot een kleetkoppeluitdrukking te komen voor de 36e en 72e harmonische zijn:
6, 18,30 en 42.
Tevens zijn ter staving van de theorie bekeken: n = 3 en 9. Volgens het model en uit de
simulaties zal moeten blijken dat deze n-waarden niet bijdragen tot het kleetkoppel.

In de simulaties is de volgende vereenvoudiging aangenomen: m6 = ml8 = m30 = m42'

Om het overzicht te behouden wordt in deze paragraaf enkel met de coefficienten gerekend en
in paragraaf 3.3.10 zal de gedane vereenvoudiging gecorrigeerd worden.

De totale koppeIuitdrukking kan verkregen worden door alle afzonderlijk verkregen termen te
sommeren:

T = '" Te,IOlaal L...J e,n
n

Voor 0=6:

De v-waarden welke n = 6 kunnen veroorzaken zijn: V = 6,30 en 42

De uitdrukking voor het radiale B-ve1d is:
rad 8 rad rad radB6v (<p, ,R) = B66 + B 630 + B642'1 S , , ,

De uitdrukking voor het tangentiele B-ve1d is:

B lan
( 8R) B lan B lan

Ian
6,v2 <Ps" = 6,6 + 6,30 + B 6,42
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zie §3.3.6 A.I

21t

f
rad tan

en B6,42 B6,42 d<ps
o

21t

f rad tan
B6,30 B 6,30 d<ps

o

Uit de vermenigvuldiging van het radiale veld en tangentiele veld ontstaan de volgende
integralen:

21t

fB rad B tan d
6,6 6,6 <ps en

o
21t

fB rad B tan d
6,6 6,30 <Ps en

o
21t

f rad tan
B6,6 B 6,42 d<ps en

o
21t

fB rad B tan din
6,30 6,6 "t's en

o

21t

f rad tan
B6,42 B 6,30 d<ps

o
21t

fB rad B tan d<p
6,42 6,6 s

o
21t

f
rad tan

B6,30 B6,42 d<ps
o

zie §3.3.6 B.I

zie §3.3.6 B.3

zie §3.3.6 B.2

(3.47)

T e n=6

De koppeluitdrukking die hieruit voIgt is:

1t R 2 L
__a_ [ a

6
,6 A

6
,30 sin(368) - a

66
A

642
sin(368)

2 J.1 0

- a6,30 A6,6 sin(368) + a6,42 A6,6 sin(368)

- a6,30 A 6,42 sin(n8) + a6,42 A6,30 sin(n8) ]

(3.48)

Voor de volledige afleiding om tot deze uitdrukking te komen wordt naar Bijlage A6 verwe
zen.

Er geldt dat:

A 6,30 A 6,42

Hieruit blijkt dat de laatste twee termen in formule 3.48 tegen elkaar wegvallen, en er dus
geen 72e harmonische kleefkoppel kan ontstaan ten gelvolge van n=6.

a6 ,30 a6 ,42-- - (3.49)

Voor 0=18:

De v-waarde welke n = 18 kan veroorzaken is: v = 18

De uitdrukking voor het radiale B-veld is:
rad 8 rad

B I8 ,V
1
(<Ps' ,R) == B I8,I8 (3.50)

De uitdrukking voor het tangentiele B-veld is:
tan 8 tan

B I8 ,V
2
(<Ps' ,R) = B I8,I8 (3.51)
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De koppeluitdrukking die hieruit voIgt is:
2

11: R a L tot tot tot tot
Te n=U [ a18•18 B I8,I8 + bl8,18 A 18•18 ] sin(368)

4 Jlo

(3.52)

Voor de volledige afleiding om tot deze uitdrukking te komen wordt naar Bijlage A6 verwe
zen.

Voor 0=30:

De v-waarden welke n = 30 kunnen veroorzaken zijn: v = 6 en 30

De uitdrukking voor het radiale B-veld is:
rad 8 rad rad rad

B 30,V
1
(CPs, ,R) = B 30,6 + B30,30 + B30•42 (3.53)

De uitdrukking voor het tangentiele B-veld is:
tan 8 tan tan tanB30 v (cp, ,R) = B306 + B3030 + B3042'2 S " I

(3.54)

(3.55)
- a30•6 A30•30 sin(368) + a30•30 A30•6 sin(368)T e n=30

+ a
306

A
3042

sin(368) - a
3042

A306 sin(368)
" "

+ a30•30 A 30•42 sin(728) - a30•42 A 30•30 sin(728) ]

De koppeluitdrukking die hieruit voIgt is:
2

11: Ra L

Voor de volledige afleiding om tot deze uitdrukking te komen wordt naar Bijlage A6 verwe
zen.

Er geldt dat:

(3.56)

Hieruit blijkt dat de derde en de vierde term in formule 3.55 tegen elkaar wegvallen.
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Voor n=42:

De v-waarden welke n = 42 kunnen veroorzaken zijn: v = 6 en 42.

De uitdrukking voor het radiale B-veld is:
Tad 8 Tad Tad Tad

B 42 v (q>, ,R) = B426 + B4230 + B4242• 1 S •• •

De uitdrukking voor het tangentiele B-veld is:
tan 8 tan tan tanB42v (q>, ,R) = B426 + B4230 + B4242• 2 5 •• •

De koppeluitdrukking die hieruit voIgt is:
2

1t Ra L
T e .=42 [ a42,6 A42,30 sin(368) - a42 •30 A 42•6 sin(368)

2 11 0

- a42,6 A 42•42 sin(368) + a42,42 A42•6 sin(368)

- a42,30 A42•42 sin(n8) + a42•42 A42,30 sin(n8) ]

(3.57)

(3.58)

(3.59)

Voor de volledige afleiding om tot deze uitdrukking te komen wordt naar Bijlage A6 verwe
zen.

Er geldt dat:

a42•6 a42,30

A 42 •6 A 42 ,30

Hieruit blijkt dat de eerste twee termen in formule 3.59 tegen elkaar wegvallen.

Voor n=3:

De v-waarden welke n = 3 kunnen veroorzaken zijn: v = 6, 30 en 42

De uitdrukking voor het radiale B-veld is:
Tad 8 Tad Tad Tad

B3 v (q>, ,R) = B 36 + B 330 + B342• 1 5 • , •

De uitdrukking voor het tangentiele B-veld is:
tan 8 tan tan tan

B 3•V2(q>s' ,R) = B 3•6 + B 3•30 + B 3•42
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De koppeluitdrukking die hieruit voIgt is:
2

it Ra L
T e n=3 [ - a3,6 A 3,30 sin(368) + a3,6 A 3,42 sin(368)

2 11 0

+ a330 A 36 sin(368) - a342 A36 sin(368)
., "

+ a3,30 A3,42 sin(728) - a3,42 A 3,30 sin(728) ]

(3.63)

Voor de volledige afleiding om tot deze uitdrukking te komen wordt naar Bijlage A6 verwe
zen.

Er geldt dat:

a3,6
=

a3,30
en

a3,6 a3,42
en

a3,30
=

a3,42
(3.64)

A 3,6 A 330 A 36 A 3,42 A 3,30 A 342

Hieruit blijkt dat de zes termen in formule 3.63 tegen elkaar wegvallen, en dus kan er inder
daad geconcludeerd worden dat indien v *" n , er geen kleefkoppel ontstaat.

Voor n=9:

De v-waarde welke n = 9 kan veroorzaken is: v = 18

De uitdrukking voor het radiale B-veld is:
rad 8 rad

B9,V
1
(q>s' ,R) = B9,18

De uitdrukking voor het tangentiele B-veld is:
tan 8 tan

B9,V
2
(q>s' ,R) = B9,18

De koppeluitdrukking die hieruit voIgt is:

it R a
2

L
~ ~ ~ ~ 8

T e n=9 [ a9,18 B9,18 + b9,18 A 9,18 ] sin(36 )
4 11 0

(3.65)

(3.66)

(3.67)

Voor de volledige afleiding om tot deze uitdrukking te komen wordt naar Bijlage A6 verwe
zen.

Voor de coefficienten die voorkomen in formule 3.67 geldt:
tot _ II 9 II 27 tot II 9 II 27

a9,18 - a9,18 + a9,18 b9,18 = a9,18 - a9,18

tot II 9 II 27 tot II 9 II 27
A 9,18 = A 9,18 + A 9,18 B 9,18 -A9,18 + A 9,18
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Zodat de koppeluitdrukking ook geschreven kan worden als:
2

1t R a L 11 9 11 27 11 27 11 9 • B
Te .=9 [ a9,18 A 9,18 - a9,18 A 9,18] sm(36 )

2 ~o

Bekend is dat:

(3.69)

=

11 27
a9,18

A 11 27
9,18

(3.70)

Hieruit blijkt dat de twee termen in formule 3.69 tegen elkaar wegvallen, en dus kan er
inderdaad geconcludeerd worden dat indien v * n, er geen kleetkoppel ontstaat.
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Bijlagen bij hoofdstuk 3:

Al Afleiding van het radiale B-veld in de luchtspleet
A2 Afleiding van het tangentiele B-veld in de luchtspleet
A3 Koppelvoorwaarde voor de n-waarden
A4 Rotormagneet met een mv -component
AS Uitwerking van de koppeluitdrukking voor ongelijke v-waarden
A6 Afleiding van de koppeluitdrukkingen



Bijlage At

Afleiding van het radiale B-veld in de luchtspleet

Uitgegaan wordt van een dunne cylinder met een straal Rm, welke uit de radiaal gemagneti
seerde rotormagneet gehaald wordt. Dit magnetisatiepatroon kan beschreven door:

m = m (R ) cos vq>
v m r

met: v = 0,1,2,3, ...

(1.1)

(1.2)

(1.3)

Dus de ronddraaiende rotor (magnetisatie) wordt vervangen door twee stilstaande functies ten
opzichte van de statorcoordinaten.

Algemeen geldt dat:

sin(x) = cos(x -~)
2

1t
= -cos(x +-)

2

1t 1t= Y2 cos(x --) - Y2 cos(x +-)
2 2

(1.4)

Dan is de magnetisatie te schrijven als:

m = mvCRm) cos(v8) cos(vq>s)

+ Y2 mv(R ) sin(v8) cos(vq> -~)
m s 2

- Y2 mv(R ) sin(v8) cos(vq> + 1t)
m s 2

(1.5)

Het magnetisatiepatroon is dus op te splitsen in drie q>s afhankelijke termen, waarvan de
amplitudes van 8 afhankelijk zijn.
Uit deze drie termen wordt het radiale B-veld in de luchtspleet bepaald:

De eerste term, m v cos(v8) cos(vq>s) ,zal een radiaal B-veld ten gevolge hebben, welke
spiegelsymmetrisch is in q>s = O. Dit vanwege de spiegelsymmetrie van statortanden en
magnetiseringspatroon in q>s=O. In de uitdrukking van het radiale B-veld brengt dit een
cos(nq>s) term met zich mee en geen sin(nq>s) term:

mvCRm) cos(v8) L an,vCR,R m) cos(nq» (1.6)
n

met: n = 1, 2, 3, ...
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, zal een radiaal B-veld ten gevolge hebben,De tweede term, lh mv sin(v8) cos(vq>s - Y21t)
welke beschreven kan worden door:

Yz my(R ) sin(v8) "b (R,R) sin(nm )
m L...J n,v m T s

n

met: n = 1,2,3, ...

+ c (R,R ) cos(nm )n,v m 't's (1.7)

(1.8)

(1.9)

In dit geval kan geen gebruik gemaakt worden van speciale geometrie.

Echter door de symmetrie tussen de tweede term en de derde term van de magnetisatie kan
gesteld worden dat de derde term, - liz mv sin(v8) cos(vq>s + lIz1t) , een B-veld ten gevolge
heeft welke beschreven kan worden door:

Yz my(R ) sin(v8) "b (R,R) sin(nq» - c y(R,R ) cos(n<p)m L..J n,vms D, m s
n

met: n=1,2,3, ...

Indien deze drie termen gesommeerd worden dan ontstaat het totale radiale B-veld op een
straal R ten gevolge van een harmonische in het magnetisatiepatroon, mv (Rm), en kan be
schreven worden door:

B y
rad

(<ps,8,R) = mvCRm) cos(v8) L an,y(R,R m) cos(nq>s)
n

+ my(Rm) sin(v8) L bn,y(R,Rm) sin(nq>s)
n

met: n = 1, 2, 3, ...

Voor nadere uitleg wordt verwezen naar artikel [1.6], Appendix B, ( Nat.lab. Unclassified
report, E.M.H. Kamerbeek).
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Bijlage A2

Afleiding van bet tangentiiHe B-veld in de Incbtspleet

Het radiale B-veld in de luchtspleet op een straal or' ten gevolge van een hannonische in het
magnetisatiepatroon, m,,(Rm) , kan beschreven worden door:

B rad(<p ,8,R) = m (R ) cos(v8) :E a (R,R ) cos(n<p)
"5 " m 0," m 5

o

+ m (R ) sin(v8) :E b (R,R) sin(n<p)
" m 0," m 5

o

met: n= 1,2,3, ...

21t

o

Het tangentiele veld kan hieruit bepaald worden:

aBq> a _ aB r- - (r B) - -B - r -
a<p ar r r ar

aB
J( -B

r
- r _r ) d<p + Car 5

o

waarin C = O.

Het tangentiele B-veld kan dan worden beschreven door:

tao 8 ~ aD" 8B" (<ps' ,R) = m,,(R m) L..J [ --' cos(v) sin(n<ps)
n

r aa "
- _0_, cos(v8) sin(n<ps)
n ar

Uitgeschreven levert dit op:

m,,(Rm) sin(v8) :E - [b
D

,,,

o

(2.2)

b
+ ~ sin(v8) sin(n<ps)

n ab (2.3)
+ -.:..~ sin(v8) sin(n<ps)

n ar

(2.4)

Algemeen geldt:
ax

x + r_D

o ar
a

- r xar 0

A2.1
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Dan wordt de uitdrukking voor het tangentiele veld:

tan B B" la .B v (<ps' ,R) = IDv(Rm) cos(v ) LJ - - -a (r an) sm(n<ps)
n n r

ID (R ) sin(vB) L - ! ~ (r a ) cos(n<p)
vm n nar n. s

Indien gesteld wordt dat:
1 a

A - - - (r a )
n,v n ar n,v

1 a
B + - - (r b )

n,v n ar n.v

dan wordt de uitdrukking:

B~an(<Ps,B,R) = IDv(R m) cos(vB) L An,v(R,R m) sin(n<ps)
n

+ IDv(R m) sin(vB) L Bn,vCR,R m) cos(n<ps)
n

met: n=1,2,3, ...

A2.2
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Bijlage A3

Koppelvoorwaarde voor de n-waarden

In de uitdrukking voor zowel Brad als Han komt de hoek <i>s aIleen voor in de termen: cos(n(Q)
en sin(n<i>s). Door de mogelijke combinaties van de cosinus- en sinus-termen te bekijken en te
integreren over dezelfde hoek <i>s als in de koppeluitdrukking, formule 3.11, is een voorwaarde
voor de n-waarden te bepalen.

Voor de duidelijkheid wordt gesteld: de n-waarden in de term van Brad worden 'x' genoemd.
de n-waarden in de term van Blan worden 'y' genoemd.

Immers de n-waarden in de uitdrukkingen voor Brad en Han hoeven geen relatie met elkaar te
hebben.

Algemeen geldt dat als 'x' en 'y' gehele getallen zijn:

21t

f cos(x<p) cos(y<p) d<p 0s s s
o

21t

f sin(x<p) sin(y<p) d<p = 0s s s
o

21t

f sin(x<p) cos(y<p) d<p 0
s s s

o

als x * y

als x * y

altijd

(3.1)

Een uitkomst ongelijk aan nul kan aIleen voorkomen indien x = y.

Hieruit voIgt de voorwaarde dat er enkel een Te * 0 kan optreden voor gelijke n-waarden in de
uitdrukkingen van Brad en Blan !
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3.3.10 Koppeluitdrukking volgens theorie II

In paragraaf 3.3.9 zijn de koppeluitdrukkingen per n-waarde berekend. In deze paragraaf
zullen deze tennen worden gesommeerd tot een "totale" kleetkoppeluitdrukking voor de 36e

en de 72e harmonische.

36e harmonische kleetkoppelcomponent

Beschrijving van de 36e harmonische kleetkoppel, waarbij uitgegaan is van een magnetisatie
patroon met: v = 6, 18, 30 en 42

2
1t Ra L

T e [ a 66 (A 630 - A 6,42 ) - A 6,6 ( a 6,30 - a 6,42 )
2 ~o ' ,

+ ( ~ a18,18 B 18,18 + ~ b18,18 A 18,18 )

+ ( a 30,30 A 30,6 - a 30,6 A 30,30 )

+ ( a 42,42 A 42,6 - a 42,6 A 42,42 ) ] sin(368)

In de simulaties is eenvoudigheidshalve gesteld:

ffiO = ffi 6 = ffi 18 = ffi 30 = ffi 42 (3.72)

Uit de veldmetingen (zie paragraaf 4.3) volgen de werkelijke waarden. De aanname wordt
daarom gecorrigeerd door:

, ffi va = a -
n,v n,v

ffio

en
ffi

A' = A _v
n,V n,V

ffio (3.73)

in te vullen voor a",v en ~,v in fonnule 3.71 (voor een verdere verklaring wordt verwezen naar
hoofdstuk 5).

De uitdrukking voor het koppel wordt dan:

1t R 2 L
T e a [ a' 6 6 (A'6 30 - A'6 42 ) - A'6,6 ( a' 6,30 - a' 6,42 )

2 ~o ' , ,

+(I/ a ' B' +V,b' A' )
72 18,18 18,18 2 18,18 18,18

+ (' A' , A' )
a 30,30 30,6 - a 30,6 30,30

+ ( a'42,42 A '42,6 - a'42,6 A '42,42 ) ] sin(368)
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Oftewel:

a66 ffi 6, (A
630

ffi
30

- A
642

ffi
42

)
2 '

ffi O

A 6,6 ffi 6--'--- ( a
630

ffi
30

- a
642

ffi
42

)
2' ,

ffi O
2

ffi I8
+ --2 ( a I8,I8 B I8,I8 + b I8,I8 A I8,I8 )

2 ffi o
ffi 6 ffi 30

+ 2 (a30,30 A 30,6 - a30,6 A 30,30 )

ffi o
ffi 6 ffi

42
+ 2 (a42,42 A 42,6 - a42,6 A 42,42 ) ] sin(368)

ffi o (3.75)

72e harmonische kleefkoppelcomponent

Beschrijving van de 72e harmonische kleefkoppel, waarbij uitgegaan is van een magnetisatie
patroon met: v = 6, 18, 30 en 42

2
1t Ra L

T e [ a30,30 A 30,42 - a30,42 A 30,30
2 11 0

+ a
4242

A
4230

- a
4230

A
4242

] sin(n8)
, , , ,

Ook hier wordt de gedane aanname, formule 3.72, gecorrigeerd door:
(3.76)

en A' = A
n,v nJV

(3.77)

(3.78)+ a '42,42 A '42,30 - a ' 42,30 A '42,42] sin(728)

2 110

in te vullen voor ~,v en An,v in formule 3.76.
De uitdrukking voor het koppel wordt dan:

1t R a
2

L
[ I A' I A'a 30,30 30,42 - a 30,42 30,30

Oftewel:

ffi 30 ffi 42
2 [a30,30 A 30,42 - a30,42 A 30,30

ffi o
+ a

4242
A

4230
- a

4230
A

4242
] sin728. , , , (3.79)
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3.3.11 Resume theorie II

Uitgaande van het magnetisatiepatroon is er in paragraaf 3.3 afgeleid dat het radiale en
tangentiele B-veld in de luchtspleet op een straal 'r' ten gevolge van een harmonische in het
magnetisatiepatroon, mvCRm), beschreven kan worden door:

B y
rad

(<ps,8,R) = mvCRm) cos(v8) L an,y(R,Rm) cos(n<ps)
n

+ mvCRm) sin(v8) L bn,y(R,Rm ) sin(n<ps)
n

met: n= 1,2,3, ...

tan 8
By (<ps' ,R) = mvCRm) cos(v8) L An,y(R,R m) sin(n<ps)

n

+ mvCRm) sin(v8) L Bn,vCR,Rm) cos(n<ps)
n

(3.81)

met: n=I,2,3, ...

Ret rangnummer van de radiale en tangentiele velden 'n' in deze uitdrukkingen ligt vast
volgens de volgende relatie:

n = I v ± Il I (3.82)

met: ~=kN; N=9, k=0,1,2,3, ...
v = 0, p, 2p, 3p, ...

De rangnummers n, v en ~ kunnen aIleen positieve waarden aannemen.
Voor de relatie tussen de coefficienten ~,y en bn,v geldt:

Indien: v = n + ~

Indien: v = In - ~I

; onafhankelijk van n en ~

; indien n > ~ , dus v = n - ~
; indien n < ~ , dus v = -n + ~

A n,y

De coefficienten An,v en Bn.vzijn als voIgt gedefinieerd:
1 a

- (r an)
n ar '
1 a

B = + - - (r b )
n,y n ar n,y

Voor de koppeluitdrukking kan dan genoteerd worden:
R 2 L 2n

T
e

_a_ L JBrad B tan d<ps

Ilo n 0

met: ~ < Ra < R(

37
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De voorwaarden die gevonden zijn met het doel om het aantal termen in de koppeluitdrukking
te minimaliseren zijn:

• Er kan aIleen een kleefkoppel optreden ongelijk aan nul indien het rangnummer, n, van
het radiale veld en het tangentiele veld dat in de luchtspleet ontstaat ten gevolge van een
vertand statorijzer (11 = 9, 18,27,36, ...) in combinatie met een magnetisatiepatroon (v =
p, 2p, 3p, ...) gelijk is. Dus een en dezelfde n-waarden in de uitdrukking voor Brad en Btan .

• Er kan geen kleefkoppel ontstaan indien er maar een magnetisatiecomponent in het
magnetisatiepatroon zou voorkomen (zuiver sinusvormige magnetisatie). AIleen in een
speciale situatie is het mogelijk dat een component in de magnetisatie een kleefkoppel
kan veroorzaken. Hierbij geldt dat het rangnummer van de betreffende magnetisatiecom
ponent v hetzelfde moet zijn als een rangnummer Jl bepaald door de vertanding

• Er kan wel een koppel ontstaan indien het magnetisatiepatroon uit twee of meer magneti
satiecomponenten bestaat. Dus ongelijke v-waarden in de uitdrukking voor Brad en Blan .

Dus gevonden is dat de rangnummers n gelijk moeten zijn, en de rangnummers v verschillend
moeten zijn in de uitdrukking voor Brad en Btan :

n == IvI ± ~ I I == Iv2± ~21 (3.85)

Aangenomen is dat de index "1" gebruikt wordt voor het radiale B-veld en de index "2" voor
het tangentiele B-veld.

In paragraaf 3.3.6 Bl tim B4 is de uitwerking van aIle mogelijkheden voor het optreden van
een kleefkoppel beschreven. Hieruit blijkt dat de periodiciteit van het kleefkoppel de som of
verschil van VI en V2 is.

Uit de modelvorming beschreven in paragraaf 3.3.7 voIgt de voorwaarde: n = VI

n == IVI ± 0 I == IV2 ± ~21

n == VI == Iv2± ~21
(3.86)

waarbij: de rangnummers VI en V2 positief zijn
de periodiciteit van het kleefkoppel afhangt van Jl2

Het radiale veld voIgt uit de stroombelegging K/otor , het tangentiele veld voIgt uit de stroom
belegging Knstator . Om een kleefkoppelcomponent te kunnen veroorzaken kan worden uitge
gaan van een magnetisatiecomponent mvl met een grote amplitude, en moet er gezocht
worden naar een magnetisatiecomponent mv2 (kan dezelfde zijn), die in combinatie met ~I
de betreffende harmonische kleefkoppel kan veroorzaken.
Om nu bijvoorbeeld een ge harmonische kleefkoppel te kunnen verklaren moet gezocht
worden in de veldmetingen naar twee mv componenten waarvan er tenrninste een een grote
amplitude heeft, en waarbij moet gelden dat de som ofhet verschil van de rangnummers VI en
V 2 9 is.
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Indien een combinatie van twee mv componenten bekend is volgen hier altijd twee termen per
n-waarde uit die bijdragen tot het kleefkoppel. Want het radiale veld van de mv component
met de grootste amplitude veroorzaakt in combinatie met het tangentiele veld van de mv

component met de kleinste amplitude een kleefkoppel, maar ook veroorzaakt het radiale veld
van de mv component met de kleinste amplitude een kleefkoppel in combinatie met het
tangentiele veld van de mv component met de grootste amplitude.
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Hoofdstuk4

Metingen

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de gedane metingen besproken. De kleefkoppelmetingen aan
versehillende stator/rotor eombinaties worden in paragraaf 4.2 besproken. am deze metingen te
kunnen verklaren volgens theorie I (zie hoofdstuk 3), zijn veldmetingen, metingen van de
luehtspleetgeleidbaarheid en metingen van homopolaire velden verrieht. Deze worden in de
paragrafen 4.3 tot en met 4.6 besproken. In paragraaf4.7 worden uit de meetresultaten eonclusies
getrokken betreffende de bruikbaarheid van theorie I voor een motoreonfiguratie als die van 'de
rond 58 mm. motor'.

4.2 Kleefkoppelmetingen

4.2.1 Meetopstelling

In figuur 4.1 is een sehematisehe tekening van de opstelling voor het meten van het kleefkoppel
weergegeven. Hiertoe is de te meten motor (l) bevestigd in een pot welke op zijn beurt bevestigd
is op een koppelopnemer (2). Op de as van de motor is een ronde sehijf (3) bevestigd, waarvan
de diameter 20,3 em is en de dikte 3 mm. Deze sehijfwordt door middel van een andere motor
(4), via een gear box, aangedreven met een in te stellen toerental. Op de as van de aandrijfmotor
(4) is een rubber wieltje bevestigd.

...... - (l) Roode topern Icll.lJI

(I)St81orijZlIlf

- (I) Slatome..
(1) RolOtu

\
'- (1)l.Dlorpot

(4) At.Ddrijfmolbr

Fig. 4.1 Doorsnede van de opstelling voor het meten van kleefkoppels
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Op deze manier wordt de rotor van de te meten motor met een constante in te stellen snelheid
rondgedraaid. De optredende kleefkoppels worden door middel van de koppelopnemer gemeten,
en vervolgens aan een spectrum-analyser aangeboden. Vande spectrum-analyser kunnen de
amplitudes van de diverse frequentiecomponenten direct worden afgelezen. De spectrum
analyser geeft de amplitudes weer in effectieve waarden.
Aangezien het toerental bekend is, is dan ook bekend uit welke frequentiecomponenten het
kleefkoppel bestaat. Deze frequentiecomponenten worden harmonischen genoemd, met een
absoluut rangnummer Il.

4.2.2 Kleetkoppelmetingen

De kleefkoppelmetingen zijn verricht aan verschillende combinaties van statoren en rotoren, te
weten:

Statorijzer : - Grote gleufbreedte (m. 31) == 5,45 mm;
- Kleine gleufbreedte == 1,62 mm;
- 'Scheve' grote gleufbreedte == 5,45 mm.

De constructietekening van het statorijzer met grote gleufbreedte en de stator met kleine
gleufbreedte is weergegeven in Bijlage Bl, resp. in Bijlage B2. De afmetingen van de statoren
zijn dezelfde, afgezien van de breedte van de 9 tanden.
Met scheefwordt hier bedoeld dat de statorblikjes scheef gepakt zijn, oftewel niet loodrecht op
de as gestapeld zijn. De gleuf verloopt in axiale richting weI parallel aan de as, waardoor er dus
geen hoekverdraaiings-afhankelijkheid optreedt.

Rotormagneet : - Sterk gemagnetiseerd (m. 25) (rotor Ml);
- Zwak gemagnetiseerd (m. 14) (rotor M2);
- Exteme magnetisatie (magneet is buiten Philips gemagnetiseerd) (rotor M3);
- Zwak gemagnetiseerd waarvan 1 slecht segment (rotor M4);
- Sterk gemagnetiseerd plastoferrietbandje (rotor M5).

De constructietekening van het rotorijzer en magneetsegmenten is weergegeven in Bijlage B3.
Alle rotormagneten hebben 12 polen (p==6). De afmetingen van de vier ferroxdure
magneetsegmenten zijn van type M1 tot en met M4 hetzelfde (3 polen per segment). De dikte
van de segmenten is 5 mm. en tussen de segmenten is ongeveer 0,5 mm. lucht. Rotormagneet M5
bestaat uit twee dunne plastoferrietbandjes welke over elkaar in het rotorijzer zijn gelijmd. De
totale dikte van de twee plastoferrietbandjes is 4,35 mm.
De afmetingen van het rotorijzer zijn voor de vijfbovenstaande rotoren gelijk, echter is rotor M3
van een andere ijzersoort gemaakt.

Tabel 4.1, weergegeven op de volgende pagina, geeft een overzicht aan welke stator-rotor
combinaties kleefkoppelmetingen zijn verricht.
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Tabel 4.1 Overzicht gedane kleefkoppelmetingen met verschillende stator-rotor combinaties.

\type stator grote kleine 'scheve' grote
type rotor\ gleufbreedte gleufbreedte gleufbreedte

sterk gemagnetiseerd CI C6 Cll

zwak gemagnetiseerd C2 C7 CI2

extern gemagnetiseerd C3 C8 C13

zwak, I slecht segment C4 C9 CI4

sterk, plastoferriet C5 CIO CI5

Elke meting aan een stator/rotor combinatie is verricht bij twee verschillende toerentallen, te
weten I en 2 rpm. Bij deze constante snelheden is het gemeten kleetkoppel uitgezet als functie
van de tijd, en zijn ook de verschillende harmonische componenten in het frequentiespectrum
gemeten. Bij de meting van het kleetkoppel als functie van de tijd is ook gemeten bij
verschillende draairichtingen.
De eerste kleetkoppelmetingen zijn twee maal uitgevoerd, om zo de reproduceerbaarheid te
controleren, en te bekijken of er juist gemeten wordt.

4.2.3 Meetresultaten

De meetresultaten zijn weergegeven in de Bijlagen CI tim CI5.
In tabel 4.2.a tot en met 4.2.c zijn de meetresultaten samengevat. Een overzicht van de
belangrijkste meetresultaten is in paragraaf4.2.4 in grafiekvorm weergegeven.

42



TabeI4.2.a Overzicht kleetkoppelmetingen CI tim C5

Stator met grote gleufbreedte in combinatie met vijfverschillende rotoren
CI : Sterk gemagnetiseerd (nr. 25)
C2: Zwak gemagnetiseerd (nr. 14)
C3 : Exteme magnetisatie (magneet is buiten Philips gemagnetiseerd)
C4 : Zwak gemagnetiseerd waarvan I slecht segment
C5 : Zwak gemagnetiseerd met een plastoferrietbandje

Harm. M [mNm] (%) M [mNm] (%) M [mNm](%) M [mNm] (%) M [mNm] (%)
Meting CI Meting C2 Meting C3 Meting C4 Meting C5

9 1,5 (29) 0,7 (33) 2,2 (33) 8,5 (100%) 0,1 (7)

12 0,4 (8) 0,3 (14) 0,3 (5) 0,3 (4) 0,2 (13)

18 1,1 (21) 2,1 (100%) 3,7 (56) 1,8 (21) 0,3 (20)

24 0,2 (4) 0,2 (1O) 0,2 (3) 0,2 (2) 0,1 (7)

27 0,9 (17) 0,7 (33) 1,6 (24) 2,4 (28) 0,4 (27)

36 5,2 (100%) 1,1 (52) 6,6 (100%) 0,5 (6) 1,5 (100%)

45 0,3 (6) 0,5 (24) 0,3 (5) 0,5 (6) 0,2 (13)

54 0,3 (6) 0,3 (14) 0,2 (3) 0,6 (7) -
63 0,2 (4) 0,1 (5) 0,1 (2) - -

72 0,7 (13) 0,6 (29) 0,8 (12) 0,5 (6) 0,2 (13)

81 0, I (2) 0,1 (5) 0,2 (3) 0,1 (I) -

90 0,1 (2) 0,1 (5) 0,1 (2) 0,1 (I) -

99 0,2 (4) 0,1 (5) 0,1 (2) 0,1 (I) -

108 0,1 (2) 0,2 (10) 0,6 (9) 0,2 (2) -
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TabeI4.2.b Overzicht kleefkoppelmetingen C6 tim CI0

Stator met kleine gleufbreedte in combinatie met vijfverschillende rotoren
C6 : Sterk gemagnetiseerd (m. 25)
C7 : Zwak gemagnetiseerd (m. 14)
C8 : Exteme magnetisatie (magneet is buiten Philips gemagnetiseerd)
C9 : Zwak gemagnetiseerd waarvan 1 slecht segment
C10 : Zwak gemagnetiseerd met een plastoferrietbandje

Harm. M [mNm] (%) M [mNm] (%) M [mNm] (%) M [mNm] (%) M [mNm] (%)
Meting C6 Meting C7 Meting C8 Meting C9 Meting CI0

9 0,2 (1) 0,2 (2) 0,3 (2) 0,3 (3) -

12 0,2 (1) 0,2 (2) 0,1 (1) 0,1 (1) 0,1 (3)

18 0,2 (1) 0,1 (1) 0,4 (3) 0,1 (1) 0,1 (3)

I
24 0,1 (1) 0,1 (1) 0,1 (1) 0,1 (1) -

27 0,2 (1) 0,1 (1) 0,2 (2) 0,3 (3) 0,1 (3)

36 14,0 (100%) 11,4 (100%) 13,3 (100%) 10,4 (100%) 3,2 (100%)

45 0,2 (1) 0,4 (4) 0,3 (2) 0,4 (4) 0,1 (3)

54 0,2 (1) 0,2 (2) 0,2 (2) 0,5 (5) -
63 0,3 (2) 0,1 (1) 0,3 (2) 0,5 (5) 0,1 (3)

72 0,4 (3) 0,9 (8) 1,0 (8) 0,8 (9) 0,2 (6)

81 0,1 (1) 0,1 (1) 0,2 (2) 0,1 (1) -
90 0,1 (1) - 0,3 (2) 0,1 (1) -
99 0,1 (1) - 0,1 (1) - -
108 0,1 (1) - 0,2 (2) - -
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TabeI4.2.c Overzicht kleefkoppelmetingen CII tim CI5

Stator met 'scheve' grote gleufbreedte in combinatie met vijf verschil\ende rotoren
CII : Sterk gemagnetiseerd (rn. 25)
CI2 : Zwak gemagnetiseerd (rn. 14)
C 13 : Exteme magnetisatie (magneet is buiten Philips gemagnetiseerd)
C14: Zwak gemagnetiseerd waarvan I slecht segment
C15: Zwak gemagnetiseerd met een plastoferrietbandje

Harm. M [mNm] (%) M [mNm] (%) M [mNm] (%) M [mNm] (%) M [mNm] (%)
Meting CII Meting CI2 Meting CI3 Meting CI4 Meting CI5

9 1,4 (27) 0,7 (37) 2,6 (41) 8,6 (100%) 0,1 (7)

12 0,2 (4) 0,2 (II) 0,2 (3) 0,2 (2) 0,1 (7)

18 1,5 (29) 1,9 (100%) 3,9 (61) 1,8 (21) 0,3 (21)

24 - - - - -

27 0,9 (18) 0,6 (33) 1,3 (20) 2,2 (26) 0,4 (29)

36 5,1 (100%) 1,1 (58) 6,4 (100%) 0,4 (5) 1,4 (100%)

45 0,3 (6) 0,5 (26) 0,5 (8) 0,5 (6) 0,1 (7)

54 0,3 (6) 0,3 (16) 0,2 (3) 0,6 (7) -

63 0,2 (4) 0,1 (5) 0,4 (6) - -

72 0,6 (12) 0,6 (32) 0,5 (8) 0,6 (7) 0,2 (14)

81 0,1 (2) 0,1 (5) 0,1 (I) 0,1 (I) -

90 0,1 (2) 0,1 (5) 0,1 (1) 0,1 (I) -

99 0,1 (2) 0,1 (5) 0,1 (I) 0,1 (I) -

108 0,1 (2) 0,2 (II) 0,4 (6) 0,2 (2) -
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4.2.4 Bespreking van de meetresultaten

• Stator met kleine gleufbreedte (meting C6, C7, C8, C9 en ClO)

Indien de metingen met de stator met kleine gleufbreedte in combinatie met een van de vijf
rotortypen bekeken worden, dan is in alle metingen te zien:

Een grote 36e kleefkoppe1harmonische.
De 72e harmonische is kleiner dan 10% van de 36e kleefkoppelharmonische.
De overige harmonischen zijn kleiner dan 6% van de 36e kleefkoppe1harmonische.

Dus onafhankelijk van het gebruikte rotortype is de 36e kleefkoppe1harmonische de grootste,
terwijl de ovenge harmonischen klein zijn ten opzichte van deze 36e harmonische. De grootte van
de 36e kleefkoppe1harmonische is weI afhankelijk van de combinatie met een van de vijf
rotortypen. In figuur 4.2 is de amplitude van de 36e kleefkoppelharmonische in grafiekvorm
weergegeven voor de vijf verschillende rotoren in combinatie met de stator met kleine
gleufbreedte.

Stator met kleine gleufbreedte

14

12

10 .

E 8
z
.§.

6..II:
I-

2

o

II C1, sterk gemagn.

• C2, zwak gemagn.

o C3, extern gemagn.

IE] C4, zw ak met slecht segm.

• CS, plastoferriet I
I

36e

Meting van de 36e harmonische
kleefkoppel

Fig. 4.2 De grootte van de gemeten 36e kleefkoppelharmonische voor de vijf verschillende rotortypen in
combinatie met de stator met kleine gleufbreedte.
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• Stator met grote gleufbreedte (meting CI, C2, C3, C4 en C5) , en
stator met 'scheve' grote gleufbreedte (metingen CII, C12, C13, Cl4 en C15)

Indien de metingen met de stator met (scheve) grote gleufbreedte in combinatie met een van de
vijf rotortypen bekeken worden, dan is te zien:

De verschillen in de kleefkoppelmetingen tussen de stator met een grote gleufbreedte en de
stator met een 'scheve' grote gleufopening zijn klein, indien gecombineerd met hetzelfde
type rotor.
Ret frequentiespectrum bevat nu ook een grote ge, 18e en 27 e harmonische. De grootte van
deze harmonischen is afhankelijk van de het gebruikte rotortype.

Dus anders dan bij de stator met kleine gleufbreedte zijn bij de stator met grote gleufbreedte ook
andere kleefkoppelharmonischen waar te nemen die zelfs groter worden dan de 36e harmonische
kleefkoppelcomponent. Dit afhankelijk van het gebruikte type rotor.

In figuur 4.3 is de amplitude van de ge, 18e, 27 e en 36 e harmonische in grafiekvorm weergegeven
voor de vijfverschillende rotoren in combinatie met de stator met grote gleufbreedte.

Stator met grate gleufbreedte

9 --,

8 -t-----j 7+---------------j

7 +--__

6.
1

__

E 5z
E. 4,---171-----------

3

2

o

11III C1, sterk gernagn.

III C2, zw ak gernagn.

o C3, extern gernagn.

o C4, zw ak rret slecht segm.

11II CS, plastoferriet

ge 18e 27e 36e

Meting van de belangrijkste harmonische
kleefkoppels

Fig. 4.3 De grootte van de belangrijkste gemeten kleefkoppelhannonischen voor de vijf verschiIIende
rotortypen in combinatie met de stator met grote gIeufbreedte.

Om een duidelijke verklaring voor deze meetresultaten te kunnen geven zijn andere metingen
verricht, onder andere veldmetingen en metingen van de luchtspleetgeleidbaarheid. Deze worden
in de volgende paragrafen besproken.
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4.3 Veldmetingen

4.3.1 Meetopstelling

Het doel van de veldmeting is om de harmonische componenten in de magnetisatie te bepalen.
Mede met behulp van deze componenten kunnen immers de harmonische
kleefkoppelcomponenten bepaald worden (zie hoofdstuk 3).

De schematische weergave van de gebruikte stator in de veldmeting is afgebeeld in figuur 4.4.
De stator heeft een glad oppervlak waarin zich een gleuf in axiale richting bevindt tussen de
hoeken <PI en <P2' Deze gleuf is opgevuld met een passend plaatje waaromheen een spoel is
gewikkeld, zie figuur 4.5. Deze stator wordt vervolgens in een draaiende rotor gebracht, welke
wordt aangedreven met behulp van een andere motor met een in te stellen toerental.
Omdat er gebruik gemaakt is van een glad stator oppervlak (ll=kN=O) zijn de gemeten
harmonische veldcomponenten in de luchtspleet ook aanwezig in de rotormagneet.

De gei"nduceerde spanning in de meetspoel wordt aan een spectrum-analyser aangeboden, welke
de amplitudes van de diverse frequentiecomponenten direct weergeeft. De spectrum-analyser
geeft de amplitudes weer als effectieve waarde. Aangezien het toerental bekend is, is ook bekend
uit welke frequentie componenten het B-veld op r=~ bestaat. Van elke frequentiecomponent kan
vervolgens de amplitude worden berekend (zie paragraaf 4.3.3). Hieruit kan dan het
magnetisatiepatroon worden berekend indien de magneet oneindig dun wordt verondersteld en
ligt op een straal r = Rm. Een uitvoerige beschrijving van deze berekeningen wordt in paragraaf
4.3.3 gegeven.

De frequentiecomponenten worden aangeduid met harmonischen met absoluut rangnummer v.

-----
4

Rs/
I

I

I

>
L

Fig. 4.4 Schematische weergave van de gebruikte stator in de veldmeting.
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Fig. 4.5 Doorsnede van de gladde stator met in de gleuf een spoel om een passend plaatje.

Deze meting is ook uitgevoerd onder gebruikmaking van een integrator. De ge'induceerde
spanning wordt eerst aan de integrator aangeboden en pas daarna aan de spectrum-analyser. Het
voordeel hiervan is dat het gemeten signaal (de flux) toerental onafhankelijk is, zie paragraaf
4.3.3, en dat er minder kans op meetfouten is.

4.3.2 Veldmetingen

De veldmetingen zijn verricht aan vijf rotortypen welke ook gebruikt zijn bij de
kleefkoppelmetingen, te weten:

Meting Dla, Dl b
Meting D2a, D2b
Meting D3

Meting D4
Meting D5

: Sterk gemagnetiseerd (twee verschillende rotoren, waaronder rotor Ml);
: Zwak gemagnetiseerd (twee verschillende rotoren, waaronder rotor M2);
: Extern gemagnetiseerd (magneet is buiten Philips gemagnetiseerd)

(rotor M3);
: Zwak gemagnetiseerd waarvan 1 slecht segment (rotor M4);
: Zwak gemagnetiseerd plastoferriet (rotor M5).

Veldmeting D 1, rotormagneet met sterke magnetisatie, is uitgevoerd aan twee verschillende
rotoren. Deze metingen zijn uitgevoerd om de verschillen te bekijken tussen twee rotoren uit
dezelfde batch, met een zelfde rotormagneet en op dezelfde wijze gemagnetiseerd. Dit is ook
gedaan voor de meting aan de rotor met een zwakke magnetisatie.
De afmetingen van het rotorijzer en de magneetsegmenten van de bovenstaande vijfrotortypen
zijn beschreven in paragraaf 4.2.2.

Elke veldmeting aan een rotor is gedaan bij een constant toerental van 600 rpm en bij een
toerental van 1200 rpm. Hierbij is de gemeten ge'induceerde spanning in de spoel uitgezet als
functie van de tijd, en zijn ook de verschillende harmonische componenten in het
frequentiespectrum gemeten.
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De metingen zijn in eerste instantie verricht zonder integratie van de gei"nduceerde spanning. Om
te controleren of de meetmethode nauwkeurig is, is de veldmeting overgedaan, maar nu onder
gebruikmaking van een integrator.

4.3.3 Berekening van het magnetisatiepatroon nit de veldmetingen

Indien geen integrator wordt gebruikt (tussen de gei"nduceerde spanning en de spectrum
analyser) dan kunnen de harmonische By componenten van het veld B ter plaatse r=~ berekend
worden, door de gemeten amplitudes van de gei"nduceerde spanning eyte delen door de faktor
C1,y. Dus:

(4.1)

met:

= 2 N 1 R w sin ( V ~<p )
s 2

(4.2)

N = aantal windingen van de meetspoel
1 = lengte van de meetspoel
Rs = straal van de stator
w = mechanische hoeksnelheid
v = rangnummer van de harmonische veldcomponent
~<p = breedte van de spoel

De uitdrukking van de faktor Ct,y is afgeleid in Bijlage B4.

(4.3)
k t,v

Bij gebruikmaking van een integrator worden de By componenten van het B-veld berekend door
de gei"ntegreerde spanning (= gemeten flux) <py te delen door de faktor kt,y . Dus:

<Pv

met:
44 11: N 1 R A

s • ( V u<p )-----sm --
V 2

(4.4)

De uitdrukking van de faktor kt,y is afgeleid in Bijlage B5.
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De harmonische componenten Mv in de magnetisatie ter plaatse r=R.n kunnen vervolgens
berekend worden door de berekende Bvcomponenten ter plaatse r=~ te vermenigvuldigen met
de factor Czv' Dus:

M (r=R ) = C • B (r=R ) (4.5)v m Z,V v s

met:

(4.6)

rs = ~ / ~ « 1 )
rm = Rm / Rr ( < 1 )
Rs = buitenstraal van het statorijzer
Rr = binnenstraal van het rotorijzer
Rm = straal naar het midden van de magneet
v = rangnummer van de harmonische veldcomponent
dm = dikte van de magneet

De uitdrukking van de factor cz,v is afgeleid in Bijlage B6.
Hierbij is uitgegaan dat een oneindig dunne stroombelegging in het hart van de magneet, r=Rm,

de magnetisatie M van de eigenlijke magneet (met dikte d=dm) representeert.
Te zien is dat de factor cz,v afhankelijk is van v en de straal Rm waar de stroombelegging gedacht
wordt. Natuurlijk ook van de dikte van de magneet en de straal ~ en Rr maar deze liggen voor
de bekeken motorconfiguratie vast.

4.3.4 Meetresultaten

De resultaten van de veldmetingen, zonder gebruik van een integrator, zijn weergegeven in de
Bijlagen Dl tim D5. Elke meting aan een rotor is gedaan bij een toerental van 600 rpm en bij een
toerental van 1200 rpm. Hierbij is de gemeten gei'nduceerde spanning in de spoel uitgezet als
functie van de tijd, en zijn ook de verschillende harmonische componenten Bv in het
frequentiespectrum gemeten.

In Bijlage B6 is samengevat de resultaten, ev, B v en Mv , en de berekende waarden van de
faktoren cl,v en Cz,v . In tabel 4.3.a is enkel een overzicht gegeven van de te verwachten
componenten in de magnetisatie met een rangnummer deelbaar door 6 (= p). In tabeI4.3.b is een
overzicht gegeven van de overige gemeten mvcomponenten.

51



TabeI4.3.a Meetresultaten (My) van de vijfrotortypen , van de te verwachten harmonische componenten, via
de veldmeting uitgevoerd zonder integrator.

v My [A/mm] My [A/mm] My [A/mm] My [A/mm] My [A/mm]
Meting Dl Meting D2 Meting D3 Meting D4 Meting D5

(sterk gemagn.) (zwak gemagn.) (extern gemagn.) ('stech!' segment) (plastoferriet)

6 209 198 220 172 117

12 0,8 2,1 1,8 1,7 -

18 98 84 102 70 45

24 - - 2 2 -
30 90 64 92 40 37

42 82 21 87 8 42

TabeI4.3.b Meetresultaten (My) van de vijfrototypen, van de harmonischen welke niet verwacht worden, via
de veldmeting zonder integrator.

v M [A/mm] M [A/mm] M [A/mm] M [A/mm] M [A/mm]
Meting Dl Meting D2 Meting D3 Meting D4 Meting D5

(sterk gemagn.) (zwak gemagn.) (extern gemagn.) ('stech!' segment) (plastoferriet)

2 5 3 - - -

3 - - 1,4 7 -
4 - - - 11 -
5 2 3 3 20 3

7 3 - 11 -
8 - - - 10 -
10 9 7 7 6 -

14 5 5 6 5 -

15 1 1,3 - 2,4 -

19 - 4 2 4 -
22 4 5 18 5 2

26 - 8 26 8 -
28 2 - 7 5 -
29 4 3 4 16 3

34 14 19 61 15 -

38 22 25 81 21 -
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De meetresultaten met gebruik van een integrator zijn weergegeven in Bijlage D6 tim D 1O.
Hierbij is gemeten bij een constant toerental van 600 rpm.
In Bijlage B7 zijn de resultaten: gemeten ge'induceerde spanning ev, berekende Bvcomponenten,
berekende Mvcomponenten en de berekende waarden van cl,v en cZ,v samengevat. Aangezien de
meetresultaten van de twee meetmethoden ongeveer overeenkomen, verschillen kleiner dan 10%,
kan worden volstaan met enkel tabel4.3 in de tekst op te nemen.

4.3.5 Bespreking van de meetresultaten

In de berekening van de Bvcomponenten uit de ge'induceerde spanning e vis gebruik gemaakt van
de factor cl,v . Bij het berekenen van deze factor is een aanname gedaan met betrekking tot de
effectieve breedte van de spoel. Indien deze breedte (gemiddelde is 1,15 mm.) gevarieerd wordt
met 0,05 mm, dan is de variatie van de Bv componenten maximaal 4% voor de harmonische
componenten tot en met v = 30, daarboven wordt de variatie in de Bvcomponenten minder.
Dus als in de berekeningen de effectieve breedte van de spoel gevarieerd wordt, dan blijkt dat
dit de grootste invloed heeft op de harmonische componenten met een klein rangnummer.

Er is een kleine afwijking waar te nemen tussen de meetmethode met en zonder gebruik van een
integrator. Met gebruik van een integrator zijn de gemeten harmonische componenten in de
magnetisatie kleiner (enkele procenten) dan in de situatie waarbij er geen integrator gebruikt
wordt. Grote verschillen zijn er dus niet tussen deze twee meetmethoden.

In de berekening van de Mvcomponenten uit de gemeten Bv componenten is gebruik gemaakt
van de factor Czv . Bij het berekenen van deze factor is een aanname gedaan met betrekking tot
de straal Rn waar de oneindig dunne stroombelegging K vgedacht wordt. Deze stroombelegging
Kv' welke de magnetisatie Mvvan de magneet (met dikte d=d,j representeert, is op een straal Rm

gedacht, die het radiale midden is van de magneetsegmenten.

Indien de straal Rn waar Kvzich bevindt, gevarieerd wordt, dan is er een enorme variatie te zien
in de hogere harmonische componenten in de magnetisatie, terwijl voor de lagere harmonische
componenten deze variatie in amplitude kleiner is.
Dit valt te verklaren indien bedacht wordt dat hogere harmonische veldcomponenten veel sneller
afvallen in een luchtspleet dan de lagere. Indien dan de bron van het veld verder weg gedacht
wordt van de plaats waar deze componenten gemeten worden dan is natuurlijk te begrijpen dat
de hogere harmonische componenten Mv een grotere amplitude toename ondervinden dan de
lagere harmonischen, om weer tot dezelfde gemeten waarden te komen.

Hieruit blijkt dat het moeilijk is om alle harmonische componenten in de magnetisatie vervangen
te denken door een stroombelegging op een straal. In dit verslag wordt dit wel gedaan voor de
harmonische componenten tot en met v = 42. Voor de harmonische componenten met v > 42
wordt het steeds moeilijker om er een betrouwbare amplitude aan toe te kennen.
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Zoals besproken hebben de rotormagneten 12 polen. Dus de te verwachten harmonische
componenten in de magnetisatie hebben een rangnummer deelbaar door 6. In het rotorijzer
bevinden zich vier magneetsegmenten, met ertussen een kleine luchtspleet. Hierdoor ontstaan
er in het magnetisatiepatroon extra harmonische componenten, waarvan het rangnummer bepaald
kan worden door modulatie van de te verwachten grote harmonische componenten (6e

, 18e
, 30e

en 42e
) met 4. Zo ontstaan de harmonischen: 16 ± 41 , 118 ± 41 , ... (dus 2e

, lOe, 14e
, 22e

, 26e
,

34e
, 38e

.•• ).

Indien de veldmetingen van de verschiHende rotoren met elkaar vergeleken worden dan valt ten
eerste het verschil op in de grootte van hun harmonische componenten, name1ijk de 6e

, 18e
, 30e

en 42e
• Deze waarden zuHen in combinatie met de simulatieresultaten (zie hoofdstuk 5) in de

kleetkoppe1uitdrukkingen ingevuld worden voor het bepalen van de 36e en de 72e harmonische
kleetkoppel.
Tevens zijn er verschillen te zien in de overige componenten in de magnetisatie. Deze amplitudes
zijn klein maar in combinatie met een grondharmonische kunnen ze toch bepalend zijn voor een
harmonische in het kleetkoppel anders dan de 36e of de 72 . Welke Mv componenten de
verschillende harmonische kleetkoppe1componenten kunnen veroorzaken wordt in hoofdstuk 6
behandeld.
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4.4 Meting van de luchtspleetgeleidbaarheid

4.4.1 Omschrijving

Zoals besproken is in paragraaf 3.2 wordt, in de theorie van de elektrische machines, het twee
dimensionale B-veld in de luchtspleet vaak benaderd volgens de relatie:

B~(<ps) = U~(<Pr) . A/<Ps ,8) met: <Ps =<Pr +8 (4.7)

B, = veld in de luchtspleet;
U, = magnetisch potentiaal in de luchtspleet;
A, = luchtspleetgeleidbaarheid;
<Ps = tangentiele positie in de luchtspleet ten opzichte van statorcoordinaten.
<Pr = tangentiele positie in de luchtspleet ten opzichte van rotorcoordinaten.

De functie van de luchtspleetgeleidbaarheid wordt bepaald door de geometrie van de
statortanden. In configuraties met aan een zijde van de luchtspleet een glad ijzeroppervlak en aan
de andere zijde een vertande structuur is de luchtspleetgeleidbaarheidsfunctie te bepalen. Hierbij
wordt aangenomen dat de permeabiliteit van het ijzer als oneindig groot beschouwd kan worden,
en dat de magnetische potentiaal in de luchtspleet constant is (dus geen functie van <PJ Het
produkt U,.A, beschrijft dan het veld aan het gladde oppervlak.

4.4.2 Meetopstelling

In figuur 4.6 is een doorsnede van de meetopstelling weergegeven voor het meten van de
luchtspleetgeleidbaarheid. Te zien is een ronde pot' I' (het gladde ijzeroppervlak aan de ene kant
van de luchtspleet) met daarbinnen het statorijzer '2' (vertande structuur) welke draaibaar is
opgesteld.
De binnendiameter van de buitenpot '1' is hetzelfde gekozen als de binnendiameter van het
rotorijzer welke gebruikt zijn bij de hiervoor besproken metingen. De luchtspleet tussen de
rotorpot en de tanden van het statorijzer is 5,4 mm.
Het homopolaire veld in de luchtspleet is afkomstig van drie neodynium-borium magneten '3'
welke in axiale richting gemagnetiseerd zijn. Het fluxpad loopt namelijk van de magneten via
de middenpoot '4' (bevestigd aan de pot) naar het statorijzer, steekt de luchtspleet over naar de
buitenpot, en via deze pot weer terug naar de magneten.
Het B-veld in de luchtspleet wordt met een hall-element gemeten, welke aan de buitenpot wordt
bevestigd. Het signaal van het hall-element wordt aangeboden aan een spectrum-analyser. Van
de spectrum-analyser kunnen de amplitudes van de diverse frequentiecomponenten direct worden
afgelezen. De spectrum-analyser geeft de amplitudes weer als effectieve waarden.

De frequentiecomponenten worden aangeduid met harmonischen met absoluut rangnummer ~.
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1 (2) Statorijzer

(I) Ronde pot

" \

(4) Middenpool

(3) Neodynium-Borium magnetcD

Figuur 4.6 Doorsnede van de opstelling voor het meten van de luchtspleetgeleidbaarheid.

Vervolgens wordt het statorijzer (= rotor in dit geval) met een constant toerental rondgedraaid.
Het meten van het B-veld in de luchtspleet gebeurt met behulp van een hall-element welke op
verschillende afstanden vanaf de buitenpot (= stator in dit geval) is bevestigd. Op deze manier
wordt de straalafhankelijkheid bekeken.

Deze meting is aan twee statoren met verschillende gleufbreedte verricht. Om de
luchtspleetgeleidbaarheid te berekenen volgens formule 4.7, moet de magnetische potentiaal over
de luchtspleet bekend zijn. Echter omdat de statoren verschillen in gleufbreedte, zal daardoor ook
het instelpunt van de magneet verschillen. In figuur 4.7 is het verschil in instelpunt van de
magneet in de twee situaties weergegeven.

PuntB

o

Figuur 4.7 Wijzing van het instelpunt van de magneet indien de magnetische weerstand van het magnetische
circuit verandert
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In geval A ziet de magneet een magnetisch circuit met een grotere magnetische weerstand
(statorijzer met grote gleufbreedte), dan in geval B (statorijzer met kleine gleufbreedte). Dit
houdt in dat de magneet zich zo instelt dat de magnetische potentiaal over de luchtspleet in geval
A groter is dan in geval B. De magnetische flux zal in geval A kleiner zijn dan in geval B.
Echter wordt er mer vanuit gegaan dat de instelpunten in de twee situaties niet ver uiteen liggen,
zodat aangenomen mag worden dat de magnetische potentiaal over de luchtspleet voor beide
situaties hetzelfde is. Dit houdt in dat het gemeten B-veld in de luchtspleet voor beide statoren
door dezelfde constante U~ gedeeld kan worden om de luchtspleetgeleidbaarheid te berekenen.
Omdat het in dit geval gaat om het verschil tussen de beide metingen, kan volstaan worden met
het vergelijken van de gemeten B-veld componenten.

4.4.3 Metingen van de luchtspleetgeleidbaarheid

De metingen van de luchtspleetgeleidbaarheid zijn verricht aan twee verschillende statortypen,
te weten:

Stator: - Grote gleufbreedte (nr.31);
- Kleine gleufbreedte.

Dit zijn dezelfde statoren die gebruikt zijn voor de kleefkoppelmetingen, zie paragraaf 4.2.
De afstanden, van het midden van het hall-element tot aan het statorijzer, waar het B-veld
gemeten is, zijn: 4,8 mm, 2,45 mm, 1,55 mm en 0,95 mm.

Elke meting is gedaan bij een constant toerental van 120 rpm. Hierbij is de gemeten
luchtspleetgeleidbaarheid uitgezet als functie van de tijd, en zijn ook de verschillende
harmonische componenten Aft in het frequentiespectrum gemeten.
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4.4.4 Meetresultaten

De meetresultaten zijn weergegeven in Bijlage EI voor de stator met kleine gleufbreedte en in
Bijlage E2 voor de stator met grate gleufbreedte. De resultaten van de meting waarbij het hall
element dicht bij het statorijzer is bevestigd, zijn in tabel 4.4 samengevat voor de twee
statortypen. Voor deze sensorpositie is gekozen omdat er op deze manier een duidelijk verschil
te zien is tussen de metingen met verschillende statoren, en grotere harmonischen worden
gemeten.

Tabel 4.4 Overzicht van de gemeten harmonische luchtspleetgeleidbaarheidcomponenten, op een afstand van
0,95 mm van het statorijzer.

v B [Gauss] B [Gauss]
smalle gleufbreedte brede gleufbreedte

I 0,5 2,0

3 0,5 0,6

6 0,5 0,9

9 7,2 (100%) 63,4 (100%)

12 0,2 0,2

15 0,3 0,3

18 7,0 (97%) 42,9 (68%)

27 5,4 (75%) 10,9 (17%)

36 3,4 (47%) 3,2 (5%)

45 1,8 3,4

54 0,9 0,8

63 0,4 0,3

72 - 0,2

Een overzicht in grafiekvorm van de belangrijkste harmonische luchtspleetgeleidbaarheid
componenten, voor de statoren met grote gleufbreedte en kleine gleufbreedte, is in figuur 4.8
weergegeven.
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Figuur 4.8 Overzicht van de belangrijkste harrnonische luchtspleetgeleidbaarheid componenten.

4.4.5 Bespreking van de meetresultaten

De grootste variaties in het B-veld worden gemeten dichtbij het vertande statorijzer. Indien de
hall-sensor dichter bij het gladde rotorijzer bevestigd wordt, dan is te zien dat aIle harmonische
luchtspleetgeleidbaarheidscomponenten zwakker worden, wat te maken heeft met het afvallen
van de harmonische componenten in de luchtspleet. De hogere harmonischen zijn dan ze1fs niet
meer te meten. Dit is te verklaren doordat ze ten eerste kleiner zijn dan de lagere harmonische
componenten en ten tweede dat hogere harmonische componenten sneller afvallen in een
luchtspleet dan de lagere harmonische componenten (zie paragraaf 4.3.3).

Het verschil in het gemeten B-ve1d tussen de twee gemeten statoren is duidelijk te zien in figuur
4.7. De lagere harmonische componenten (ge , 18e , 27 e) zijn in geval van de grote luchtspleet
een factor 2 tot 10 groter terwijl de 36e harmonische voor beide statoren nagenoeg ge1ijk is.

In paragraaf 4.7 zal nader worden ingegaan op het berekenen van de harmonische kleefkoppel
componenten volgens theorie 1. Want zoals besproken is in paragraaf 3.2 zouden de
kleefkoppelcomponenten evenredig moeten zijn met de amplitude van de betreffende
harmonische All component.

59



4.5 Meting van homopolaire veldcomponenten

4.5.1 Het optreden van homopolaire veldcomponenten

Deze meting is er op gericht om te onderzoeken of er een homopolaire veldcomponent ontstaat
tijdens het draaien van de rotor. Zoals de naam al zegt is een homopolair veld, bij elke hoek e,
radiaal gericht (en geen functie van CPs)' Bij een hoekverdraaiing verandert weI de amplitude van
het veld (ook van teken) maar het blijft radiaal gericht. Het is dus een Bv=o component uit het
luchtspleetveld.
De sluitweg van een dergelijk veld kan verlopen via:
- de rotorpot (via de zijkant van de pot in axiale richting en via de bovenzijde in radiale richting);
- de as of door de lucht tussen rotorpot en de bovenzijde van het statorijzer;
- het statorijzer;
- de luchtspleet;
- de magneet.
De vraag is of een dergelijke homopolaire veldcomponent kan optreden en of deze een
kleefkoppel kan veroorzaken.

4.5.2 Meetopstelling

Voor het meten van de homopolaire veldcomponent is op het statorijzer, om de as, een spoel
bevestigd, zie figuur 4.9. De uitgang van deze meetspoel is op de ingang van een spectrum
analyser aangesloten. Deze ontbindt de gemeten spanning in harmonischen.
De rotor wordt met behulp van een exteme motor aangedreven met een in te stellen toerental.

t- Meetspoel (N=5) is op het statorijzer bevestigd
\

Rotoras wordt aangedreven

FigA.9 Doorsnede van de opstelling voor het meten van homopolaire velden
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4.5.3 Hompolaire veldmetingen

De metingen van homopolaire velden zijn verricht aan verschillende combinaties van statoren
en rotoren, te weten:

Statorij zer:

Rotormagneet:

- Grote gleufbreedte (m.3I);
- Kleine gleufbreedte.

- Sterk gemagnetiseerd (rotor MI);
- Zwak gemagnetiseerd (rotor M2);
- Extern gemagnetiseerd (rotor M3);
- Zwak gemagnetiseerd waarvan 1 slecht segment (rotor M4);
- Zwak gemagnetiseerd plastoferriet (rotor M5).

De afmetingen van het statorijzer, rotorijzer en de magneetsegmenten van de bovenstaande vijf
rotortypen zijn beschreven in paragraaf 4.2.2.

Elke meting van het homopolaire veld aan een rotor is gedaan bij een constant toerental van 600
rpm. Hierbij zijn de tijdharmonische componenten van de ge'induceerde spanning (het
frequentiespectrum) gemeten.

4.5.4 Meetresultaten

Gebleken is dat de I8e harmonische homopolaire veldcomponent, Bh,I8 , de grootste amplitude
heeft (een faktor 60 a100 groter dan de overige componenten). Echter is hiervan het B-veld al
klein. Daarom is in tabel 4.5 volstaan met enkel het weergeven van deze I8e harmonische
component. De meetresultaten zijn weergegeven in de Bijlagen FI tim F5.

TabeI4.5.a Overzicht van de metingen van de homopolaire veldcomponent
Stator met grote gleufbreedte in combinatie met vijf rotortypen

Rotor Ml RotorM2 RotorM3 Rotor M4 RotorM5

eh.l& 6,2 5,6 6,3 5,7 2,7
[mY]

Bh,l& 3,4 3,0 3,4 3,1 1,5
[Gauss]
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TabeI4.5.b Overzicht van de metingen van homopolaire veldcomponenten
Stator met kleine gleutbreedte in combinatie met vijf rotortypen

Rotor MI RotorM2 RotorM3 RotorM4 Rotor M5

eh,I8 0,76 0,63 0,79 0,69 0,36
[mY]

B I1,I8 0,4 0,3 0,4 0,4 0,2
[Gauss]

De harmonische By componenten zijn berekend door de gemeten amplitudes van de geYnduceerde
spanning eh,Y te delen door de faktor c3,Y' Dus:

B h,Y (4.8)

met:

N = aantal windingen van de meetspoel;
A = oppervlak van de magneet;
h = hoogte van het statorijzer;
v = tijdharmonische in het B-veld;
w = mechanische hoeksnelheid.

De uitdrukking van de faktor C3,Y is afgeleid in Bijlage B9.

4.5.5 Bespreking van de meetresultaten

(4.9)

Door deze meting is aangetoond dat er inderdaad een homopolaire veldcomponent ontstaat. Deze
is klein, maar er is weI een duidelijk verschil te zien tussen de metingen met verschillende
statortypen. Indien er vanuit gegaan wordt dat een 18e plaatsharmonische veldcomponent in de
magnetisatie een 18e tijdharmonische homopolaire veldcomponent veroorzaakt, dan is er voor
het verschil een verklaring te geven, indien er bekeken wordt hoeveel polen er boven een brede
tand of een smalle tand kunnen staan.
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Stator met brede gleuf ( smalle tand ) :
Gleufopening = 5,45 mm. Tandbreedte = 9,98 mm.
Breedte van een 18e harmonische pool = 3,86 mm.
Boven een smalle tand kunnen 2,6 polen staan, oftewel 2 gehele polen en een pool die voor 60%
boven de tand staat en 40% boven de gleufopening. Aangezien hier een 36 pool ( p=18 ) bekeken
wordt staat er nog een gehele pool boven de gleufopening. Dit patroon herhaalt zich bij elke tand
(N=9), met polen die hetzelfde gericht zijn.

Stator met smalle gleuf ( brede tand ) :
Gleufopening = 1,62 mm. Tandbreedte = 13,81 mm.
Boven een brede tand kunnen 3,6 polen staan, oftewel 3 gehele polen en een pool die voor 40%
boven de tand staat en 60% boven de gleufopening. Dit patroon herhaalt zich bij elke tand (N=9),
met polen die hetzelfde gericht zijn.

Bij een bepaalde hoek eis er dus boven een smalle tand (brede gleuf) een groter netto verschil
in aantal polen, en dus een groter verschil in flux, dan boven een brede tand (smalle gleuf), zie
figuur 4.10.

2 gehele
polen boven
de land 60% boven de land
I I ,40,% boven de gleut
____ leo

I I I I

I ~I

• Rolormagnecl; v"'18
-----'_.L..-...l.-...l.----1.---'-----'-----'-_'------'------'----_

_________ Statorijzermetgrote

gleufbreedte; N=9

3 gehele
polen boven
de land 60% boven de tand

I ~Oy. boven de gleur--_. -', ".-. :
-----'_"'-----I....-...l.----1.---'-----'-----'-_'------'------'------'-_ Rotorm agncet; v= IS

__ Statorijzermetkleine
gleufbreedte; N=9

Figuur 4.10 Verschil in aantal polen boven smalle en brede tand.

Echter is in het beschreven circuit voor de asflux een relatief grote luchtspleet te bekennen.
Daarom zal bovenstaande verklaring niet helemaal opgaan, daar de flux zich ook grotendeels
boven de gleufopening zal sluiten.

Op het moment van het schrijven van dit verslag wordt er vanuit gegaan dat een homopolaire
veldcomponent geen kleefkoppel kan veroorzaken:
Een periodieke magnetisatie kan vervangen gedacht worden door een periodieke stroomverdeling
in de z-richting (axiaal gericht). Indien deze stroomvoerende geleiders in een homopolair veld
(radiaal gericht) worden gebracht dan zal er bij geen enkele hoek eeen koppel ontstaan, omdat
de kracht op elke geleider even groot is echter om en om tegengesteld gericht. En dus is de netto
kracht nul.
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4.6 Meting van een constante component in de nlagnetisatie

4.6.1 Meetopstelling

Deze meting is er op gericht om een eventueel aanwezige constante magnetisatie, Mo, te meten.
Deze component kan in de magnetisatie aanwezig zijn door asymmetrieen in de magnetiseermal
en/of asymmetrie in de plaatsing van de rotor in de magnetiseermal (kleine hoekverdraaiing van
de rotor ten opzichte van de magnetiseerspoelen). Dit laatste is dan een gevolg van de
luchtspleetjes tussen de magneetsegmenten.
De meetopstelling is vrij eenvoudig uitgevoerd, zie figuur 4.11. De ronde metalen cilinder heeft
aan het uiteinde een spoel met 5 windingen. Deze cilinder wordt vervolgens tot aan de bovenkant
van het rotorijzer in de rotor gebracht. De gernduceerde spanning wordt aangeboden aan een
fluxmeter. Deze meet het verschil in fluxwaarde indien er een verandering optreedt.
Indien er een verschil is in magnetisatiewaarden van de noord- en zuidpolen, dan is er een neUo
flux. Via de metalen cilinder wordt er voor deze verschilflux een pad gecreeerd, namelijk vanuit
de magneet door de cilinder en terug via de rotorpot.

f.J- .L ...
~ - N W indingcn

Ronde metalen cilinder wordt
in rotorpot geschoven

Figuur 4.11 Doorsnede van de opstelling voor het meten van de verschilflux tussen noord- en zuidpolen

4.6.2 Gedane metingen van de constante component in de magnetisatie

De metingen zijn verricht aan vijf rotortypen welke ook gebruikt zijn bij de kleefkoppelmetingen
en veldmetingen, te weten:
Meting Gl : Sterk gemagnetiseerd (rotor Ml);
Meting G2 : Zwak gemagnetiseerd (rotor M2);
Meting G3 : Extern gemagnetiseerd (rotor M3);
Meting G4 : Zwak gemagnetiseerd waarvan 1 slecht segment (rotor M4);
Meting G5 : Zwak gemagnetiseerd plastoferriet (rotor M5).

De afmetingen van het rotorijzer en de magneetsegmenten van de bovenstaande vijf rotortypen
zijn beschreven in paragraaf 4.2.2.
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4.6.3 Meetresultaten

De meetresultaten zijn weergegeven in tabel 4.7. Hierbij is weergegeven de gemeten
gei"nduceerde spanning in de meetspoel, en het daaruit te berekenen B-veld.

Tabel4.7 Overzicht van de meetresultaten van een contstante component in de magnetistie

Meting Gl Meting G2 Meting G3 Meting G4 Meting G5
sterk gemagn. zwak gemagn. extern gemagn. slecht segment plastoferriet

lJ1 [V.s] -5 10-6 9 10-6 4 10-6 -86 10-6 -

B [Gauss] 2,1 3,8 1,7 36,4 -

De berekening van het B-veld uit de gemeten flux gebeurt volgens de volgende vergelijking:

lJ1B tot ::: '" 11 0 M o (4.10)
N A

lJ1 = gemeten flux verschil;
N = aantal windingen van de meetspoel;
A = oppervlak van de magneet = 2 1t Rs h;
~ = straal van de metalen cilinder;
h = hoogte van de magneet.

De bovenstaande uitdrukking is afgeleid in Bijlage B1O. Aangenomen is dat de werklijn van de
magneet hoog is ingesteld omdat de magnetische weerstand in het fluxpad klein is.

4.6.4 Bespreking van de meetresultaten

Het gemeten netto B-veld, ten gevolge van het verschil in magnetisatie van de 6 noordpolen en
6 zuidpolen is zo klein dat hiermee geen rekening gehouden behoeft te worden voor het verklaren
van verschillende harmonische kleefkoppelcomponenten.
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4.7 Bespreking van de gedane metingen

De kleefkoppeluitdrukking volgens theorie I is te schrijven als:

Tk = - Y2 1t R m L VI mvt mV2 \ sin(1l8 ) (4.11)

Voor een nadere omschrijving wordt naar paragraaf 3.2 verwezen.
De kleefkoppelcomponenten zouden dus evenredig moeten zijn met de betreffende component
van de luchtspleetgeleidbaarheid (All)'

Echter uit de metingen blijkt dat deze koppeluitdrukking niet gebruikt mag worden voor een
motorconfiguratie als die van de "rond 58 mm. motor". Dit blijkt uit het verschil in de
kleefkoppelmetingen met verschillende statoren en dezelfde rotor. Volgens de theorie zou het
verschil in kleefkoppel dan aIleen maar afhangen van het verschil in de
luchtspleetgeleidbaarheid, immers de magnetisatie is in beide gevallen hetzelfde.

Voorbeeld:
De 36e harmonische kleefkoppelcomponent in de meting met de stator met grote gleufbreedte
in combinatie met de rotor met sterke magnetisatie (meting C1) : T36 = 5,2 mNm
De 36e harmonische kleefkoppelcomponent in de meting met de stator met kleine gleufbreedte
in combinatie met de rotor met sterke magnetisatie (meting C6) : T36 = 14,0 mNm
Echter de grootte van de 36e harmonische component van de luchtspleetgeleidbaarheid voor
beide gebruikte rotoren is bijna hetzelfde (zie figuur 4.8).

Een dergelijke tegenstelling is ook te vinden voor de overige componenten, indien de andere
kleefkoppelmetingen (C2 tim C5 en C7 tim ClO) op deze manier vergeleken worden.

Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat theorie I niet toegepast mag worden voor een
motorconfiguratie als van de "rond 58 mm. motor".

Het vervolg van dit verslag is er dus ook op gericht om de kleefkoppelcomponenten aan de hand
van een verbeterde theorie (theorie II) te verklaren. Hierin wordt de luchtspleetgeleidbaarheid
niet meer met een component beschreven, maar met meerdere coefficienten, welke met behulp
van een simulatieprogramrna berekend zullen worden.
De meting van de luchtspleetgeleidbaarheid volgens theorie I zal dus in het verdere verslag niet
meer gebruikt worden.
Uit de meting van de homopolaire veldcomponent blijkt dat er weI een zogenaamde asflux is,
maar op het moment van schrijven van dit verslag wordt er vanuit gegaan dat deze geen
kleefkoppel kan veroorzaken.
Tevens is gemeten dat er maar een kleine constante magnetisatie in de rotormagneten aanwezig
is, zodat hiermee geen rekening gehouden behoeft te worden bij het verklaren van de
verschillende harmonische kleefkoppelcomponenten.
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(5.1)

Hoofdstuk 5

Simulaties

5.1 Opera-2d

De simulaties zijn verricht met Opera-2d, een softwarepakket van de Engelse firma Vector
Fields. Opera-2d behoort tot de categorie van simulatie programma's welke gebruik maakt
van een modelbeschrijving volgens de eindige-elementen methode.

5.2 Doel van de simulaties

Ret doel van de simulaties is om coefficienten te berekenen, die nodig zijn bij het beschrijven
van het radiale en tangentiele B-veld in de luchtspleet.

B rad(<p ,8,R) = m (R ) cos(v8) La (R,R ) cos(n<p)
v s v m D,V m s

n

+ m (R ) sin(v8) L b (R,R) sin(n<p)
v m n,v m s

n

= mvCRm) cos(v8) L An,v(R,R m) sin(n<p)
n

+ mvCRm) sin(v8) L Bn,v(R,Rm) cos(n<ps)
n

(5.2)

De hierin te berekenen coefficienten zijn: a nv' b n v' A nv en B nv ., , , ,

Voor nadere uitleg wordt naar paragraaf 3.3 verwezen.

Tevens is met de simulaties gecontroleerd of de te berekenen coefficienten bij een laag
poolpaartal, met rangnummer v, nog weI voldoen aan de voorwaarde gesteld bij theorie I,
namelijk:

an1,vCr) = bnz,vCr) met: n l = V +!J en n2 =Iv - !J I (5.3)

Voor nadere uitleg wordt verwezen naar paragraaf3.2.
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5.3 Beschrijving simulatiemodel

Het simulatie model bestaat uit vertand statorijzer, rotorijzer en een stroombelegging op een
straal Rm , welke de rotormagneet representeert.
Er zijn weer twee statortypen bekeken zijn, namelijk met een grote gleufbreedte en met een
kleine gleufbreedte. De geometrie (2 dimensionaal) van het statorijzer is overgenomen uit de
constructie-tekeningen zoals deze zijn afgebeeld in de Bijlagen BI en B2.
De geometrie van het rotorijzer is overgenomen uit de constructietekening zoals deze is
afgebeeld in Bijlage B3. Echter de magneet is hierbij vervangen gedacht door een stroombe
legging, gelegen op een straal Rm• Deze straal is hierbij hetzelfde gekozen als bij de bereke
ning van de factor C2v (zie paragraaf 4.3.3).

In de Bijlagen Glen G2 zijn twee modellen weergegeven zoals deze gebruikt zijn bij het
simuleren met een stator met een grote gleufbreedte en een stator met een kleine gleufbreedte.

De magnetisatie "m" en de stroomverdeling "Kv " kan genoteerd worden als:
m = m v cosv<j>r (5.4)

(5.5)

= dikte van de rotormagneet (5 mm.)
= straal waar Kv gelegd wordt (25 mm.)

De uitdrukking voor Kv is afgeleid in Bijlage G3.

De amplitude van de mv componenten is voor aIle aangelegde harmonischen met rangnummer
v constant gehouden, dus: mo = m 6 = m 12 = m 18 = m 24 = m 30 = m 42 • Dit houdt in dat als
dm en Rm constant gehouden worden:

Kv
m = - = constant (5.6)

v v

Gesteld is:

K 6 = 4000 sin(6<j>r) (5.7)

m =o

Voor mo geldt dan:
4000

d
6~

R m

= 3333,3 .103 Aim
(5.8)

Op deze manier kunnen de gemeten mv componenten eenvoudig ingevoerd worden in de
kleefkoppeluitdrukking, door de berekende coefficienten te vervangen door:

a'
n,v
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De coefficienten a n,v' b n,v , A n,v en B n,v worden berekend in de luchtspleet op een straal ~ .
Met: Rs <~ < R] < Rm

~ = straal van het statorijzer (22,1 mm.)
R] = binnenstraal van de inagneet (22,5 mm.)

Bij de simulaties is de straal verder van het statorijzer gekozen, namelijk ~ = 23 mm. Dicht
bij het statorijzer is een vaste zeer fijne mesh nodig, vooral bij de uiteinden van de tanden.
Deze uiteinden zijn moeilijk punten in verband met het optreden van plaatselijk grote Brad en
B tan velden.
Voor de fourieranalyse geldt hoe dichter bij de tanden hoe groter de berekende pulsen. Uit
ervaring met Opera-2d (ir. J. van Veen) kan gezegd worden dat het beter is om uit de buurt
van deze moeilijke punten te blijven met de fourieranalyse.
Tevens loopt de zeer fijne mesh door tot aan een straal r=23mm. Buiten deze straal is de mesh
groter en regelmatig gekozen. Op deze straal bevindt zich dus een overgang tussen twee
mesh-gebieden, wat betekent dat hier geen extra onnauwkeurigheden te verwachten zijn
indien op deze straal de fourieranalyse wordt uitgevoerd. Indien deze op een kleinere straal
wordt uitgevoerd dan is het mogelijk dat de straal waarop de fourieranalyse wordt uitgevoerd
dwars door mesh-gebiedjes gaat. Hierdoor kunnen extra harmonischen berekend worden
welke niet aanwezig zijn.

Bij elke simulatie is er maar een stroomcomponent K v met rangnummer v aangebracht. De
reden hiervoor is dat het luchtspleetveld met rangnummer n door meerdere combinaties van v
en Il kan ontstaan.
Immers de B-velden met rangnummer n die ontstaan zijn te bepalen met de relatie:

n = Iv ± III met: Il = kN ; N=9 en k=0,1,2,3, ...
Voor nadere uitleg wordt verwezen naar paragraaf3.3.

Door een stroombelegging te kiezen met maar een harmonische mv component is duidelijk
door welke combinatie van v- en Il-waarden de veldcomponent ontstaan is. Echter v=18 is een
bijzonder geval (zie paragraaf 3.3.6), maar dit vormt geen probleem met de berekening van de
kleefkoppeluitdrukking.

Zoals in eerdere hoofdstukken is besproken heeft de rotormagneet van de "rond 58 mm.
motor" 12 polen. De harmonische componenten in de magnetisatie die zijn bekeken, hebben
dan ook een rangnummer deelbaar door 6 ( 6 e, 12 e, 18 e , 24 e , 30 e en 42 e ).

Afuankelijk van de mv componenten die gemeten zijn in het magnetisatiepatroon van de vijf
rotortypen zouden er nog meerdere simulaties uitgevoerd kunnen worden met andere v
waarden. Echter door tijdgebrek is dit niet meer gebeurd.
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5.4 SimulatieresuItaten

De simulatieresultaten van de stator met brede gleuf zijn weergegeven in de Bijlagen G4a tim
G4g, waarbij de volgende harmonischen bekeken zijn: v = 6, 12, 18, 24, 30, 42 en 1. De
computerprogramma's welke geschreven zijn om tot deze simulatieresultaten te komen zijn in
de Bijlagen HI tim H7 weergegeven.

De simulatieresultaten van de stator met smalle gleuf zijn weergegeven in de Bijlagen G5a
tim G5f, waarbij de volgende harmonischen bekeken zijn: v = 6, 12, 18, 24, 30 en 42. De
computerprogramma's welke geschreven zijn om tot deze simulatieresultaten te komen zijn in
de Bijlagen II tim 16 weergegeven.

5.5 Bespreking van de simulatieresuItaten

De relatie tussen bn,v - Cln,v en tussen B n,v - An,v , betreffende het teken en dezelfde amplitude,
zoals deze in hoofdstuk 3 afgeleid is, voIgt ook uit de simulaties.

Tijdens het simuleren zijn alle n-waarden berekend die kunnen optreden bij de aangelegde v
waarde. De (na het simuleren) gevonden voorwaarde met betrekking tot de n- en v-waarden,
die voIgt uit de modelbeschrijving, beschreven in paragraaf 3.3.8, is dat alleen die n-waarden
van belang zijn die ook in het magnetisatiepatroon voorkomen (n=v). Hierdoor vervallen er
veel n-waarden, waardoor er minder tijd aan de simulaties besteedt hoeft te worden.

Tussen de simulaties met een stator met een grote gleufbreedte en met een stator met een
kleine gleufbreedte zijn er een verschillen te zien in teken-verschil en amplitude-verschil van
de coefficienten (met dezelfde rangnummers n en v).
Bij de stator met kleine gleufbreedte is de amplitude van de coefficienten die het radiale B
veld beschrijven (Cln,v en b n,v) groter dan de coefficienten (met dezelfde n- en v-waarden)
berekend met een stator met een grote gleufbreedte.
Bij de stator met kleine gleufbreedte is de amplitude van de coefficienten die het tangentiele
B-veld beschrijven (An,v en Bn,v ) kleiner dan de coefficienten (met dezelfde n- en v-waarden)
berekend met een stator met een grote gleufbreedte.

Uit de simulaties met K V=l blijkt dat niet aan de voorwaarde voldaan wordt zoals deze be
schreven is in formule 3.11 en tevens in formule 5.3. Dus uit de simulaties blijkt dat theorie I
nietjuist is voor een motorconfiguratie als die van de "rond 58 mm. motor".
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Hoofdstuk 6

Verklaring van de kleefkoppelcomponenten

6.1 Algemeen

In dit hoofdstuk zal de uitdrukking voor de 36e harmonische kleefkoppel, zoals deze in para
graaf 3.3.10 is afgeleid, worden bepaald. Hiertoe worden de gesimuleerde waarden van de
coefficienten (zie hoofdstuk 5) en de amplitude van de mv componenten zoals deze volgen uit
de veldmetingen (zie paragraaf 4.3) ingevoerd.
Tevens is bekeken hoe de overige kleefkoppelcomponenten kunnen ontstaan. Het gaat hierbij
voornamelijk om de ge, 12 e, 18 e, 24 e , 27 een de 72 e. Zoals uit de kleefkoppelmetingen blijkt
(zie paragraaf 4.2), varieren deze componenten nogal bij een verandering in het magnetisatie
patroon (andere rotormagneet). De kleefkoppelcomponenten die klein zijn en niet vee1vari
eren bij verandering van het magnetisatiepatroon zijn niet meer bekeken.
Als laatste worden de metingen vergeleken met de theorie en de daaruit volgende berekening
en.

6.2 36e harmonische kleefkoppel

In de beschrijving van de 36e harmonische kleefkoppel is uitgegaan van een magnetisatiepa
troon met: v = 6, 18, 30 en 42. De koppeluitdrukking voor de 36e harmonische is afgeleid in
paragraaf 3.3.10 en is te schrijyen als:

1tR 2 L a m
T a 6,6 6 (A m - Am)

e 2 2 6,30 30 6,42 42
~O mo

A m
- 6,6 6 (a m am)

2 6,30 30 - 6,42 42
mo

m 2

+ _1_8 (a B + b A ) (6.1)
2 m

0
2 18,18 18,18 18,18 18,18

m
6

m
30+ (a A -a A )

m 2 30,30 30,6 30,6 30,30

o
m

6
m

42
+ ( a A - a A ) ] sin368

m 2 42,42 42,6 42,6 42,42

o

71



Er is een onderscheid te maken tussen de simulaties met verschillende statortypen, namelijk
met een grote gleufbreedte of met een kleine gleufbreedte. Dit blijkt uit het verschil in ampli
tude en teken van de gesimuleerde coefficienten. De berekening van de koppeluitdrukking zal
daarom per statortype gebeuren.

6.2.1 Grote gleufbreedte

De belangrijkste coefficienten die volgen uit de simulatie met een stator met een grote gleuf
breedte zijn te vinden in Bijlage G4 en zijn samengevat in tabel 6.1.

Tabe1 6.1 Overzicht van de be1angrijkste coeffici{!nten, gesimu1eerd aan een stator met grote gleutbreedte

Dimensie van de coeffici
enten: 10-4 V.s / m2

a6•6 = 3519,1

~- = 12,6"'tl,30

a6,42 = 42,0

a18,18 = 2225,6

b18,18 = 2255,3

a30,30 = 1241,3

a30,6 = 1,6

a42,42 = 619,6

a42,6 = 1,6

Dimensie van de coeffici
enten: 10-4 V.s / m2

A6,6 = -1133,8

A6,J0 = 12,4

A6,42 = 41,8

A 18•18 = -1647,4

B 18,18 = 1617,7

A30,30 = -1098,8

A30,6 = 1,9

A42,42 = -589,9

A426 = 1,6

Omdat de coefficienten a 306 , A 30 6 , a 426 en A426 klein zijn, blijkt dat de laatste twee regels. ,. ,

(vier van de tien termen) in formule 6.1 te verwaarlozen zijn.
Indien de bovenstaande coefficienten ingevoerd worden in de koppeluitdrukking volgens
formule 6.1 dan wordt deze:

(6.2)
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6.2.2 Kleine gleufbreedte

De be1angrijkste coefficienten gesimu1eerd met een stator met een k1eine gleufbreedte zijn te
vinden in Bij1age 05 en zijn samengevat in tabe1 6.2.

Tabel 6.2 Overzicht van de belangrijkste coefficienten, gesimuleerd aan een stator met kleine gleufbreedte

Dimensie van de coeffici
enten: 10-4 V.s / m2

~L = 3772,7""tJ,6

~L = -32,3""tJ,30

:;I, = -29,5""tJ,42

a18,18 = 2356,9

b18,18 = 2391,9

a30,30 = 1269,7

a30,6 = -3,6

a42,42 = 632,0

a42,6 = 1,5

Dimensie van de coeffici
enten: 10-4 V.s / m2

A6,6 = -933,1

A6,30 = -32,3

A6,42 = -29,5

A 18,18 = -1517,0

B18,18 = 1482,3

A30,30 = -1071,1

A30,6 = -3,1

A42,42 = -592,3

A42,6 = -2,0

Omdat de coefficienten a 30 6 , A 30 6 , a426 en A 426 klein zijn, b1ijkt dat de 1aatste twee rege1s
, " ,

(vier van de tien termen) in formu1e 6.1 te verwaar10zen zijn.
Indien de bovenstaande coefficienten ingevoerd worden in de koppe1uitdrukking vo1gens
formu1e 6.1 dan wordt deze:
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Vervolgens zal per rotortype de van belang zijnde amplituden van de m" componenten, zie
veidmetingen in paragraaf 4.3, ingevoerd worden in zowel formule 6.2 (grote gleufbreedte)
ais in formule 6.3 (kieine gleufbreedte).
Hierbij is rekening gehouden met het feit dat uit de metingen voIgt dat de magnetisaties
bIokvormig zijn (zie paragraaf 4.3) en daarom verondersteld mag worden dat ml8 en ~2

beide negatief in de koppeluitdrukking voorkomen.

6.2.3 Hard gemagnetiseerde rotormagneet

De magnetisatie waarden zijn:
m6 = 208,8 .103 AIm
m l8 = -97,6.103 AIm
m30 = 89,7 .103 AIm
m42 = -81,8.103 AIm

Indien bovenstaande m" waarden ingevuld worden in formule 6.2 dan voIgt de koppeluitdruk
king voor de stator met grote gleufbreedte in combinatie met een hard gemagnetiseerde
rotormagneet:

T
e

= 6,6 .10-3 sin368 Nm (6.4)

Indien bovenstaande m" waarden ingevuld worden in formule 6.3 dan voIgt de koppeluitdruk
king voor de stator met kieine gIeufbreedte in combinatie met een hard gemagnetiseerde
rotormagneet:

T
e

= -10,2 .10-3 sin368 Nm (6.5)

6.2.4 Zwak gemagnetiseerde rotormagneet

De magnetisatie waarden zijn:
m6 = 197,9 .103 AIm
m l8 = -83,5 .103 AIm
m30 = 63,9.103 AIm
m42 = -20,7 .103 AIm

Indien bovenstaande m" waarden ingevuld worden in formule 6.2 dan voIgt de koppeluitdruk
king voor de stator met grote gIeufbreedte in combinatie met een zwak gemagnetiseerde
rotormagneet:

T
e

= 2,0 .10-3 sin368 Nm (6.6)

Indien bovenstaande m" waarden ingevuld worden in formule 6.3 dan voIgt de koppeluitdruk
king voor de stator met kieine gIeufbreedte in combinatie met een zwak gemagnetiseerde
rotormagneet:

T
e

= -5,2 .10-3 sin368 Nm (6.7)
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6.2.5 Extern gemagnetiseerde rotormagneet

De magnetisatie waarden zijn:
m 6 = 220,0 .103 AIm
m l8 = -102,4.1 03 AIm
m30 = 92,3 .103 AIm
m 42 = -87,4.103 AIm

Indien bovenstaande my waarden ingevuld worden in formule 6.2 dan voIgt de koppe1uitdruk
king voor de stator met grote gleufbreedte in combinatie met een extern gemagnetiseerde
rotormagneet:

T
e

= 7,4 .10-3 sin368 Nm (6.8)

Indien bovenstaande my waarden ingevuld worden in formule 6.3 dan voIgt de koppeluitdruk
king voor de stator met kleine gleufbreedte in combinatie met een extern gemagnetiseerde
rotormagneet:

T
e

= -11,2 .10-3 sin368 Nm (6.9)

6.2.6 Zwak gemagnetiseerde rotormagneet met een slecht segment

De magnetisatie waarden zijn:
m 6 = 171,5 .103 Almm
m l8 = -69,9.103 Almm
m30 = 40,3 .1 03 Almm
m42 = -7,6.103 Almm

Indien bovenstaande my waarden ingevuld worden in formule 6.2 dan voIgt de koppeluitdruk
king voor de stator met grote gleufbreedte in combinatie met een zwak gemagnetiseerde
rotormagneet met een slecht segment:

T
e

= 0,7 .10-3 sin368 Nm (6.10)

Indien bovenstaande my waarden ingevuld worden in formule 6.3 dan voIgt de koppe1uitdruk
king voor de stator met kleine gleufbreedte in combinatie met een zwak gemagnetiseerde
rotormagneet met een slecht segment:

T
e

= -2,7 .10-3 sin368 Nm (6.11)
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6.2.7 Sterk gemagnetiseerd plastoferriet

De magnetisatie waarden zijn:
m6 =117,4.103 A1m
m l8 = -45,0 .103 Aim
m30 = 37,4 .103 Aim
m42 = -20,2 .103 Aim

Indien bovenstaande mv waarden ingevuld worden in formule 6.2 dan voIgt de koppeIuitdruk
king voor de stator met grote gleutbreedte in combinatie met een plastoferriet in de rotorpot:

Te = 1,0 .10-3 sin368 Nm (6.12)

Indien bovenstaande mv waarden ingevuld worden in formule 6.3 dan voIgt de koppeIuitdruk
king voor de stator met kieine gleutbreedte in combinatie met een plastoferriet in de rotorpot:

T
e

= -2,0 .10-3 sin368 Nm (6.13)
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6.3 Mogelijke verklaring voor bet onstaan van de ovenge kleef
koppelcomponenten

6.3.1 Resume voorwaarden

In paragraaf 3.3.11 is een overzicht gegeven van de voorwaarden voor de n- en v-waarden in
de uitdrukking voor Brad en Han om bij te dragen aan de kleefkoppeluitdrukking. In formule
vorm luidt deze:

Gelijke n-waarden en ongelijke v-waarden in de uitdrukking voor Brad en Blan:

n = IV I ± Il I I = IV2 ± 11 2 1 (6.14)

(6.15)

Aangenomen is dat de index "1" gebruikt wordt voor het radiale B-veld en de index "2" voor
het tangentiele B-veld.

Algemeen bekeken kunnen er, afhankelijk van de rangnummers uit de combinatie van V 1 , v 2

en 11, vier situaties voorkomen. Voor elk situaties is er in paragraaf 3.3.6 (B.l tim B.4) een
algemene koppeluitdrukking afgeleid, waarmee voor een bepaalde combinatie van twee mv

componenten eenvoudig een term uit de koppeluitdrukking van de betreffende kleefkoppel te
bepalen is.

Uit de modelvorming beschreven in paragraaf3.3.7 voIgt de voorwaarde: n = VI of n = v 2'

n = IV I ± 01 = IV2 ± 11 2 1 n = VI IV2 ± 11 2 1

n = IV I ± Il I I = IV2 ± 01 n = v2 = IV I ± Il l \

waarbij de rangnumrners VI en V2 positief zijn.

Het radiale veld voIgt uit de stroombelegging K/otor , het tangentiele veld voIgt uit de stroom
belegging Knstator . Om een kleefkoppelcomponent te kunnen veroorzaken wordt uitgegaan van
een magnetisatiecomponent mvl met een grote amplitude, en moet er gezocht worden naar een
tweede magnetisatiecomponent mv2 (kan dezelfde zijn), die in combinatie met IIl.I de betref
fende kleefkoppelcomponent kan veroorzaken.

Indien een combinatie van twee mv componenten bekend is volgen hier altijd twee termen per
n-waarde uit die bijdragen tot het kleefkoppel. Want het radiale veld van de mv component
met de grootste amplitude veroorzaakt in combinatie met het tangentiele veld van de mv

component met de kleinste amplitude een kleefkoppel, maar ook veroorzaakt het radiale veld
van de mv component met de kleinste amplitude een kleefkoppel in combinatie met het
tangentiele veld van de mv component met de grootste amplitude.

De periodiciteit van het kleefkoppel in e is de som ofverschil van VI en V2 , en komt overeen,
zie ook relatie 6.15, met het rangnummer van de vertanding 11 uit de betreffende combinatie
(Iv l±v2 1= 11)·
Dit houdt in dat als een Il-component in de vertanding voorkomt deze hoogst waarschijnlijk
een kleefkoppel zal veroorzaken, afhankelijk van de grootte van de aanwezige magnetisatie
componenten mv•
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6.3.2 ge harmonische klee:fkoppel

Een ge harmonische kleefkoppel kan ontstaan doordat 1l=9 in de vertanding voorkomt (immers
N=9).

n = VI = IV2 ± 91 of: n = v2 = IV I ± 9/ (6.16)

Om het ontstaan van een ge harmonische kleefkoppel te kunnen verklaren moet gezocht
worden in de veldmetingen naar twee mv componenten waarvan er tenminste een een grate
amplitude heeft, en waarbij moet gelden dat de som ofhet verschil van de rangnummers VI en
Vz 9 is.

Mogelijkheden: v=6 in combinatie met v=3 of met V = 15
V = 18 in combinatie met v=9 of met v =27
v = 30 in combinatie met v = 21 ofmet v = 39
v =42 in combinatie met v= 33 of met v = 51

en VI == 3
en VI = 6
en VI = 15

VI =6

n = Vz= 6
n == Vz= 3
n= Vz= 6
n = Vz = 15 en

In de kleefkoppelmetingen is te zien dat er een grote ge harmonische kleefkoppelcomponent
ontstaat indien het statorijzer met een grate gleufbeedte wordt gebruikt in combinatie met de
rotor met een zwakke magnetisatie en een slecht magneetsegment. Indien de mv componenten
van deze rotormagneet worden vergeleken met de mv componenten van de overige rotormag
neten dan is er een (relatief) groot verschil te zien in m3 en m l5 •

Voor een eerste benadering van de ge harmonische kleefkoppelcomponent wordt daarom
volstaan met de volgende termen:

n = VI = 6 en Vz= 3
n = VI = 3 en Vz = 6
n = VI == 6 en Vz = 15
n = VI = 15 en Vz == 6

Voor de uitwerking van deze termen wordt naar Bijlage 11 verwezen.

De uitdrukking voor de ge harmonische kleefkoppel wordt tenslotte:
2

1t Ra L
T e = --- [ m6 m3 ( a6,6 A 6,3 - A 6,6 a6,3 + a3,3 A 3,6 - A 3,3 a3,6 ) (617)

2 Ilo •

+ m6 m 15 (-a6,6 A 6,I5 + A 6,6 a6,15 + al5 ,15 A I5 ,6 - A I5 ,I5 a l5 ,6 ) ] sin(98)

Aangezien niet aIle hierin voorkomende coefficienten gesimuleerd zijn, wordt deze uitdruk
king niet verder uitgerekend.
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6.3.3 12e harmonische kleefkoppel

Uit de metingen van de luchtspleetgeleidbaarheid (statorijzer in een homopolair veld, zie
paragraaf 4.3) blijkt dat er een kleine 11=12 component in het statorijzer aanwezig is. Er zal
verder niet worden ingegaan op de verklaring van het ontstaan van deze component, maar weI
zal het gevolg van een dergelijke component bekeken worden.

n = VI = IV2 ± 121 of: n = v
2

= IV I ± 121 (6.18)

Om het ontstaan van een 12e harmonische kleefkoppe1 te kunnen verklaren moet gezocht
worden in de ve1dmetingen naar twee mv componenten waarvan er tenminste een een grote
amplitude heeft, en waarbij moet gelden dat de som ofhet verschil van de rangnummers VI en
V2 12 is.

Mogelijkheden: v=6 in combinatie met v=6 of met V = 18
V = 18 in combinatie met v=6 of met v = 30
v = 30 in combinatie met v = 18 of met v=42
v =42 in combinatie met v = 30 of met v = 54

Hier treedt een speciale situatie op, zoals beschreven in A.2, zie paragraaf 3.3.6. Er blijkt dat
aIleen de m6 component al een kleefkoppel kan veroorzaken indien er een 11=12 aanwezig is.
Tevens bestaan de overige combinaties, zoals uit het bovenstaande blijkt, uit twee mv compo
nenten met een grote amplitude. Hieruit zal duidelijk zijn dat als er een -kleine- 11=12 compo
nent -ten gevolge van asyrnmetrie- aanwezig is in het statorijzer, er meteen een k1eefkoppel te
verwachten is.

79



6.3.4 lSe harmonische kleefkoppel

Een l8e harmonische kleefkoppel kan ontstaan, doordat ~=18 in de vertanding voorkomt
(immers N=9).

n = VI = IV2 ± 181 of: n = v2 = IV I ± 181 (6.19)

Om het ontstaan van een 18e harmonische kleefkoppel te kunnen verklaren moet gezocht
worden in de veldmetingen naar twee mv componenten waarvan er tenminste een een grote
amplitude heeft, en waarbij moet gelden dat de som ofhet verschil van de rangnummers VI en
v2 18 is.

Mogelijkheden: v=6
V = 18
V = 30
v=42

in combinatie met v = 12
in combinatie met v = 0
in combinatie met v = 12
in combinatie met v = 24

of met v = 24
of met v = 36
of met v = 48
of met v = 60

en VI = 12
en VI = 6
en VI = 12
en v j = 30

n = v2 = 6
n=v2 =12
n = V2 = 30
n=v2 =12

Indien de veldmetingen van de rotormagneten worden bekeken is er een (kleine) m\2 gemeten,
en de overige componenten, m24 , m36 , m48 en m60 zijn niet tot nauwelijks gemeten.
Voor een eerste benadering van de 18e harmonische kleefkoppelcomponent wordt daarom
volstaan met de volgende termen:

n=v] =6 en v2 = 12
n=v,=12 en v2 =6
n=v1 =30 en v2 =12
n = VI = 12 en v2 = 30

Voor de uitwerking van deze termen wordt naar Bijlage 11 verwezen.

De uitdrukking voor de 18e harmonische kleefkoppel wordt tenslotte:
2

1t Ra L
T e [ fi 6 fi l2 ( a6•6 A 6,12 - A 6•6 a6,12

2 Jlo
+ a12•12 A 12.6 - A 12,12 a l2 ,6 )

+ fi 30 fi\2 ( a30,30 A 30,I2 - A 30,30 a30,I2

- al2,12 A 12,30 + A 12,12 a 12,30 ) ] sin(188)

(6.20)

In verband met een tijdgebrek is deze kleefkoppelcomponent hier met meer verder uitgere
kend. De coefficienten die in bovenstaande kleefkoppeluitdrukking zijn gesimuleerd, zijn
weergegeven in de Bijlagen G4 en G5.
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In paragraaf 4.6 wordt de meting beschreven van een constante magnetisatiecomponent ffio.
Gebleken is dat bij de vijf rotortypen een te verwaarlozen ffio component aanwezig is.

Echter indien er een niet te verwaarlozen ffio component in de magnetisatie voorkomt, kan dit
een 18e harmonische kleetkoppel veroorzaken. Want indien er een mo component in de
magnetisatie aanwezig is, kan ruet meer gesteld worden dat de noord- en zuidpolen even sterk
gemagnetiseerd zijn, en kan er dus geen gebruik gemaakt worden van het symmetrisch
karakter van de magneten. Het kleetkoppel zal nog weI periodiek zijn in N8 en in p8.

De grondharmonische kleetkoppe1component wordt:
~I = KGV (p,N) = KGV (6,9) = 18

(indien er een mocomponent in de magnetisatie voorkomt)

In plaats van:
~I = KGV (2p,N) = KGV (12,9) = 36

(indien er geen mo component in de magnetisatie voorkomt)

(6.21)

(6.22)

Waarbij is aangenomen dat de overige my componenten in de twee bovenstaande situaties
hetzelfde zijn.

6.3.5 24e harmonische kleefkoppel

Vit de metingen van de luchtspleetgeleidbaarheid (statorijzer in een homopolair veld) blijkt
dat er een kleine /1=24 component in het statorijzer aanwezig is. Er zal verder niet worden
ingegaan op de verklaring voor het ontstaan van deze component, maar weI zal het gevolg van
een dergelijke component bekeken worden.

n = VI = Iv2 ± 24 1 en: n = v2 = IVI ± 241 (6.23)

Om het ontstaan van een 24e harmonische kleetkoppel te kunnen verklaren moet gezocht
worden in de veldmetingen naar twee my componenten waarvan er tenminste een een grote
amplitude heeft, en waarbij moet gelden dat de som of het verschil van de rangnummers VI en
V2 24 is.

Mogelijkheden: v=6 in combinatie met v = 18 of met v = 30
v = 18 in combinatie met v=6 of met v =42
v = 30 in combinatie met v=6 of met v = 54
v =42 in combinatie met v = 18 of met v = 66

Te zien is dat de combinaties van my I en ffiv2 componenten bestaat uit twee grote componen
ten, wat ook in de situatie van de 12e harmonische kleetkoppel te zien is . Hieruit zal duidelijk
zijn dat als er een -kleine- /1=24 component aanwezig is in het statorijzer, er meteen een 24e

harmonische kleetkoppel te verwachten is, echter kleiner dan de 12e harmonische kleetkoppel.
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6.3.6 27e harmonische kleetkoppel

Een 27e hannonische kleefkoppel kan ontstaan, doordat 1l=27 in de vertanding voorkomt
(immers N=9).

n = VI = IV2 ± 271 en: n = v2 = IV I ± 271 (6.24)

Om het ontstaan van een 27e hannonische kleefkoppel te kunnen verklaren moet gezocht
worden in de veldmetingen naar twee mv componenten waarvan er tenminste een een grate
amplitude heeft, en waarbij moet gelden dat de som ofhet verschil van de rangnummers VI en
v2 27 is.

Mogelijkheden: v=6
V = 18
V = 30
v =42

in combinatie met v = 21
in combinatie met v = 9
in combinatie met v = 3
in combinatie met v = 15

of met v = 33
of met v =45
of met v = 57
of met v = 69

In de kleefkoppelmetingen is te zien dat indien er een "grote" ge hannonische kleefkoppel
optreedt er ook een "grate" 27e harmonische kleefkoppel optreedt (echter kleiner dan de ge

).

Dit verband tussen de ge en de 27' hannonische komt nog eens duidelijk naar voren in figuur
4.3 (zie hoofdstuk 4), waarin een overzicht gegeven is van de grootste kleefkoppelcomponen
ten (gemeten met een stator met grote gleufbreedte).

Indien naar de combinaties van mvl en mv2 componenten bekeken wordt is dit ook te ver
wachten. Want de m v2 componenten die in combinatie met een grate mvl component een 27e

harmonische kleefkoppel veroorzaken, komen ook voor in de combinatie met een grote (weI
een andere) mvl component die een ge harmonische kleefkoppel veroorzaken.

De mv componenten die meegenomen zijn bij de eerste benadering van de ge hannonische
kleefkoppel zijn m3 en mls .

De ffiv componenten die meegenomen zijn bij de eerste benadering van de 27e harmonische
kleefkoppel zijn ook m3 en m ls • Hierdoor ontstaan de volgende combinaties:

n = VI = 30 en V2 = 3 n = V2 = 30 en VI = 3
n = VI = 3 en V2 = 30 n = v2 = 3 en VI = 30
n=vl =42 en v2 =15 n=v2 =42 en v1 =15
n=vl =15 en v2 =42 n=v2 =15 en v1 =42

Voor de uitwerking van deze termen wordt naar Bijlage 11 verwezen.
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De uitdrukking voor de 27e hannonische kleefkoppel wordt tenslotte:
2

1t Ra L
T e := [ m 30 m 3 ( a30,30 A 30,3 - A 30,30 a30,3

2 Il o
- a3,3 A 3,30 + A 3,3 a3,30 )

+ m 42 m 15 ( a42,42 A 42,I5 - A 42,42 a42,15

- a l5 ,15 A I5 ,42 + A I5 ,I5 a l5 ,42 ) ] sin(278)

(6.25)

Aangezien niet alle voorkomende coefficienten gesimuleerd zijn, zal deze uitdrukking niet
verder worden uitgerekend.

6.3.7 72e harmonische kleefkoppel

m 30 m 42
--2- [ a30,30 A 30,42 - a30,42 A 30,30

mo2 flo

In de beschrijving van de 72e hannonische kleefkoppel is uitgegaan van een magnetisatiepa
troon met: v = 6, 18, 30 en 42. De koppeluitdrukking voor de n e harmonische is:

2
1t Ra L

+ a42,42 A42,30 - a42,30 A 42,42 ] sin728 (6.26)

Indien het magnetisatiepatroon van de rotortypen bekeken wordt dan zouden er meerdere my
componenten een rol spelen bij het beschrijven van een 72e hannonische kleekoppel. Deze
componenten zijn onder andere: v = 6 in combinatie met v = 66

v = 18 in combinatie met v = 54

In verband met een tijdgebrek is deze kleefkoppelcomponent niet meer verder berekend.
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6.4 Vergelijking van de metingen en de berekeningen

Een overzicht van de amplituden van de 36e harmonischen van het kleefkoppel in de situaties
met verschillende stator-rotor combinaties zoals deze volgen uit de metingen en de voorgaan
de berekeningen, is weergegeven in tabel6.3 en tabel 6.4.

Tabel6.3 Vergelijking van de metingen en de berekeningen voor de stator met grote gleufbreedte

Hard Zwak Extern Zwak, slecht Plastoferriet
gemagn. gemagn. gemagn. segment

Grote gleuf- 5,2 mNm 1,1 mNm 6,6mNm 0,5 mNm 1,5 mNm
breedte,
metingen

Grote gleuf- 6,6mNm 2,OmNm 7,4mNm 0,7mNm 1,0 mNm
breedte,
berekeningen

Tabel6.3 Vergelijking van de metingen en de berekeningen voor de stator met kleine gleufbreedte

Hard Zwak Extern Zwak, slecht Plastoferriet
gemagn. gemagn. gemagn. segment

Kleine gleuf- 14,0 mNm 11,4 mNm 13,3 mNm 10,4mNm 3,2 mNm
breedte,
metingen

Kleine gleuf- 10,2 mNm 5,2 mNm 11,2 mNm 2,7 mNm 2,OmNm
breedte,
berekeningen

Te zien is dat de metingen en de berekeningen niet helemaal overeenkomen. De variaties die
te zien zijn in de kleefkoppelmetingen met de verschillende stator-rotor combinaties, zijn ook
terug te zien in de berekeningen. Dit duidt aan dat in de berekeningen de belangrijkste termen
meegenomen zijn voor de beschrijving van de 36e harmonische kleefkoppelcomponent.
De verschillen die optreden kunnen het gevolg zijn van de aangebrachte vereenvoudigingen.
De rotormagneet is namelijk gerepresenteerd door een stroombelegging met meerdere pool
paartallen op de gemiddelde straal r=Rm. Echter voor de hogere harmonische in de magnetisa
tie zou het voor de hand liggen om de straal waar de stroombelegging op ligt te kiezen. De
beste representatie zou uiteraard worden verkregen als elke mv -component als functie van de
radius wordt ge"introduceerd (eventueel voorgesteld door meerdere lagen).
Voor een exacte beschrijving van het kleefkoppel zou afhankelijk van het rotortype ook
andere combinaties van mv componenten (stoorcomponenten) meegenomen kunnen worden.
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Uit de kleefkoppelmetingen weergegeven in de tabeIlen 6.3 en 6.4 blijkt dat bij gebruik van de
stator met kleine gleufbreedte in combinatie met aIle vijf bekeken rotortypen aIleen een grote
36e harmonische kleefkoppel optreedt. Indien de gleufbreedte wordt vergroot van 1,62 mm.
tot 5,45 mm. dan valt op dat de 36e harmonische kleefkoppel kleiner wordt maar dat overige
kleefkoppe1componenten groter worden.
De invloed van de gleufbreedte op de 36e harmonsiche kleefkoppe1 is ook te zien door de
faktoren voor de mv componenten in de formules 6.2 en 6.3 met elkaar te vergelijken.
OpvaIlend is dat bij de stator met een grote gleufbreedte de vermenigvuldiging van de ampli
tude van {m6 .m30 } ongeveer 2,5 keer minder meete1t in het kleefkoppel dan bij de stator met
een kleine gleufbreedte. De vermenigvuldiging van {m6 .m42 } te1t ongeveer 0,4 keer meer mee
en heeft uiteinde1ijk hetzelfde teken als de vermeningvuldiging van {~ .m30}.

De faktor voor ml 8
2 wordt kleiner in de situatie met een stator met een grote gleufbreedte maar

heeft weI een ander teken dan de factoren voor de {m6 .m30 } en {~ .m42 }, wat niet het geval
is in de situatie bij de stator met een kleine gleufbreedte.
Wat dus opvalt is niet aIleen het verschil in amplitude van de faktoren voor de nog in te
voeren mv componenten, maar ook het verschil in teken.

Uit deze metingen valt niet op te maken wat er met de 36e harmonische kleefkoppe1 gebeurt
indien de gekozen gleufbreedte tussen de twee bekeken gleufbreedtes in ligt. Uit de literatuur
blijkt dat het aannemelijk is om te zeggen dat de 36e harmonische kleefkoppel bij varierende
gleufbreedte afneemt, door een nulpunt gaat en dan weer toeneemt.
Indien de simulaties met meerdere gleufbreedtes worden uitgevoerd zal moeten blijken of dit
zo is, en zoja bij welke gleufbreedte de 36e harmonische kleefkoppelcomponent nul wordt.

Dus onafhankelijk van de waarde van de mv componenten zou de 36e harmonische kleefkop
pel nul gemaakt kunnen worden door een andere gleufbreedte te kiezen. Echter uit metingen
blijkt dat dan andere kleefkoppelcomponenten, veroorzaakt door stoorcomponenten in de
magnetisatie, de kop op steken. Om dit in de hand te houden zouden dus niet aIleen de coeffi
cienten die in de koppeluitdrukking van de 36e harmonische kleefkoppel voorkomen gesimu
leerd moeten worden maar ook de coefficienten die de amplitude van bijvoorbeeld de 18e

harmonische kleefkoppel bepalen. Samen met een bekend magnetisatiepatroon zou dan een
optimum voor beide kleefkoppelcomponenten gevonden worden.

Door de verschillende magnetisatiepatronen is er een variatie in de gemeten amplitude van de
kleefkoppels te zien. Bij een stator met een grote gleufbreedte valt op dat:

In het geval dat de rotormagneet met een sterke magnetisatie vervangen wordt door een
rotormagneet met een zwakke magnetisatie,
- wordt de 36e harmonische kleefkoppelcomponent kleiner maar andere kleefkoppelcompo

nenten -onder andere de 18e- worden groter, zie paragraaf 3.2 figuur 4.3.
- wordt het motorkoppel iets kleiner -dit blijkt uit metingen gedaan door ir. K.M. Dielemans-.
- blijft de amplitude van de grondharmonische uit de magnetisatie -p=6- nagenoeg gelijk

(95%), echter de amplitudes van ml8 , m30 en m42 worden kleiner.
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Als formule 6.2 bekeken wordt dan is het kleiner worden van de 36e harmonische kleefkoppel
te verklaren doordat de amplitudes mIS' m 30 en m 42 kleiner worden. Irnmers deze componen
ten hebben, evenals m6, direct invloed op de amplitude van de 36e harmonische kleefkopel
component.
Het feit dat het motorkoppel nagenoeg gelijk blijft is waarschijnlijk te wijten aan het geUjk
blijven van de amplitude van m6 •

Tevens is als gevolg van een zwakkere magnetisatie de amplitude van m12 groter geworden is.
Vit de berekeningen blijkt dat deze even bovenharmonische component m12 samen met II\; en
met m 30 in grote mate het 18e harmonische kleefkoppel veroorzaakt. Vit de metingen blijkt
dat het 18e harmonische kleefkoppel groter wordt dan het 36e harmonische kleefkoppel. Of dit
ook uit de berekeningen roIt zal uit verdere simulaties moeten blijken.

In geval de rotormagneet met een zwakke magnetisatie vervangen wordt door een rotormag
neet met een zwakke magnetisatie en bovendien met een slecht segment,
- wordt de 36e harmonische kleefkoppelcomponent kleiner, maar wordt vooral de ge en de 27 e

harmonische kleefkoppel veel groter.
- wordt de 18e harmonische kleefkoppelcomponent iets kleiner.
- worden de magnetisatiecomponenten m6, m12 , miS' m30 en m 42 kleiner, maar worden vooral

de componenten m3en m IS groter.

Ook hier geldt weer dat het kleiner worden van de 36e harmonische kleefkoppel te verklaren is
doordat m6 , miS' m30 en m42 kleiner worden.
Het ge harmonische kleefkoppel is te verklaren door het aanwezig zijn van m3 en Ills ,zie
paragraaf 6.3.2. Gebleken is dat er door deze componenten in de magnetisatie niet aIleen een
ge harmonische kleefkoppel wordt veroorzaakt maar dat er dan ook aItijd een (kleinere)" 27
harmonische kleefkoppel wort veroorzaakt.

Zoals al eerder opgemerkt is niet verder nagegaan hoe bepaalde harmonischen in het statorij
zer (Il-waarden) of v-waarden in het magnetisatiepatroon kunnen voorkomen, maar is enkel
uitgegaan van bij de metingen gevonden waarden van 11 en v.
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Hoofdstuk 7

Conclusies en aanbevelingen

De theorie zoals deze bekend was om kleetkoppels te verklaren -in dit verslag aangeduid met
theorie 1- kan niet worden gebruikt voor de berekening van het kleetkoppel van een motoreon
figuratie als die van de "rond 58 mm. motor". Uit de kleetkoppelmetingen, veldmetingen en
metingen van de luehtspleetgeleidbaarheid voIgt dat de koppeluitdrukking volgens theorie I,
niet overeenkomt met de meetresultaten. Uit de simulaties blijkt ook duidelijk dat aan de
voorwaarde, die toepassing van theorie I stelt, niet wordt voldaan.

In theorie I wordt de luehtspleetgeleidbaarheid voor aIle harmonisehen in de magnetisatie
besehreven met een funetie All ' onafhankelijk van het rangnummer v van de magnetisatieeom
ponenten. In de aangepaste en uitgebreide theorie, in dit verslag aangeduid met theorie II,
wordt de invloed van de vertanding door de eoeffieienten ~,v , ~,v ,An,v en Bn,v besehreven,
waarbij de grootte van de eoeffieienten weI afhangt van het rangnummer v van de magnetisa
tieeomponent. Deze eoeffieienten zijn door simulaties te berekenen.

Uit theorie II voIgt dat er geen kleetkoppels optreden indien in de rotormagneet maar een
magnetisatiecomponent voorkomt (zuiver sinusvormig magnetisatiepatroon). De uitzondering
op deze regel is indien het rangnummer v van de betreffende magnetisatieeomponent, hetzelf
de is als een rangnummer I..l bepaald door de vertanding (v = I..l = kN ; N=aantal statortanden,
k=geheel getal).

Uit theorie II voIgt dat er weI een kleetkoppel kan optreden indien er in de rotormagneet twee
of meer magnetisatieeomponenten -mv- voorkomen (geen zuiver sinusvormig magnetisatiepa
troon). Om een kleetkoppelcomponent te kunnen veroorzaken kan worden uitgegaan van een
magnetisatieeomponent mvl met een grote amplitude, en moet er gezoeht worden naar tweede
magnetisatieeomponent mv2 (kan dezelfde zijn), die in combinatie met JP. de betreffende
kleetkoppeleomponent kan veroorzaken.

Algemeen bekeken kunnen er, afhankelijk van de rangnummers uit een eombinatie van VI' v 2
en I..l, vier situaties voorkomen. Voor elke situatie is er een algemene koppeluitdrukking
afgeleid, waarmee voor een bepaalde eombinatie van twee mv eomponenten eenvoudig een
term uit de koppeluitdrukking voor de betreffende kleetkoppeleomponent te bepalen is. De
periodieiteit van het kleetkoppel met de rotorpositie e, is de som of versehiI van VI en V2 ,en
komt overeen met het rangnummer van de vertanding I..l uit de betreffende eombinatie
(Iv,±v2 1= I..l).
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De metingen en de berekeningen voor de grondharmonische kleefkoppelcomponent (36e)

komen niet helemaal overeen. De variaties die te zien zijn in de metingen van het kleefkoppel
met de verschillende stator-rotor combinaties, zijn ook terug te zien in de berekeningen. Dit
duidt aan dat in de berekeningen de belangrijkste termen meegenomen zijn voor de beschrij
ving van de grondharmonische kleefkoppelcomponent.
De verschillen die optreden kunnen het gevolg zijn van de aangebrachte vereenvoudigingen in
de beschrijving van de magnetisatie van de magneet. De rotormagneet is namelijk gerepresen
teerd door een stroombelegging met meerdere poolpaartaHen op de gemiddelde straal. Voor
een exacte beschrijving van het kleefkoppel zou de magnetisatie van de magneet voor elke
magnetisatiecomponent ook als functie van de radius moeten worden ingevoerd. Tevens
zouden er afhankelijk van het rotortype ook andere combinaties van my componenten (stoor
componenten) meegenomen worden.

Onafhankelijk van de waarde van de my componenten zou de grondharmonische kleefkoppel
component nul gemaakt kunnen worden door een andere gleufbreedte te kiezen. Echter blijkt
dat dan andere kleefkoppelcomponenten de kop op steken (onder andere de 18e harmonische).
Om dit in de hand te houden zouden dus niet aHeen de coefficienten die in de koppeluitdruk
king van de grondharmonische kleefkoppelcomponent voorkomen, gesimuleerd moeten
worden, maar ook de coefficienten die de amplitude van bijvoorbeeld de 18e harmonische
kleefkoppel bepalen. Samen met een bekend magnetisatiepatroon kan dan een optimum voor
beide kleefkoppelcomponenten gevonden worden.
Voor verder onderzoek zouden dus simulaties gemaakt kunnen worden met statoren met
verschillende gleufbreedtes (de simulatieprogramma's zijn hierop rekenend geschreven).

Voor de overige belangrijkste (grote) kleefkoppelcomponenten _ge
, 18e en 27 e

- is bepaald hoe
ze kunnen ontstaan, en zijn de koppeluitdrukkingen per harmonische afgeleid. Hieruit blijkt
dat de 18e harmonische kleefkoppelcomponent veroorzaakt kan worden door de even boven
harmonischen (van p=6) uit de magnetisatie (v = 12,24,36,...). Tevens kan er een 18e harmo
nische kleefkoppelcomponent optreden indien er een constante component in de magnetisatie
voorkomt, oftewel als de noord- en zuidpolen niet even sterk gemagnetiseerd zijn. Bij de
beschouwde rotormagneten is dit laatste niet het geval.
De ge en 27e harmonische kleefkoppelcomponenten zuHen altijd samen optreden, en worden
hoofdzakelijk veroorzaakt door de magnetisatiecomponenten met een grote amplitude (v = 6,
18, 30,42,...) in combinatie met een magnetisatiecomponent (stoorcomponent) die ten gevol
ge van asymmetrie (in bijvoorbeeld de geometrie van de magneetsegmenten of in het verschil
in magnetisatiesterkte van de segmenten) in het magnetisatiepatroon aanwezig is. Bij de
bekeken rotormagneten zijn dat vooral een 3e en de ISe harmonische magnetisatiecomponent.
De l2e en de 24e harmonische kleefkoppels kunnen optreden indien respectievelijk de rang
nummers 12 en 24 ook voorkomen in de vertanding van het statorijzer (door asymmetrie in de
vertanding of door bijvoorbeeld een bepaalde stansrichting). Als zo'n component aanwezig is,
hoe klein ook, dan kunnen combinaties van magnetisatiecomponenten met een grote amplitu
de (m6, m 18 m 30 en m 42) een 12e en 24 e harmonische kleefkoppel veroorzaken.

88



LITERATUlJRLIJST

1. Binnen Philips verschenen literatuur

1.1 Kamerbeek, E.M.H.
Rapportage kleejkoppelonderzoek.
Interne mededeling, 1982

1.2 Van Steen, R.I.
Een ontwerp voor een eenfase-kleejkoppelmotor.
AR-17-API88 , 1985

1.3 Van Hout, H.
Lagere kleejkoppels door middel van een nieuw principe?
1985

1.4 Van Steen, R.I.
Cogging torque reduction in slotted iron motors.
AR-46-43, 1988

1.5 Ackermann, B. and R. Sottek
Cogging torques in permanent magnet excited motors.
Laborbericht fif. 766, 1988

1.6 Kamerbeek, E.M.H.
Onforce and torque oscillations in brushless permanent magnet motors.
157-70-90153-EK Nat.Lab. Unclassified report 009/90, 1990

2. Gevonden artikelen in bibliotheek TUE en Philips Mechatronics te Dor
drecht en in de verzamelde literatuur van Prof. E.M.H.Kamerbeek

2.1 Koch, J.
Permanentmagnetische polfuhligkeit in Gleichstrommotoren mit Ferroxdure-Seg
menten.
Valvo Berichte, Band 20, Heft 1, 1976, p.13-20

2.2 Goto, M. and K. Kobayashi
An analysis of the cogging torque ofa DC motor and a new technique ofreducing
the cogging torque.
Electrical Engineering in Japan 103 , 1983 , 113-120.

89



2.3 Boules, N.
Prediction ofno-loadflux density distribution in permanent magnet machines.
IEEE Transactions on industry Applications, vol.21 , no.4 , may.june 1985 , p.633
643

2.4 Li, T. and G. Siemon
Reduction ofcogging torque in permanent magnet motors.
IEEE Transactions on Magnetics, vol.24 , no.6, nov.l988 , p.2901-2903.

2.5 Marinescu, M.
Einfluss von Polbedeckungswinkel und Luftspaltgestaltung auf die Rastmomente in
permanentmagneterregten Motoren.
etzArchiv Bd. 10 , 1988 , p.83-88

2.6 De La Ree, J. and N. Boules
Torque production in permanent magnet synchronous motors.
IEEE Transactions on Industry Applications, vol.25 , no.! ,jan/feb.1989 , p.107-112

2.7 Sakabe, S. and Y. Shinoda, H. Yokoyama
Effect ofinterpole on cogging torque oftwo-phase permanent magnet motor.
Electrical Engineering in Japan, vol.ll 0 , no.4 , 1990 , p.59-67

2.8 Jabbar, M.A. and T.S. Tan, K.J. Binns
Recent developments in disk drive spindle motors.
Proceedings International conference on electrical machines, Manchester, 15-17 sept.
1992,381-385

2.9 Zhu, Z.Q. and D. Howe
Analytical prediction ofthe cogging torque in radial-field permanent magnet brush
less motors.
IEEE Transactions on Magnetics, vo1.28 , no.2, march 1992, p.1371-1374.

2.10 Ackermann, B. and J.H.H. Janssen, R. Sottek, R.I. van Steen
New technique for reducing cogging torque in a class ofbrushless DC motors.
IEE Proceedings-B , vo1.139 , no.4 ,july 1992, p.315-320.

2.11 Jang, G.H. and D.K. Lieu
Vibration reduction in electric machine by magnet interlacing.
IEEE Transactions on Magnetics, vo1.28 , noS, sept. 1992 , p.3024-3026.

2.12 Ishikawa, T. and G.R. Siemon
A method ofreducing ripple torque in permanent magnet motors without skewing.
IEEE Transactions on Magnetics, vol.29 , no.2 , march 1993 , p.2028-2031.

90



2.13 Binns, K.J. and F.B. Chaaban, A.A.K. Hameed
Major design parameters of solid canned permanent magnet motor with skewed
magnets.
lEE Proceedings-B, vo1.140, no.3 ,may 1993 ,p.161-165

2.14 Cassat, A. and M. Williams, D. Macleod
Effect ofskew on brushless dc motor excitingforces.
Proceedings 22nd Annual Symposium on Ineremental Motion Control Systems and
Drives, B.C. Kuo ed. IMCSS, San-Jose, CA, June 1993, p.148-163

2.15 Cassat, A. and M. Williams
Eccentricity analysis in brushless dc motors.
Proceedings 23rd Annual Symposium on Ineremental Motion Control Systems and
Drives, 1994, p.201-216

2.16 Hwang, S. and D.K. Lieu
Design techniques for reduction ofreluctance torque in brushless permanent magnet
motors.
IEEE Transactions on Magnetics, vol.30 ,no.6 ,nov.1994 ,p.4287-4289.

2.17 Ackermann, B. and R. Sottek
Analytical modeling ofthe cogging torque in permanent magnet motors.
Electrical Engineering, vol.78 , 1995, p.117-125

2.18 Kawase, Y. and T. Yamaguchi, Y. Hayashi
Analysis ofcogging torque ofpermanent magnet motor by 3-Dfinite element method.
IEEE Transactions on Magnetics, vol.31 ,no.3 , may 1995 , p.2044-2047.

2.19 Yoshmura, T. and H.J. Kim, M. Watada, S. Torii, D. Ebihara
Analysis ofthe reduction ofdentent force in a permanent linear synchronous motor.
IEEE Transactions on Magnetics, vol.31 , no.6 , nov. 1995 ,p.3728-3730.

2.20 Sebastian, T. and V. Gangla
Analysis of induced EMF waveforms and torque ripple in a brushless permanent
magnet machine.
IEEE Transactions on Industry Applications, vol 32 , no.1 ,jan/feb 1996, p.195
200.

2.21 Hamler, A. and B. Hribernik
Impact ofshape ofstator pole ofone phase brushless motor on cogging torque.
IEEE Transactions on Magnetics, vol.32 , no.3 , may 1996 , p.1545-1548.

2.22 Jang, G.H. and J.W. Yoon, N.Y. Park, S.M. Jang
Torque and unbalanced magnetic force in a rotational unsymmetric brushless DC
motors.
IEEE Transactions on Magnetics, vol.32 , no.5 ,sept. 1996, p.5157-5159.

91



2.23 Jahns, T.M. and W.L. Soong
Pulsating torque minimization techniques for permanent magnet ac motor drives - a
review.
IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol.43 , no.2, april 1996 ,p.321-330

2.24 Deodhar, R.P. and D.A. Staton, T.M. Jahns, J.E. Miller
Prediction ofcogging torque using the flux-mmfdiagram technique.
IEEE Transactions on Industry Applications, vol.32 , no.3 , may/june 1996 , p.569
575

2.25 Chen, S.X. and T.S. Low, H. Lin, Z.J. Liu
Design trends ofspindle motors for high performance hard disk drives.
IEEE Transactions on Magnetics, vol.32 , no.5 , sept. 1996, p.3848-3850

2.26 Yao, Y.D. and D.R. Huang, J.e. Wang, S.H. Liou, S.J. Wang, T.F. Ying,
D.Y. Chiang
Simulation study ofthe reduction ofcogging torque in permanent magnet motors.
IEEE Transactions on Magnetics, vo1.33 ,no.5 , sept. 1997 ,p.4095-4097

3. Patenten

3.1 Kawashima, K. ; Saitama, J.P.
Umlaufende electrische maschine.
Sanyo Electric CO.,Ltd
Patentschrift, Aktenzeichen : P3546226.4-32
27-12-1985

3.2 Arita,Y.
Motor.
Mitusibishi Kasei Corporation
European Patent Specification, Appl. number: 86105836.0
28-04-1986

3.3 Abukawa, T. ; Tahara, K. ; Takahashi, N. ; Tomite, T.
DC rotary electric machine ofpermanent magnetfield type.
Hitachi, Ltd.
European Patent Application, Appl. number: 89107490.8
25-04-1989

3.4 Matsubayashi.J; Tajima, F. ; Miyashita,k. ; Takada, T. ; Kubokura, K. ; Yoyo
da, E.
Permanent magnet type synchronious motor.
Hitachi, Ltd.
European Patent Specification, Appl. number: 89108246.3
08-05-1989

92



3.5 Harms, H.B. , Oldenkamp, J.L. ; Krefta, R.J.
Electronically commutated motor and stationary assembly therefor with teeth faces
having notches and having a skew between the slots and the permanent magnet field
to reduce cogging.
General Electric Company
European Patent Specification, Appl. number: 89312870.2
11-12-1989

3.6 Biasantz, D.J.
Stator assembly having magnet retention by mechanical wedge constraint.
Lucas aerospace power equipment corporation
Patent number: 4,973,871
27-11-1990

3.7 Hayakawa, S.
Field magnetfor miniature motors.
Mabuchi motor Co., Ltd
Patent number: 5,162,684
10-11-1992

3.8 Hayakawa, S.
Field magnetfor miniature motors.
Mabuchi motor Co., Ltd
Patent number: 5,206,556
27-04-1993

3.9 Sibita, Y.
Rotating electric machine with bevelled armature poles.
Sankyo Seiki Mfg. Co., Ltd
Patent number: 5,220,228
15-06-1993

3.10 Prochazka, V.
Magnetizer for magnets with shaped magnetic waveform.
Synekton Corporation
Patent number: 5,557248
17-09-1996

93



Bijlage A4

Rotormagneet met een mv-component

Voor gelijke v-waarden en gelijke n-waarden kan de koppeluitdrukking genoteerd worden als:
R 2 L 2lt

T _a- L J m 2 (R ) [a B cos(v 8) sin(v 8) cos2(n<p)
e 11 0 n 0 VI m n, V n, V , , 5

+ A b sin(v 8) cos(v 8) sin2(n<p) (4.1)
n,v n,v , , 5

+ a A cos2(v 8) cos(n<p) sin(n<p)
n,v n,v , 5 5

+ b B sin2(v 8) sin(n<p) cos(n<p) ] d<p
n,v n,v , 5 5 5

Omdat in deze situatie de my in de uitdrukking voor Brad en Blan hetzelfde is, is in bovenstaan
de koppeluitdrukking gekozen voor dezelfde index VI (i.p.v.v 1 in Brad en V 2 in Blan) te gebrui
ken, wat een vereenvoudiging in de koppeluitdrukking met zich mee brengt.

Uit Bijlage A3 blijkt dat de 3e en 4e term in de koppe1uitdrukking, zie formule 4.1, voor
gelijke v-waarden nul zijn.

A.l Indien de gelijke n-waarden volgen nit een v- en een f.1-waarde

Indien in bovenstaande koppeluitdrukking de coefficienten bn en ~ vervangen worden door
respectievelijk ±~ en 'FAn dan kan deze geschreven worden als:

2 2lt

R a L "J 2T e LJ mv/(R m) [ + an,v An,v cos(v,8) sin(v I8) cos2(n<ps)
11 0 n 0 (4.2)

± An,v an,v sin(v,8) cos(v, 8) sin2(n<ps) ] d<ps

Oftewel:

A4.1



Algemeen geldt dat:
2n

f cos2(n<ps) -sin2(n<ps) d<ps

o

met: n = 1, 2, 3, ...

2n

f cos(2n<ps) d<ps = 0

o

(4.4)

Hieruit voIgt dat ook de 1e en ? term in de koppeluitdrukking, zie formule 4.1, na integratie
nul zijn, als er sprake is van een v-waarde van een Il-waarde.
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Bijlage AS

Uitwerking van de koppelnitdrnkking voor ongelijke v-waarden

Uitgegaan wordt van de koppeluitdrukking volgens fonnule 3.32:
R 2 L 21t

T e _a_ L f mv/Rm) m v2(R rn)
1J 0 n 0

[a B cos(v 8) sin(v 8) cos2(n<p)n,v n,v , 2 s

+ A b sin(v 8) cos(v 8) sin2(n<p) ] d<p
n, v n, v , 2 s s

(5.1)

Deze kan tevens geschreven worden als:
R 2 L 21t

Te _a- L f m v (R ) m v (R )
2 I rn 2 m

1J 0 n 0

[ an,v Bn,v [sin(v, +v2)8-sin(v,-v2)8] cos2(n<ps)

+ bn,v An,v [sin(v, +v2)8+sin(v,-v2)8] sin
2
(n<ps) ] d<ps (5.2)

B.1 Indien voor de coefficienten in de beschrijving van Brad geldt:

bn,v' = ~,vJ (v J = n + 11 of:
vJ=ln-IJ.1 en: n>ll)

en indien voor de coefficienten in de beschrijving van Btan geldt:

Bn,v2 = An,v2 ( V 2 = I n - III en: n < 11 )

dan is de koppeluitdrukking, zoals weergegeven in fonnule A5.2, te schrijven als:
2 21t

R a L ~ f (T e LJ Y2 mv/Rrn) !I1v2(R rn) an,v An,v )
1J 0 n 0

[ sin(v, +v
2
)8 [ cos2(n<ps) + sin2(n<ps) ]

+ sin(v,-v
2
)8 [-cos2(n<ps) + sin2(n<ps) ] ] d<ps

A5.l
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De periodiciteit van het kleefkoppel in deze situatie is: (VI + V2 )8

B.2 Indien voor de coefficienten in de beschrijving van Brad ge1dt:

bn,vl = - ~,vI ( VI = In - JlI en: n < Il )
en indien voor de coefficienten in de beschrijving van Btan geldt:

Bn,v2 = - A n,v2 ( V 2 = n + Il of:
V2 = In - JlI en: n > Jl )

dan is de koppe1uitdrukking, zoals weergegeven in fonnule A5.2, te schrijven als:
2 21t

R
a

L '" J(T e L -~ ffivj(R m) ffi v2(Rm) an,v An,v )
Il o n 0

[ sin(v
I
+v2)8 [ cos2(n<ps) + sin2(n<ps) ]

+ sin(v
t
-V

2
)8 [-cos2(n<ps) + sin2(n<ps) ] ] d<ps

De periodiciteit van het kleefkoppel in deze situatie is: (VI + v2 )8

A5.2

(5.5)

(5.6)

(5.7)

(5.8)



B.3 Indien voor de coefficienten in de beschrijving van Brad geldt:

bn,vl = ~,vI ( VI = n + Il of:
VI = In - III en: n > Il )

en indien voor de coefficienten in de beschrijving van B1an geldt:

Bn,V2 = - An,v2 ( V2= n + Il of:
V2= I n - III en: n> Il)

dan is de koppeluitdrukking, zoals weergegeven in formule 5.2, te schrijven als:
2 21t

R
a

L " f (Te LJ Y2 mY,(R m) mYz(R m) an,Y An,y )
Jlo n 0

[ sin(v
1

+v2)8 [-cos2(n<ps) + sin2(n<ps) ]

+ sin(v
1
-v2)8 [ cos2(n<ps) + sin2(n<p) ] ] d<ps

Na integratie levert dit Op:
2

R a L " +T == LJ Y2 m (R ) m (R ) a A Y 'IT sin(v1 -v2)8e VI m V2 rn n. v n,
Jl o n

De periodiciteit van het kleetkoppel in deze situatie is: (VI - V2 )8

B.4 Indien voor de coefficienten in de beschrijving van Brad geldt:

bn,vl = - ~,vI ( VI = I n - III en: n < Il )
en indien voor de coefficienten in de beschrijving van Btan geldt:

Bn,V2 = An,V2 ( V2= In - III en: n < Il )

dan is de koppeluitdrukking, zoals weergegeven in formule A5.2, te schrijven als:
2 21t

R
a

L " f (Te LJ -Y2 my/Rm) mYz(R m) an,Y An,y )
lJo n 0

[ sin(v
1
+v2)8 [-cos2(n<ps) + sin2(n<ps) ]

+ sin(v
i
-v2)8 [ cos2(n<p) + sin2(n<ps) ] ] d<ps

A5.3
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De periodiciteit van het kleefkoppel in deze situatie is: (VI - V2 )8

A5.4
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Bijlage A6

Afleiding van de koppeluitdrukkingen

Voorn=6

De v-waarden welke n = 6 kunnen veroorzaken zijn: v = 6, 30 en 42

De uitdrukking voor het radiale B-veld is:

B rad(q> 8 R) = Brad + Brad + Brad
6,v( s" 6,6 6,30 6,42

met:
rad 8 8 8B6,6 (q>s' ,R) = a6,6 cos(6 ) cos(6q>s) + b6,6 sin(6 ) sin(6q>s)

= a6,6 [ cos(68) cos(6q>s) + sin(68) sin(6q>s) ]

rad 8 8 8B6,30(q>s' ,R) = a6,30 cos(30 ) cos(6q>s) + b6,30 sin(30 ) sin(6q>s)

= a6.30 [ cos(308) cos(6q>s) - sin(308) sin(6q» ]

rad 8 8 8B6.42(q>s' ,R) = a6,42 cos(42 ) cos(6q>s) + b6,42 sin(42 ) sin(6q>s)

= a6,42 [ cos(428) cos(6q>s) + sin(428) sin(6q>s) ]

De uitdrukking voor het tangentiele B-veld is:

B tan ( 8 R) = B tan + B6ta,3nO + B6ta,4n26,v
2

q>5' , 6,6

met:
tan 8 8 8B6,6(q>s' ,R) = A 6,6 cos(6 ) sin(6q>s) + B6,6 sin(6 ) cos(6q>s)

= A 6,6 [ cos(68) sin(6q>s) - sin(68) cos(6q» ]

~ 8 8 8B6,30(q>s' ,R) = A 6.30 cos(30 ) sin(6q>s) + B6,30 sin(30 ) cos(6q>s)

= A 6,30 [ cos(308) sin(6q>s) + sin(308) cos(6q>s) ]

A6.1

(6.1)

(6.2)

(6.3)

(6.4)

(6.5)

(6.6)

(6.7)



~ B B BB 6,42(<Ps' ,R) = A 6,42 cos(42 ) sin(6<ps) + B6,42 sin(42 ) cos(6<ps)

= A 6,42 [ cos(42B) sin(6<ps) - sin(42B) cos(6<ps) ]
(6.8)

(6.9)

De koppeluitdrukking kan vervolgens opgeschreven worden, waarbij de constante tenn voor
de duidelijkheid bij aIle tennen is weggelaten.

21l

T e 0=6 ex J[a6,6 [cos(6B) cos(6<ps) + sin(6B) sin(6<ps) ]

o
+ a6,30 [ cos(30B) cos(6<ps) - sin(30B) sin(6<ps) ]

+ a6,42 [ cos(42B) cos(6<ps) + sin(42B) sin(6<Ps) ]

[ A 6,6 [ cos(6B) sin(6<ps) - sin(6B) cos(6<ps) ]

+ A 6,30 [ cos(30B) sin(6<ps) + sin(30B) cos(6<P) ]

+ A 6,42 [ cos(42B) sin(6<Ps) - sin(42B) cos(6<ps) ] ] d<ps

Uitgeschreven levert dit op:

T e 0=6 ex 1t [ a6,6 cos(6B) A 6,30 sin(30B) - a6,6 cos(6B) A 6,42 sin(42B)

+ a6,6 sin(6B) A 6,30 cos(30B) + a6,6 sin(6B) A 6,42 cos(42B)

- a6,30 cos(30B) A 6,6 sin(6B) - a6,30 cos(30B) A 6,42 sin(42B)

- a6,30 sin(30B) A 6,6 cos(6B) - a6,30 sin(30B) A 6,42 cos(42B)

- a6,42 cos(42B) A 6,6 sin(6B) + a6,42 cos(42B) A 6,30 sin(30B)

+ a6,42 sin(42B) A 6,6 cos(6B) + a6,42 sin(42B) A 6,30 cos(30B) ]

Na vereenvoudiging levert dit op:
T ex 1t [ a66 A 630 sin(36B) - a66 A 642 sin(36B)

e n=6 " , ,

- a6,30 A 6,6 sin(36B) + a6,42 A 6,6 sin(36B)

- a630 A 642 sin(72B) + a642 A 630 sin(72B) ]
,. "

A6.2
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Voor 0=18

De v-waarde welke n = 18 kan veroorzaken is: v = 18

De uitdrukking voor het radiale B-veld is:
fad 8 fad

B'8v(q>, ,R) = B'8'8
J IS,

met:

B '~~~8(q>s,8,R) = a,~t'8 cos(ls8) cos(lSq>s) + b,~t'8 sin(lS8) sin(lSq>s)

De uitdrukking voor het tangentiele B-veld is:
tan 8 tan

B'8 v (q>, ,R) = B'8 '8'2 S ,

met:

B,t:~,sCq>s,8,R) = A,~,t'8 cos(lS8) sin(lSq>s) + B,~,t'8 sin(lS8) cos(lSq>s)

(6.12)

(6.13)

(6.14)

(6.15)

De koppeluitdrukking kan vervolgens opgeschreven worden, waarbij de constante term voor
de duidelijkheid bij aIle termen is weggelaten.

2lt

o
(6.16)

Uitgeschreven levert dit op:
tot 8 tot . 8 tot. 8 tot 8 6 1 )

Te 0=18 DC 1t [ a'8,l8 cos(ls ) B '8,'8 sm(lS ) + b '8,'8 sm(lS ) A '8,'8 cos(lS )] (. 7

Na vereenvoudiging levert dit op:

T tot tot tot tot 8
e DC 1t [ a'8 '8 B'8 '8 + b'8 '8 A U '8 ] Y2 sin(36 )0=18 t. , ,

A6.3
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Voor 0=30

De v-waarden welke n = 30 kunnen veroorzaken zijn: v = 6 en 30

De uitdrukking voor het radiale B-veld is:
rad 8 rad rad rad

B 30,v\(<j>s' ,R) = B 30,6 + B 30,30 + B 30,42

met:
rad 8 8 8B 30,6(<j>s' ,R) = a30,6 cos(6 ) cos(30<j>s) + b30,6 sin(6 ) sin(30<j>s)

= a30,6 [ cos(68) cos(30<j>s) - sin(68) sin(30<j>s) ]

~ 8 8 8B 30,30(<j>s' ,R) = a30,30 cos(30 ) cos(30<j>s) + b30,30 sin(30 ) sin(30<j>s)

= a30,30 [ cos(308) cos(30<j>s) + sin(308) sin(30<j>s) ]

rad 8 8 8B 30,6(<j>s' ,R) = a30,42 cos(42 ) cos(30<j>s) + b30,42 sin(42 ) sin(30<j>s)

= a30,42 [ cos(428) cos(30<j>s) - sin(428) sin(30<j» ]

De uitdrukking voor het tangentiele B-veld is:

B tan ( 8 R) = B tan B tan B tan
30,v

2
<j>s' , 30,6 + 30,30 + 30,42

met:

B;~6(<j>s,8,R) = A 30,6 cos(68) sin(30<j>s) + B 30,6 sin(68) cos(30<j>s)

= A 30,6 [ cos(68) sin(30<j>s) + sin(68) cos(30<j>s) ]

tan 8 8 8B 30,30(<j>s' ,R) = A 30,30 cos(30 ) sin(30<j>s) + B 30,30 sin(30 ) cos(30<j»

= A 30,30 [ cos(308) sin(30<j>s) - sin(308) cos(30<j>s) ]

tan 8 8 8)B 30,42(<j>s' ,R) = A 30,42 cos(42 ) sin(30<j>s) + B 30,42 sin(42 ) cos(30<j>s

= A 30,42 [ cos(428) sin(30<j>s) + sin(428) cos(30<j>s) ]

A6.4

(6.19)

(6.20)

(6.21)

(6.22)

(6.23)

(6.24)

(6.25)
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(6.27)

De koppeluitdrukking kan vervolgens opgeschreven worden, waarbij de constante tenn voor
de duide1ijkheid bij aIle tennen is weggelaten.

21t

Te .=)0 lX f [a30,6 [cos(68) cos(30q>s) - sin(68) sin(30q>s) ]

o
+ a30,30 [ cos(308) cos(30q>s) + sin(308) sin(30q>s) ]

+ a30,42 [ cos(428) cos(30q>s) - sin(428) sin(30q>s) ]

[ A 30,6 [ cos(68) sin(3 Oq>s) + sine68) cos(3 Oq>s) ]

+ A 30,30 [ cos(308) sin(30q>s) - sin(308) cos(30q>s) ]

+ A 30,42 [ cos(428) sin(30q>s) + sin(428) cos(30q>s) ] ] dq>s

Uitgeschreven levert dit op:

T e .=)0 lX 1t[ - a30,6 cos(68) A 30,30 sin(308) - a30,6 sin(68) A 30,30 cos(308)

+ a30,6 cos(68) A30,42 sin(428) - a30,6 sin(68) A 30,42 cos(428)

+ a30,30 cos(308) A30,6 sin(68) + a30,30 sin(308) A 30,6 cos(68) (6.28)
+ a30,30 cos(308) A 30,42 sin(428) + a30,30 sin(308) A 30,42 cos(428)

+ a30,42 cos(428) A 30,6 sin(68) - a30,42 sin(428) A 30,6 cos(68)

- a30,42 cos(428) A30,30 sin(308) - a30,42 sin(428) A 30,30 cos(308) ]

Na vereenvoudiging levert dit op:
Te lX 1t [- a306 A 3030 sin(368) + a

3030
A

306
sin(368)

n=30 " "

+ a30,6 A 30,42 sin(368) - a30,42 A 30,6 sin(368) (6.29)

+ a30,30 A 30,42 sin(728) - a30,42 A 30,30 sin(728) ]

A6.5



Voor 0=42

De v-waarden welke n = 42 kunnen veroorzaken zijn: v = 6 en 42.

De uitdrukking voor het radiale B-veld is:
Brad (q> 8 R) = Brad + Brad + Brad

42, VI s" 42,6 42,30 42,42

met:

rad 8 8 8B 42,6(q>s' ,R) = a42,6 cos(6 ) cos(42q>s) + b42,6 sin(6 ) sin(42q>s)

= a42,6 [ cos(68) cos(42q>s) + sin(68) sin(42q>s) ]

B4~~~0(q>s,8,R) = a42,30 cos(308) cos(42q>s) + b42,30 sin(308) sin(42q>s)

= a [ cos(308) cos(42q» - sin(308) sin(42q» ]42,30 s s

~ 8 8 8B 42,42(q>s' ,R) = a42 ,42 cos(42 ) cos(42q>s) + b42,42 sin(42 ) sin(42q>s)

= a42,42 [ cos(428) cos(42q>s) + sin(428) sin(42q>s) ]

De uitdrukking voor het tangentiele B-veld is:
B tan (q> 8 R) = B tan + B tan + B tan

42, v2 s' , 42,6 42,30 42,42

met:
tan 8 8 8B 42,6(q>s' ,R) = A 42,6 cos(6 ) sin(42q>s) + B 42,6 sin(6 ) cos(42q>s)

= A 42,6 [ cos(68) sin(42q>s) - sin(68) cos(42q>s) ]

B4t2an,30(q>s,8,R) = A cos(308) sin(42q» + B sin(308) cos(42q»42,30 s 42,30 s
= A [ cos(308) sin(42q» + sin(308) cos(42q» ]42,30 s s

tan 8 8 8B 42,42(q>s' ,R) = A 42,42 cos(42 ) sin(42q>s) + B 42,42 sin(42 ) cos(42q>s)

= A 42,42 [ cos(428) sin(42q>s) - sin(428) cos(42q» ]

A6.6

(6.30)
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(6.38)

De koppeluitdrukking kan vervolgens opgeschreven worden, waarbij de constante term voor
de duidelijkheid bij alle termen is weggelaten.

21t

T e .=42 0< J[a42,6 [cos(68) cos(42<j>s) + sin(68) sin(42<j>s) ]
o

+ a42,30 [cos(308) cos(42<j>s) - sin(308) sin(42<j>s) ]

+ a42,42 [ cos(428) cos(42<j>s) + sin(428) sin(42<j>s) ] ]

. [ A 42,6 [ cos(68) sin(42<j>s) - sin(68) cos(42<j>s) ]

+ A 42,30 [ cos(308) sin(42<j>s) + sin(308) cos(42<j>s) ]

+ A 42,42 [ cos(428) sin(42<j>s) - sin(428) cos(42<j>s) ] ] d<j>s

Uitgeschreven levert dit op:
T ex 1t[ - a cos(68) A sin(308) + a sin(68) A cos(308)

e .=42 42,6 42,30 42,6 42,30

- a42,6 cos(68) A
42

,42 sin(428) + a
42

,6 sin(68) A 42,42 cos(428)

- a42,30 cos(308) A 42,6 sin(68) - a
42

,30 sin(308) A 42,6 cos(68)

- a
42

0 cos(308) A
4

4 sin(428) - a sin(308) A
424

cos(428)
,3 2, 2 42,30 , 2

- a
4242

cos(428) A
426

sin(68) + a
4242

sin(428) A
426

cos(68)

- a4;,42 cos(428) A 4;,30 sin(308) + ~42,42 sin(428) A42 ,42 cos(428) ]

Na vereenvoudiging levert dit op:

T e .=42 0< 1t [ a42,6 A 42,30 sin(368) - a42,30 A 42,6 sin(368)

- a42,6 A 42,42 sin(368) + a42,42 A 42,6 sin(368)

- a42,30 A 42,42 sin(728) + a42,42 A 42,30 sin(728) ]

A6.7
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Voor 0=3

De v-waarden welke n = 3 kunnen veroorzaken zijn: v = 6,30 en 42

De uitdrukking voor het radiale B-veld is:

rad 8) = Brad rad Brad
B 3,v\(<Ps' ,R 3,6 + B3,30 + 3,42

met:
rad 8 8 8B 3,6 (<ps' ,R) = a3,6 cos(6 ) cos(3<ps) + b3,6 sin(6 ) sin(3<ps)

= a3,6 [ cos(68) cos(3<ps) - sin(68) sin(3<ps) ]

rad 8 8 8B 3,30(<Ps' ,R) = a3,30 cos(30 ) cos(3<ps) + b3,3o sin(30 ) sin(3<Ps)

= a3,30 [ cos(308) cos(3<ps) + sin(308) sin(3<ps) ]

B3::~(<Ps,8,R) = a3,42 cos(428) cos(3<ps) + b3,42 sin(428) sin(3<ps)

= a3,42 [ cos(428) cos(3<ps) - sin(428) sin(3<ps) ]

De uitdrukking voor het tangentiele B-veld is:

tan 8) = B tan tan B tan
B 3,V

2
(<Ps' ,R 3,6 + B 3,30 + 3,42

met:
tan 8 8 8B 3,6(<Ps' ,R) = A 3,6 cos(6 ) sin(3<ps) + B 3,6 sin(6 ) cos(3<ps)

= A 3,6 [ cos(68) sin(3<ps) + sin(68) cos(3<ps) ]

tan 8 8 8B 3,3o(<ps' ,R) = A 3,30 cos(30 ) sin(3<ps) + B 3,30 sin(30 ) cos(3<ps)

= A 3,30 [ cos(308) sin(3<Ps) - sin(308) cos(3<ps) ]

~ 8 8 8B 3,4i<Ps' ,R) = A 3.42 cos(42 ) sin(3<ps) + B 3.42 sin(42 ) cos(3<ps)

= A 3,42 [ cos(428) sin(3<ps) + sin(428) cos(3<ps) ]

A6.8
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De koppeluitdrukking kan vervolgens opgeschreven worden, waarbij de constante term voor
de duidelijkheid bij alle termen is weggelaten.

21t

Te 0=3 Q( J[a3,6 [cos(68) cos(3<ps) - sin(68) sin(3<ps) ]

D

+ a3,3D [ cos(3 08) cos(3 <Ps) + sin(3 08) sin(3 <Ps) ]

+ a3,42 [ cos(428) cos(3<ps) - sin(428) sin(3<ps) ]

[ A 3,6 [ cos(68) sin(3<ps) + sin(68) cos(3<ps) ]

+ A 3,3D [ cos(308) sin(3<Ps) - sin(308) cos(3<ps) ]

+ A 3,42 [ cos(428) sin(3<ps) + sin(428) cos(3<ps) ] ] d<ps

(6.49)

Uitgeschreven levert dit op:

T e 0=3 Q( 1t [ - a3,6 cos(68) A 3,3D sin(308)

- a
36

sin(68) A
33D

cos(308), ,

+ a3,3D cos(308) A3,6 sin(68)

+ a3,3D sin(308) A3,6 cos(68)

+ a342 cos(428) A 36 sin(68), ,

- a3,42 sin(428) A 3,6 cos(68)

+ a
36

cos(68) A342 sin(428)
, ,

- a3,6 sin(68) A 3,42 cos(428)

+ a3,3D cos(308) A 3,42 sin(428)

+ a3,3D sin(308) A 3,42 cos(428)

- a
342

cos(428) A
33D

sin(308), ,

- a3,42 sin(428) A 3,3D cos(308) ]

(6.50)

Na vereenvoudiging levert dit op:

Te 0=3 Q( 1t [ - a3,6 A 3,3D sin(368) + a3,6 A 3,42 sin(368)

+ a3,3D A 3,6 sin(368) - a3,42 A 3,6 sin(368)

+ a3,3D A 3,42 sin(728) - a3,42 A 3,3D sin(728) ]

A6.9

(6.51)



Voor n=9

De v-waarde welke n = 9 kan veroorzaken is: v = 18

De uitdrukking voor het radiale B-veld is:
rad 8 rad

B9 v (<p, ,R) = B 918, IS,
(6.52)

met:
rad 8B 9 18(<P, ,R), s a9t~~ cos(1s8) cos(9<p) + b9t~~ sin(1S8) sin(9<p). s. s

(6.53)

De uitdrukking voor het tangentiele B-veld is:

B ta\ 8 R) = B tan9,vz <Ps' , 9,18

met:

B;~;8(<Ps,8,R) = A9~~t8 cos(ls8) sin(9<ps) + B9~~~ sin(1s8) cos(9<ps)

(6.54)

(6.55)

De koppeluitdrukking kan vervolgens opgeschreven worden, waarbij de constante term voor
de duidelijkheid bij aIle termen is weggelaten.

21t

T e 0=9 0< J
o

[ [ a9t~~ cos(1s8) cos(9<p) + b9t~~ sin(1S8) sin(9<p) ], s. s (6.56)

Uitgeschreven levert dit op:
tot 8 tot. 8 tot. 8 tot 8

T e 0=9 0< 'It [ a9,18 cos(1S ) B9,18 sm(1S ) + b9,18 sm(1S ) A 9,18 cos(1S ) ]

Na vereenvoudiging levert dit op:
tot tot tot tot 8T e 0< 'It [a918 B 918 + b918 A 918 ] Yz sin(36 )

n=9 •• I •

A6.10
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Bijlagen bij hoofdstuk 4:

B 1 Constructie tekening van de stator met grote gleufbreedte
B2 Constructie tekening van de stator met kleine gleufbreedte
B3 Constructie tekening van de rotor
B4 Afleiding van de faktor c1,v
B5 Afleiding van de faktor k1,v
B6 Afleiding van de faktor C2 v
B7 Resultaten van de veldmetingen zonder integrator
B8 Resultaten van de veldmetingen onder gebruikmaking van integrator
B9 Afleiding van de faktor c3,v
B10 Afleiding van het Mo uit de gemeten flux

CI tim CI5 :
DI tim DIO :
EI en E2:

Fl tim F5 :

Kleefkoppelmetingen, deze bevinden zich in de andere bundel
Ve1dmetingen, deze bevinden zich in de andere bunde1
Metingen van de luchtspleetge1eidbaarheid, deze bevinden zich in
de andere bundel
Metingen van homopolaire veldcomponenten, deze bevinden zich
in de andere bundel



Bijlage B4

Atleiding van de faktor c1,v

Het ontbinden van het veld Brad (<Pr) in harmonische componenten geeft de volgende uitdruk
king:

B rad(<p) = L brad COS(v<p)
r v r (4.1)

v

Het uitdrukken van het radiale B-veld in statorcoordinaten geeft:

B rad(<ps,8) = L b:ad cosv(<ps -8)
v

Met: e= wt + 80 , geeft:

B rad(<ps,t) = L bv
rad cosv(<Ps -wt-8

0
)

v

De flux die met de meetwikkeling is gekoppeld kan genoteerd worden als:
<P2

l\J(t) = JBon dA = N JB rad(<ps,t) 1 Rs d<ps

A <PI

oftwe1:

<P2

l\J(t) = L N bv
rad

1 Rs Jcosv(<ps -wt-80) d<ps
v

<PI

Uitgewerkt levert dit op:

l\J(t) = L N b:ad 1 Rs [ sinv(<p2 -wt-80) - sinv(<p, -wt-80) ]

v

Algemeen geldt:

2 sin(a) cos(b) = sin(a-b) + sin(a+b)

B4.l

(4.2)

(4.3)

(4.4)

(4.5)

(4.6)
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(4.8)



Met in dit geval:
a -b = V(<P2 -wt-8

0
)

a+b = -V(<pI-wt-80)

dan:

2a = v(<P2 - <PI)

a = Y2V(<P2 - <PI)

2b = -V(<P2 + <PI) + 2vwt + 2v80

b = Y2 v(<P2 + <PI) + v(w1+80)

De uitdrukking voor de gekoppelde flux wordt dan:

(4.9)

(4.10)

lJ1(t) = L
v

2Nb
rad

lR
v 5 sin(Y2v(<p2-<PI» coS(Y2V(<P2+<PI)+V(-wt-80»
v

(4.11)

Breedte van de spoel [rad] :
<P2 - <PI = d<p

met:

breedte van de spoel [m]

dus:

21t=---------
omtrek van de stator [m]

(4.12)

1: 2 1t
d<p = ---

2 1t R
5

R s

(4.13)

v

met: 1: = breedte van de spoel;
~ = straal van de stator.

Hart van de meetspoel:
Y2(<P2 + <PI) = <Po

De uitdrukking voor de gekoppelde flux wordt dan:

2Nb
rad

lR
lJ1(t) = L v 5 sin(Y2Vd<p) cosv(<Po -wt-8

0
)

v

B4.2
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Voor de geinduceerde spanning in de meetwikkeling kan genoteerd worden:

e(t) == - dtJ1(t) - L 2 N b:ad 1 R w sin(Y2VA<p) sinv(<po-wt-8
0

)
dt v S

Gesteld wordt:

e(t) == - L ev sinv(<Po -Wt -8
0

)

v

met:

ev == 2 N b:ad
1 R s w sin(Y2vA<p)

Gesteld wordt:

(4.15)

(4.16)

(4.17)

(4.18)

Het radiale B-veld dat op deze manier gemeten wordt (de spectrum analyser geeft de effectie
ve waarde weer) kan worden berekend door de gemeten spoelspanning te delen door de faktor
cl,v:

brad
ev

v
CI,v

met: N
1
Rs

w
v
A<p

met: c I v == 2 N 1 R w sin(Y2VA<p), s

= aantal windingen van de meetspoel 10 windingen;
= lengte van de meetspoel 27,6. 10-3 m;
= straal van de stator 22,1 . 10-3 m;
= mechanisch toerental 1200 1301t rad/sec;
= rangnummer van de betreffende harmonische;
= breedte van de meetspoel 0,051989 rad.

(4.19)

en met: A<p = 1:' I ~ ;
1:' = breedte van de meetspoel
~ = straal van de stator

De uitdrukking voor de faktor cI,v wordt:

CI,v == 1,5344 sin(v 0,02599)

B4.3

1,15 . 10-3 m;
22,1 . 10-3 m.

(4.20)



Bijlage B5

Afleiding van de faktor k1,v

Uitgegaan wordt van de uitdrukking voor de geYnduceerde spanning in de meetspoel es (zie
Bijlage B4):

L v Llq>
e = - 2 N 1 R w B sin ( -- ) sin(v(q> -wt-e ))

s s V v 2 0 0
(5.1)

(5.3)

Het gemeten signaal wordt vervolgens aangeboden aan een integrator. In formulevorm is dit te
schrijven als:

<t> = c J es dt (5.2)

Hierin is C de constante van de gebruikte integrator, en <t> de flux. Voor deze laatste is dan te
schrijven:

C 2 N 1 R s " v Llq>
<t> = v ~ B v sin ( -2- ) cos(V(q>o -wt-eo))

Gesteld wordt:

<t> = L <t>v cos(v(q>o -wt-eo))
v

met:

(5.4)

<t>v =
C2NIR B A

s v • (v Llq> )------sm --
v 2

(5.5)

Om de constante C te bepalen is op de ingang van de integrator is een zuivere sinus gezet en
vervolgens de versterkingsfaktor bij de aangeboden frequentie bepaald:

f= 110 Hz
f= 100 Hz
f= 10 Hz
f= 1 Hz

A= 0,1
A = 0,11
A = 1,1
A=l1

Zoals verwacht blijkt uit deze metingen dat: A ex: [-1

De constante C van de integrator is nu te berekenen:

Ingangssignaal: Ii sin(wt)
C Ii

Uitgangssignaal: -- cos(wt)
w

B5.1
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Indien: f= 1 Hz .... w = 21t rad

Hieruit voIgt:
C

= 11
21t

dus: C = 22 1t (5.7)

Onder gebruik making van een integrator worden de harmonische By componenten van het B
veld berekend door de flux <py te delen door de factor k] y. Dus:

<P v
B v = k (5.8)

I,V

o

De uitdrukking voor de faktor k l y is:

k
__ 2 N 1 R s 22 1t. V ~<p
------ SID (--)

I,v V 2

N = aantal windingen van de meetspoel;
I = lengte van de meetspoel;
~ = straal van de stator;
v = rangnummer van de harmonische veldcomponent;
~<p = breedte van de spoel.

B5.2

(5.9)



Bijlage B6

Veldberekening in de luchtspleet

Uitgegaan wordt van:

In het hart van de magneet, r = Rm, wordt een oneindig dunne sinusvormige stroombeleg
ging aangebracht: K y ;

Magneet: Ilr = I;
De stator heeft een glad oppervlak en een Ilr = 00;
Gebied I ligt tussen het statorijzer en de stroombelegging;
Gebied 2 ligt tussen de stroombelegging en het rotorijzer.

Rs = straal van het statorijzer;
R1 = binnenstraal van de magneet;
Rr = buitenstraal van de magneet;
dm = dikte van de magneet (Rr - R1);

Rm = straal waar de stroombelegging op ligt (~[~ + RID.

Randcondities:

(1) Op r=R : H = 0
s q>

(2) Op r=R r : Hq> = 0

(3) Op r=R m : H (I) = H (2)
r r

(4) Op r=R . H (I) _ H (2) = K ym· q> q>

Indien er geen stroomvoerende draden aanwezig zijn:

V' • B = 0 V' • B = 0 A</>(l) = 0
A</>(2) = 0

(6.1)

(6.2)

(6.3)

(6.4)

(6.5)

en:

V'xH =0 H (I) - V'</>(I)
H (2) - V'</>(2)

B6.l
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Algemene oplossingen

De aIgemene opIossing voor <I> (I) en <I> (2) is bekend uit de Iiteratuur en kan genoteerd worden
als:

<1>(1) = ( a
l

r v + b
l

r -v ) cos(v<p) (6.7)

<1>(2) = ( a
2

r v + bz r -v ) cos(v<p) (6.8)

Hieruit voIgt een aigemene uitdrukking voor H r en H ljl in gebied 1 en gebied 2:

H (I) a<l>(I) = - ( a
l

v r v-I - b
I

v r -(v+I) ) cos(v<p) (6.9)
r ar

H (2)
r

- ( az v r v-I - b
2

v r -(v+I) ) cos(v<p) (6.10)

H (1)
<p

1 a<l>(I)
---
r a<p

+ ( a
l

r v-I + b
l

r -(V+I) ) v sin(v<p) (6.11)

v

H (Z) = _ ! a<l>(Z) = + (a r v-I + b r -(v+l) ) v sin(v<p)
<P r a<p 2 z

Hierin zijn de faktoren aI, a z, b I en b 2 de onbekenden die uitgerekend moeten worden.

Algemene oplossingen invullen in de randcondities

Vit (6.1) en (6.11):

( a
l

R
s
V

-
1 + b

I
Rs-(V+I) ) v sin(v<p) = 0

voIgt de relatie:
-Zv

a
l

= - b
I

R s

Vit (6.2) en (6.12):
v-I -(v+I)

( az R r + bz R r ) v sin(v<p) = 0

voIgt de relatie:
-ZV

az = - bz Rr

B6.2
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Uit (6.3) , (6.9) en (6.10):

( a
l

v R~-I - b
l

V R~(v+I) ) = ( a
2

v R~-I - b
2

V R~(v+I) )

voIgt de relatie:

( ) R
v-I b - b ) R -(v+I)

a l - a2 m = (12m

Uit (6.4), (6.11) en (6.12):

[ ( R v-I + b R -(V+I») ( R v-I b R -(v+l) ) ] . ( ) Ka l m I m - a2 m + 2 m V sm Vq> = v

voIgt de relatie:
v-I -(v+I)

[ (a
l

- a
2

) R m + (b
l

- b
2

) R m ] v sin(vq» = K v

Uit (6.14) en (6.16) in (6.18) voIgt:
- b R -2v R 2v - b = - b R -2v R 2v b

Ism I 2 r m-2

oftwel:
R 2v R 2v

b
l

[ 1 + ~ ] = b
2

[ 1 + ~ ]
R 2v R 2v

s r

Uit (6.14) en (6.16) in (6.18) voIgt:
2v 2v 2v 2v

a l R m + a l R s = a2 R m + a2 R r

oftweI:

a l [ R~v + R s
2V

] = a
2

[ R~v + R r
2V

]

Uit (6.18) in (6.20) voIgt:

[ 2 (bl - b
2

) Rm-(V+I) ] . ( ) Kv sm vq> = v

oftweI:

(6.17)

(6.18)

(6.19)

(6.20)

(6.21)

(6.22)

(6.23)

(6.24)

(6.25)

-(V + I)
2 R m v sin(vq»

(6.26)

Uit (6.18) in (6.20) voIgt:
v+1

[ 2 (a
l

- a
2

) R m ] v sin(vq» = K v

oftwel:

(6.27)

v+1 .
2 R m v sm(vq»

(6.28)

B6.3



1 +

1 +

Uit (6.22) in (6.26) voIgt:
R 2v

m

R 2v
s

b
l

[ 1- ----
R 2v

m

R 2v
r

Dus voor b l geIdt:

R
-(v+I)

2 m v sin(vq»

Uit (6.22) in (6.26) voIgt:
R 2v

1
m

+
R 2v

b
2

[
r -1

R 2v

1
m

+
R 2v

s

Dus voor b2 geldt:

2 R~(v+I) v sin(vq»

-(v+l)
2 R m v sin(vq»

R 2v _ R 2v
s r

-(V+I)
2 R m v sin(vq»

R R
_r_s ]2V + R 2v

R r
m

R 2v _ R 2v
s r

B6.4
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Vit (6.24) in (6.28) voIgt:
R 2v + R 2v Kva l [ 1- m s

(6.33)
R 2v + R 2v v-I

2 R m V sin(v<p)m r

Dus voor 3 1 geIdt:

2 R~-I V sin(v<p)

R 2v + R 2v
m r

R 2v _ R 2v
r s

(6.34)

Vit (6.24) in (6.28) voIgt:
R 2v + R 2v K va2 [

m r - 1 ] (6.35)
R 2v + R 2v v-I

2 R m V sin(v<p)m 5

Dus voor 32 geldt:

2 R~-I v sin(v<p)

R 2v + R 2v
m s

R 2v _ R 2v
r 5

(6.36)

Oplossingen van a I , a 2' b I en b 2 invullen in de algemene oplossingen van de velden

H (I)
r

- ( a
l

v r v-I - b
l

V r -(v+l) ) cos(v<p) (6.37)

Hr(l) =-cos(v<p) [

2 R~-I v sin(v<p)

2 R~(v+l) v sin(v<p)

R 2v + R 2v
m r V r v-I

R 2v _ R 2v
r 5

R R
_r_5 ]2V + R 2v

R 5
m

R 2v _ R 2v
5 r

v r -(v+l) ]

(6.38)

Voor de stroombelegging geldt:

K v = Kv sin(v<p)

B6.5
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Dan kan voor H/') genoteerd worden:

H,(l) = -Yz cos(v<p)

+

K
A v-I

v r

K
v

r -(V+I)

R -(v+I)
m

R Zv + R Zv
m ,

R Zv _ R Zv
r s

R Zv _ R Zv
r s

(6.40)

Het verband tussen My en Kyis in Bijlage G3 beschreven en is:

K v

v

Voor Hr(l) geldt dan:

(6.41)

r v-I R Zv + R ZV
m r

R Zv _ R Zv
r s

+
r -(v+I)

R -(v+I)
m

R Zv _ R Zv
r s

]

(6.42)

H (I)
r

met:

R Zv

_r_ ]

R
V

m

(R R )zv
+ r -(v+I) [ r S + R~ R

s
zV

]

R
V

m

R ZV _ R ZV
r s

(6.43)

(6.44)

De oplossingen voor H,(2) , Hq> (I) en H q> (Z) zijn op dezelfde mamer uitgewerkt maar niet meer
in deze Bijlage verwerkt omdat het in dit geval gaat het om de oplossing van Hr(1).

Ter contrale zijn de oplossingen van alle velden ingevuld in de randvoorwaarden.

B6.6



Gemeten is:

Te berekenen is:

M = c B (I) (r=R )
v 2,v r 8

Gemeten is op r = Rs :

(6.45)

(6.46)

R V

m

R 2v
R v-I [ R v + r

8 m

R 2v _ R 2v
r 8

R 2v _ R 2v
r 8

R
V

mH(I) (r=R)
r 8

R v-I R 2v
R v-I R v + 8 r

8 m +

R 2v R v-I
r 8

R
V

m

+ R v R v-I
m 8

(6.48)

R V

mH(I) (r=R)
r 8

R v-I R 2v
v-I R v + 8 r

R 8 m

R 2v _ R 2v
r 8

(6.49)

Voor de magnetisatie is nu te schrijven:

v dm

R 2v _ R 2v
r 8

(6.50)

oftewel:

R
1 - ( _8 )2V

R
r

d R R Rm [ ( 8 m )V + (
8 )V ]v

R R
2 R

m r m

(6.51)
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Gesteld wordt:
R s < 1r =

s R
r

R m < 1r =m
R

r

zodat:

(6.52)

-H (I) (r=R )
r s (6.53)

1
2v

- r s
M (r=R ) -H (I) (r=R )

(6.54)
r s vv m

dm r s
[ 1 2v ]v-- + r m

R m
v

r m

2v

-B (I) (r=R )
- r s

M v (r=Rm) r s v (6.55)dm r s
1 2v ]

flo v + r m
R m

v
r m

2v- r
s

c2,v
dm

v (6.56)r s
1 2v ]

flo v -- + rm
R m

v
r m

Met: = 22,1 mm;
= 25 rnm;
= 27,5 rnm;
= 5 rnm.
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Meetresultaat van de veldmetingen zonder integrator

MetingCl MetingC2

const.1 const.2 Hard gemagn. Zwak gemagn.

freq. harm. (e' -> b) (b -> m) e [uV] b (r=Rs) M(r=Rm) e [uV] b (r=Rs) M(r=Rm)

[Hz] [Gauss] [ A1mm] [Gauss] [ A1mm]

10 1 0.03988105 77.1548577 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0

20 2 0.07973516 77.9445356 480 60.2 4.7 345 43.3 3.4

30 3 0.11953539 79.2611687 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0

40 4 0.15925486 81.1062704 270 17.0 \.4 241 15.1 1.2

50 5 0.19886671 83.4833459 556 28.0 2.3 720 36.2 3.0

60 6 0.2383442 86.3990111 57600 2416.7 208.8 54600 2290.8 197.9

70 7 0.27766065 89.8641331 0 0.0 0.0 850 30.6 2.8

80 8 0.31678949 93.8948847 572 18.1 1.7 600 18.9 \.8

90 9 0.35570428 98.5136477 0 0.0 0.0 459 12.9 1.3

100 10 0.39437873 103.749753 3370 85.5 89 2540 64.4 6.7

110 11 0.43278671 109.640081 480 11.1 \.2 257 5.9 0.7

120 12 0.47090226 116.229563 331 7.0 0.8 850 18.1 2.1

130 13 0.50869964 123.571648 690 13.6 1.7 448 8.8 1.1

140 14 0.5461533 13\.72877 2070 37.9 5.0 2180 39.9 5.3

150 15 0.58323794 140.772878 408 7.0 1.0 556 9.5 1.3

160 16 0.6199285 150.786052 268 4.3 0.7 257 4.1 0.6

170 17 0.65620018 161.861236 789 12.0 \.9 1150 17.5 2.8

180 18 0.69202849 174.103113 38800 560.7 97.6 33200 479.7 73.5

190 19 0.72738921 187.629133 453 6.2 1.2 1460 20.1 3.8

200 20 0.76225846 202.57071 644 8.4 1.7 556 7.3 \.5

210 21 0.79661266 219.074604 272 3.4 0.7 318 4.0 0.9

220 22 0.83042861 237.304504 1260 15.2 3.6 1850 22.3 5.3

230 23 0.86368346 257.442825 438 5.1 1.3 366 4.2 1.1

240 24 0.89635474 279.692742 289 3.2 0.9 938 10.5 2.9

250 25 0.92842037 304.28048 553 6.0 \.8 656 7.1 2.1

260 26 0.9598587 331.457888 1850 19.3 6.4 2340 24.4 6.1

270 27 0.99064847 361.50533 370 3.7 \.4 682 6.9 2.5

280 28 1.02076888 394.73492 500 4.9 \.9 343 3.4 1.3

290 29 1.05019958 43\.494144 1020 9.7 4.2 701 6.7 2.9

300 30 1.07892069 472.169915 20500 190.0 89.7 14600 135.3 55.0

310 31 1.1069128 517.193102 337 3.0 \.6 1250 11.3 5.8

320 32 1.13415699 567.043599 602 5.3 3.0 568 5.0 2.8

330 33 1.16063486 622.255991 282 2.4 \.5 441 3.8 2.4

340 34 1.18632852 683.425888 2480 20.9 14.3 3340 28.2 10.2

350 35 1.2112206 75\.217001 467 3.9 2.9 0 0.0 0.0

360 36 1.23529429 826.369065 308 2.5 2.1 717 5.8 4.8

370 37 1.25853333 909.706684 469 3.7 3.4 507 4.0 3.7

380 38 1.280922 1002.14923 2800 2\.9 2 \.9 4200 32.8 29.9

390 39 1.30244518 1104.72192 0 0.0 0.0 556 4.3 4.7

400 40 1.32308833 1218.56816 0 0.0 0.0 469 3.5 4.3

410 41 1.34283751 1344.96344 694 5.2 7.0 0 0.0 0.0

420 42 1.36167936 1485.33079 7500 55.1 60.0 1900 14.0 18.0

I -
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Meetresultaat van de veldmetingen zonder integrator

Meting C3 Meting C4

const.! const.2 Extern gemagn. Zwak, 'slecht' segment

freq. harm. (e' -> b) (b -> m) e [uV] b (FRs) M (FRm) e [uV] b (FRs) M (FRm)

[Hz] [Gauss] [Nmm] [Gauss] [Nmm]

10 I 0.03988105 77.1548577 0 0.0 0,0 0 0.0 0.0

20 2 0.07973516 77.9445356 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0

30 3 0.11953539 79.2611687 0 0.0 0.0 1070 89.5 7.1

40 4 0,15925486 81.1062704 0 0.0 0.0 2120 133.1 10.8

50 5 0,19886671 83.4833459 816 41.0 3.4 4690 235.8 19.7

60 6 0.2383442 86.3990111 60700 2546.7 220.0 47300 1984.5 171.5

70 7 0.27766065 89.8641331 0 0.0 0.0 3470 125.0 11.2

80 8 0.31678949 93.8948847 0 0.0 0.0 3290 103.9 9.8

90 9 0.35570428 98.5136477 0 0.0 0.0 163 4,6 0.5

100 10 0.39437873 103.749753 2620 66.4 6.9 2190 55.5 5.8

110 II 0.43278671 109.640081 961 22.2 2,4 0 0.0 0.0

120 12 0.47090226 116.229563 728 15.5 1.8 679 14,4 1.7

130 13 0.50869964 123.571648 1020 20.1 2.5 0 0.0 0.0

140 14 0.5461533 131.72877 2470 45.2 6.0 2120 38.8 5.1

150 15 0,58323794 140,772878 0 0,0 0.0 1010 17.3 2.4

160 16 0.6199285 150.786052 1060 17.1 2.6 1310 21.1 3.2

170 17 0.65620018 161.861236 1230 18.7 3.0 5430 82.7 13,4

180 18 0.69202849 174.103113 40700 588.1 102.4 27800 401.7 66.9

190 19 0.72738921 187.629133 686 9.4 1.8 1540 21.2 4.0

200 20 0.76225846 202.57071 690 9.1 1.8 1980 26.0 5.3

210 21 0,79661266 219.074604 0 0.0 0.0 530 6.7 1.5

220 22 0.83042861 237.304504 6370 76.7 18.2 1660 20.0 4.7

230 23 0.86368346 257.442825 1030 11.9 3.1 0 0.0 0.0

240 24 0.89635474 279.692742 682 7.6 2.1 637 7.1 2.0

250 25 0,92842037 304.28048 644 6.9 2.1 0 0.0 0.0

260 26 0.9598587 331.457888 7650 79.7 26.4 2280 23.8 7.9

270 27 0.99064847 361.50533 0 0.0 0.0 652 6.6 2.4

280 28 1.02076888 394.73492 1840 18.0 7.1 1300 12.7 5.0

290 29 1.05019958 431.494144 896 8.5 3.7 3900 37.1 16.0

300 30 1.07892069 472.169915 22000 203.9 81.7 9210 85.4 30.3

310 31 1.1069128 517.193102 713 6.4 3.3 1960 17.7 9.2

320 32 1.13415699 567.043599 1260 11.1 6.3 2270 20.0 11.3

330 33 1.16063486 622.255991 1220 10.5 6.5 1170 10.1 6.3

340 34 1.18632852 683.425888 10500 65,0 44.4 2590 21.8 14.9

350 35 1.2112206 751.217001 926 7.6 5.7 0 0.0 0.0

360 36 1.23529429 826.369065 904 7.3 6.0 846 6.8 5.7

370 37 1.25853333 909.706684 610 4.8 4.4 694 5,5 5.0

380 38 1.280922 1002.14923 10400 61.2 51.4 2680 20.9 21.0

390 39 1.30244518 1104.72192 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0

400 40 1.32308833 1218.56816 1590 12.0 14.6 831 6.3 7.7

410 41 1.34283751 1344.96344 0 0.0 0.0 1330 9.9 13.3

420 42 1.36167936 1485.33079 9940 73.0 69.1 694 5.1 5.0



Meetresultaat van de veldmetingen zonder integrator

MetingC5

const.l const.2 Plastoferriet

freq. harm. (e' -> b) (b -> m) e [uV] b (r=Rs) M (r=Rm)

[Hz] [Gauss] [ Almm]

10 1 0.03988105 77.1548577 0 0.0 0.0

20 2 0.07973516 77.9445356 0 0.0 0.0

30 3 0.11953539 79.2611687 0 0.0 0.0

40 4 0.15925486 81.1062704 0 0.0 0.0

50 5 0.19886671 83.4833459 591 29.7 2.5

60 6 0.2383442 86.3990111 32400 1359.4 117.4

70 7 0.27766065 89.8641331 312 11.2 1.0

80 8 0.31678949 93.8948847 314 9.9 0.9

90 9 0.35570428 98.5136477 215 6.0 0.6

100 10 0.39437873 103.749753 299 7.6 0.8

110 11 0.43278671 109.640081 0 0.0 0.0

120 12 0.47090226 116.229563 0 0.0 0.0

130 13 0.50869964 123.571648 240 4.7 0.6

140 14 0.5461533 131.72877 276 5.1 0.7

150 15 0.58323794 140.772878 0 0.0 0.0

160 16 0.6199285 150.786052 0 0.0 0.0

170 17 0.65620018 161.861236 1020 15.5 2.5

180 18 0.69202849 174.103113 17900 258.7 45.0

190 19 0.72738921 187.629133 379 5.2 1.0

200 20 0.76225846 202.57071 352 4.6 0.9

210 21 0.79661266 219.074604 0 0.0 0.0

220 22 0.83042861 237.304504 514 6.2 1.5

230 23 0.86368346 257.442825 0 0.0 0.0

240 24 0.89635474 279.692742 0 0.0 0.0

250 25 0.92842037 304.28048 278 3.0 0.9

260 26 0.9598587 331.457888 383 4.0 1.3

270 27 0.99064847 361.50533 297 3.0 1.1

280 28 1.02076888 394.73492 0 0.0 0.0

290 29 1.05019958 431.494144 690 6.6 2.8

300 30 1.07892069 472.169915 8540 79.2 35.9

310 31 1.1069128 517.193102 419 3.8 2.0

320 32 1.13415699 567.043599 373 3.3 1.9

330 33 1.16063486 622.255991 0 0.0 0.0

340 34 1.18632852 683.425888 411 3.5 2.4

350 35 1.2112206 751.217001 0 0.0 0.0

360 36 1.23529429 826.369065 0 0.0 0.0

370 37 1.25853333 909.706684 0 0.0 0.0

380 38 1.280922 1002.14923 278 2.2 2.2

390 39 1.30244518 1104.72192 331 2.5 2.8

400 40 1.32308833 1218.56816 0 0.0 0.0

410 41 1.34283751 1344.96344 427 3.2 4.3

420 42 1.36167936 1485.33079 3870 28.4 20.2
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Meetresultaat van de veldmetingen met gebruik van een integrator

Meting D1 Meting D2

const.! const,2 Hard gemagn. Zwak gemagn.

freq. harm. (e' -> b) (b -> m) e [uV] b (r=Rs) M(r=Rm) e [uV] b (r=Rs) M (r=Rm)

[Hz] [Gauss] [Nmm] [Gauss] [Nmm]

10 1 0.02193458 77.1548577 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0

20 2 0.02192717 77.9445356 132 60.2 4.7 107 48.8 3.8

30 3 0.02191482 79.2611687 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0

40 4 0.02189754 81.1062704 36 16.4 1.3 36 16.4 1.3

50 5 0.02187534 83.4833459 79 36.1 3.0 144 65.8 5.5

60 6 0.02184822 86.3990111 5210 2384.6 206.0 4880 2233.6 193.0

70 7 0.02181619 89.8641331 0 0.0 0.0 38 17.4 1.6

80 8 0.02177928 93.8948847 44 20.2 1.9 43 19.7 1.9

90 9 0.02173748 98.5136477 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0

100 10 0.02169083 103.749753 183 84.4 8.8 135 62.2 6.5

110 11 0.02163934 109.640081 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0

120 12 0.02158302 116.229563 22 10.2 1.2 43 19.9 2.3

130 13 0.02152191 123.571648 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0

140 14 0.02145602 131.72877 84 39.1 5.2 95 44.3 5.8

150 15 0.02138539 140.772878 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0

160 16 0.02131004 150.786052 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0

170 17 0.02123001 161.861236 0 0.0 0.0 49 23.1 3.7

180 18 0.02114532 174.103113 1160 548.6 95.5 890 420.9 73.3

220 22 0.02076072 237.304504 32 15.4 3.7 47 22.6 5.4

260 26 0.0203047 331.457888 43 21.2 7.0 59 29.1 9.6

290 29 0.01991758 431.494144 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0

300 30 0.01978021 472.169915 368 186.0 87.8 211 106.7 50.4

330 33 0.01934391 622.255991 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0

340 34 0.01919061 683.425888 43 22.4 15.3 60 31.3 21.4

380 38 0.01853966 1002.14923 41 22.1 22.2 66 35.6 35.7

420 42 0.01783152 1485.33079 69 38.7 57.5 20 11.2 16.7
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Meetresultaat van de veldmetingen met gebruik van een integrator

Meting D3 Meting D5

const.I const.2 Extern gemagn. Plastoferriet

freq. harm. (e' -> b) (b -> m) e [uV] b (r=Rs) M (r=Rm) e [uV] b (r=Rs) M (r=Rm)

[Hz] [Gauss] [ Almm] [Gauss] [ Almm]

10 1 0.02193458 77.1548577 93 42.4 3.3 23 10.5 0.8

20 2 0.02192717 77.9445356 85 38.8 3.0 0 0.0 0.0

30 3 0.02191482 79.2611687 40 18.3 1.4 0 0.0 0.0

40 4 0.02189754 81.1062704 48 21.9 1.8 0 0.0 0.0

50 5 0.02187534 83.4833459 194 88.7 7.4 43 19.7 1.6

60 6 0.02184822 86.3990111 5400 2471.6 213.5 2880 1318.2 113.9

70 7 0.02181619 89.8641331 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0

80 8 0.02177928 93.8948847 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0

90 9 0.02173748 98.5136477 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0

100 10 0.02169083 103.749753 147 67.8 7.0 0 0.0 0.0

110 11 0.02163934 109.640081 50 23.1 2.5 0 0.0 0.0

120 12 0.02158302 116.229563 20 9.3 1.1 0 0.0 0.0

130 13 0.02152191 123.571648 45 20.9 2.6 0 0.0 0.0

140 14 0.02145602 131.72877 92 42.9 5.6 0 0.0 0.0

150 15 0.02138539 140.772878 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0

160 16 0.02131004 150.786052 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0

170 17 0.02123001 161.861236 116 54.6 8.8 0 0.0 0.0

180 18 0.02114532 174.103113 1190 562.8 98.0 514 243.1 42.3

220 22 0.02076072 237.304504 152 73.2 17.4 0 0.0 0.0

260 26 0.0203047 331.457888 146 71.9 23.8 0 0.0 0.0

290 29 0.01991758 431.494144 58 29.1 12.6 0 0.0 0.0

300 30 0.01978021 472.169915 332 167.8 79.3 140 70.8 33.4

330 33 0.01934391 622.255991 35 18.1 11.3 0 0.0 0.0

340 34 0.01919061 683.425888 157 81.8 55.9 0 0.0 0.0

380 38 0.01853966 1002.14923 134 72.3 72.4 0 0.0 0.0

420 42 0.01783152 1485.33079 75 42.1 62.5 22 12.3 18.3



Bijlage B9

Afleiding van de faktor c3,v

Bet homopolaire veld Bh kan worden uitgedrukt als:

B h = L bh,v cos(vwt)
v

De flux die met de meetwikkeling is gekoppeld kan genoteerd worden als:

wet) = N f B . n dA = L N bh,v cos(vwt) A
A v

Voor de gelnduceerde spanning in de meetwikkeling kan genoteerd worden:

eh = - d~;t) - ~ N bh,v V w A cos(vwt)

Gesteld wordt:

eh = - L eh v cos(vwt)
v

met:

(9.1)

(9.2)

(9.3)

(9.4)

(9.5)

Bet homopolaire B-veld dat op deze manier gemeten wordt (de spectrum analyser geeft de
effectieve waarde weer) kan worden berekend door de gemeten spoelspanning te delen door
de faktor c3,v :

met: c3,v = N A v w (9.6)

met: N = aantal windingen van de meetspoel
A = oppervlak van de magneet
R) = binnenstraal van de magneet
w = mechanisch toerental

B9.1

2 windingen;
2 1t R(;
22,5 . 10-3 m;
600 1301t rad/sec.



Bijlage BIO

Afleiding van bet B-veld uit bet gemeten fluxverscbil

De flux die met de meetwikkeling is gekoppeld kan genoteerd worden als:

1\1(t) ::: N f B . n dA ::: N B A

A

met: 1\1 = gemeten flux;
N = aantal wikkelingen van de meetspoel;
B = magnetisch veld;
A = 2 1t R, h = oppervlak van de magneet.

Het B-veld is te berekenen uit de gemeten flux:

B ::: __--=-1\1__
N 2 1t R, h

(10.1)

(10.2)

Aangezien de magnetische weerstand van het fluxpad klein is, kan worden aangenomen dat de
werklijn van magneet hoog is ingesteld. Oftwel:

B ::: 1\1 '" Il M (10.3)
N21tRh 00,

BlO.l



Bijlagen bij hoofdstuk 5:

G1 Simulatiemodel, stator met brede gleuf
G2 Simulatiemodel, stator met smalle gleuf
G3 Afleiding van de stroomverdeling uit de magnetisatie
G4 Tabellen van de simulatieresultaten met de stator met grote gleufbreedte
G5 Tabellen van de simulatieresultaten met de stator met kleine gleufbreedte

HI tlmH7

I1 tim 16

Simulaties met veldberekeningsprogramma Opera 2D,
Grote gleufbreedte tussen de statortanden,
deze bevinden zich in de andere bundel
Simulaties met veldberekeningsprogramrna Opera 2D,
Kleine gleufbreedte tussen de statortanden,
deze bevinden zich in de andere bundel
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Bijlage G3

Afleiding van de stroombelegging Kv nit de magnetisatie M

Voor een stukje stroombelegging op een straal Rm over een hoek d<p kan genoteerd worden:

K R
m

d<p = J\l x M . n dA = P M dl = ( M, - M2 ) d
m

(3.1)
A

o

Voor de magnetisatie geldt:
aM

M = M + __r d<p
2 , a<p

Voor het stukje stroombelegging kan dan genoteerd worden:
aM

K R
m

d<p = - __r d d<p
a<p m

oftwel:

R
m

d<p

Als voor de magnetisatie genoteerd wordt:
Mr = Mv cosv<p

dan geldt voor de stroombelegging:
d

K =~ v M sinv<pR v
m

Als K positief is betekent dat dat de stroom "uit het papier" komt (dus K = Kz >0).
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'O~'\~jQ (;-4 .. 1
harm06mid.dat Thu Aug 14 12:17:56 1997 1 ,j

6 3 0.0 25 213.3 0.0 213 .3 0.0 105.8 105.8
6 3 5.0 25 184.7 -106.6 213 .3 53.0 91. 8 106.0
6 3 10.0 25 106.7 -184.7 213.3 91.7 52.9 105.8
6 3 15.0 25 0.0 -213.3 213.3 106.0 0.0 106.0

6 6 0.0 25 3519.2 0.1 3519.2 0.0 -1133.8 1133.8
6 6 5.0 25 3047.5 1759.5 3519.0 566.9 -981. 8 1133.7
6 6 10.0 25 1759.5 3047.7 3519.2 982.0 -566.9 1133.8
6 6 15.0 25 0.0 3519.0 3519.0 1133.7 0.0 1133.7

6 9 0.0 25 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1
6 9 5.0 25 0.0 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
6 9 10.0 25 -0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1
6 9 15.0 25 0.0 -0.2 0.2 -0.1 -0.1 0.1

6 12 0.0 25 -232.5 0.0 232.5 0.0 -226.0 226.0
6 12 5.0 25 -201.2 116.1 232.3 -113.0 -195.8 226.1
6 12 10.0 25 -116.2 201. 3 232.5 -195.8 -113.0 226.0
6 12 15.0 25 -0.1 232.3 232.3 -226.1 0.0 226.1

6 15 0.0 25 326.8 0.0 326.8 0.0 323.5 323.5
6 15 5.0 25 283.2 163.5 327.0 -161.8 280.3 323.6
6 15 10.0 25 163.4 283.0 326.8 -280.2 161. 8 323.5
6 15 15.0 25 0.0 327.0 327.0 -323.6 0.0 323.6

6 18 0.0 25 0.2 0.0 0.2 0.0 -0.1 0.1
6 18 5.0 25 0.0 -0.1 0.1 0.1 -0.1 0.2
6 18 10.0 25 -0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.1
6 18 15.0 25 0.0 0.1 0.1 -0.1 0.1 0.2

6 21 0.0 25 111.3 0.0 111.3 0.0 111.2 111.2
6 21 5.0 25 96 .3 -55.5 111.1 55.5 96.2 111.1
6 21 10.0 25 55.7 -96.4 111.3 96 .3 55.6 111.2
6 21 15.0 25 0.0 -111.1 111.1 111.1 0.0 111.1

6 24 0.0 25 -186.3 0.0 186.3 0.0 -185.9 185.9
6 24 5.0 25 -161.3 -93.2 186.2 93.1 -161.2 186.1
6 24 10.0 25 -93.1 -161.3 186.3 161. 0 -93.0 185.9
6 24 15.0 25 0.0 -186.3 186.3 186.1 0.0 186.1

6 30 0.0 25 12.6 0.0 12.6 0.0 12.3 12.3
6 30 5.0 25 10.8 -6.3 12.5 6.3 10.9 12.5
6 30 10.0 25 6.3 -10.9 12.6 10.6 6.1 12.3
6 30 15.0 25 0.0 -12.5 12.5 12.5 0.0 12.5

6 33 0.0 25 27.9 0.0 27.9 0.0 27.8 27.8
6 33 5.0 25 24.0 13.9 27.7 -14.0 24.1 27.9
6 33 10.0 25 13.9 24.2 27.9 -24.1 13 .9 27.8
6 33 15.0 25 0.0 27.7 27.7 -27.9 0.0 27.9

6 39 0.0 25 -47.6 0.0 47.6 0.0 -47.6 47.6
6 39 5.0 25 -41.1 23.7 47.4 -23.6 -41.0 47.4
6 39 10.0 25 -23.8 41. 3 47.6 -41.2 -23.8 47.6
6 39 15.0 25 0.0 47.4 47.4 -47.4 -0.1 47.4

6 42 0.0 25 41. 9 0.0 41. 9 0.0 41.7 41.7
6 42 5.0 25 36.3 21.0 42.0 -20.9 36.2 41.8
6 42 10.0 25 21.0 36.2 41.9 -36.1 20.8 41.7
6 42 15.0 25 0.0 42.0 42.0 -41. 8 0.0 41.8

6 51 0.0 25 -33.1 0.0 33.1 0.0 -33.1 33.1
6 51 5.0 25 -28.8 -16.6 33.2 16.5 -28.7 33.1
6 51 10.0 25 -16.5 -28.6 33.1 28.6 -16.5 33.1
6 51 15.0 25 0.0 -33.2 33.2 33.1 0.0 33.1



harm12mid.dat Thu Sap 25 12:28:46 1997 1 ··Dj\~\L 6- 4..2

12 3 0.0 25 158.6 -0.1 158.6 0.0 78 .5 78.5
12 3 2.5 25 137.3 79.3 158.6 -39.3 68.0 78.5
12 3 5.0 25 79.4 137.3 158.6 -68.0 39.3 78.5
12 3 7.5 25 0.0 158.6 158.6 -78.5 -0.1 78.5

12 6 0.0 25 -131.8 0.0 131.8 0.0 -104.5 104.5
12 6 2.5 25 -114.2 65.9 131. 9 -52.2 -90.5 104.5
12 6 5.0 25 -65.9 114.2 131. 8 -90.5 -52.2 104.5
12 6 7.5 25 0.0 131. 9 131. 9 -104.5 0.0 104.5

12 9 0.0 25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 9 2.5 25 -0.1 0.1 0.1 -0.1 0.0 0.1
12 9 5.0 25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 9 7.5 25 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1

12 12 0.0 25 2879.1 1.0 2879.1 1.3 -1632.9 1632.9
12 12 2.5 25 2493.0 1440.4 2879.2 817.7 -1413.4 1632.9
12 12 5.0 25 1438.7 2493.9 2879.1 1414.8 -815.3 1632.9
12 12 7.5 25 -0.9 2879.2 2879.2 1632.9 1.4 1632.9

12 15 0.0 25 91. 6 -0.1 91. 6 0.0 90.8 90.8
12 15 2.5 25 79.3 -45.9 91. 6 45.4 78 .5 90.7
12 15 5.0 25 45.7 -79.4 91. 6 78.6 45.4 90.8
12 15 7.5 25 -0.1 -91.6 91.6 90.7 -0.1 90.7

12 18 0.0 25 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.1
12 18 2.5 25 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.1 0.1
12 18 5.0 25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
12 18 7.5 25 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1

12 21 0.0 25 211.3 -0.4 211.3 0.4 210.5 210.5
12 21 2.5 25 183.2 105.3 211. 3 -104.9 182.4 210.5
12 21 5.0 25 106.0 182.8 211. 3 -182.1 105.6 210.5
12 21 7.5 25 0.4 211. 3 211. 3 -210.5 0.3 210.5

12 24 0.0 25 -8.4 0.1 8.4 0.0 -8.4 8.4
12 24 2.5 25 -7.2 4.2 8.3 -4.3 -7.2 8.4
12 24 5.0 25 -4.1 7.3 8.4 -7.3 -4.2 8.4
12 24 7.5 25 0.0 8.3 8.3 -8.4 0.1 8.4

12 30 0.0 25 -96.0 0.3 96.0 -0.3 -95.7 95.7
12 30 2.5 25 -83.4 -47.7 96.1 47.6 -83.0 95.7
12 30 5.0 25 -48.3 -83.0 96.0 82.7 -48.1 95.7
12 30 7.5 25 -0.3 -96.1 96.1 95.7 -0.3 95.7

12 33 0.0 25 -30.8 0.1 30.8 -0.2 -30.7 30.7
12 33 2.5 25 -26.5 15.5 30.7 -15.4 -26.5 30.6
12 33 5.0 25 -15.3 26.7 30.8 -26.7 -15.2 30.7
12 33 7.5 25 0.1 30.7 30.7 -30.6 0.1 30.6

12 39 0.0 25 3.2 0.0 3.2 0.0 3.3 3.3
12 39 2.5 25 2.9 1.6 3.3 -1.6 2.8 3.3
12 39 5.0 25 1.7 2.8 3.2 -2.8 1.7 3.3
12 39 7.5 25 0.0 3.3 3.3 -3.3 0.0 3.3

12 42 0.0 25 20.7 -0.1 20.7 0.1 20.6 20.6
12 42 2.5 25 17.8 -10.4 20.6 10.3 17.8 20.6
12 42 5.0 25 10.3 -18.0 20.7 17.9 10.2 20.6
12 42 7.5 25 -0.1 -20.6 20.6 20.6 0.0 20.6

12 48 0.0 25 26.9 -0.1 26.9 0.2 26.7 26.7
12 48 2.5 25 23.4 13 .3 26.9 -13 .1 23.3 26.8
12 48 5.0 25 13.6 23.2 26.9 -23.0 13.6 26.7
12 48 7.5 25 0.2 27.0 27.0 -26.8 0.3 26.8

12 57 0.0 25 -16.0 0.1 16.0 -0.2 -15.9 15.9
12 57 2.5 25 -14.0 -7.9 16.0 7.7 -13.9 15.9
12 57 5.0 25 -8.1 -13.8 16.0 13.7 -8.1 15.9
12 57 7.5 25 -0.2 -16.0 16.0 15.9 -0.2 15.9



harm18mid.dat Fri Aug 15 10:39:32 1997 1 'I~j '¥\j Q. b·4.

18 6 0.0 25 -0.4 0.1 0.4 -0.1 -0.5 0.6
18 6 1.0 25 -0.2 0.0 0.2 0.2 -0.7 0.7
18 6 2.0 25 -0.3 -0.2 0.4 0.1 -0.9 0.9
18 6 3.0 25 -0.4 -0.1 0.4 0.1 -0.5 0.5
18 6 4.0 25 -0.4 -0.1 0.4 0.5 -0.6 0.7
18 6 5.0 25 -0.2 -0.1 0.3 0.3 -0.7 0.8

18 9 0.0 25 177.8 0.0 177.8 -0.1 163.6 163.6
18 9 1.0 25 169.0 22.4 170.5 -20.4 155.6 157.0
18 9 2.0 25 143.8 42.5 150.0 -38.9 132.3 137.9
18 9 3.0 25 104.4 58.6 119.7 -53.5 96.1 110.0
18 9 4.0 25 54.9 68.9 88.1 -62.8 50.5 80.6
18 9 5.0 25 -0.1 72.4 72 .4 -66.0 0.0 66.0

18 18 0.0 25 2225.6 0.6 2225.6 0.4 -1647.4 1647.4
18 18 1.0 25 2116.5 697.5 2228.5 500.3 -1566.7 1644.7
18 18 2.0 25 1800.3 1326.1 2236.0 951.2 -1332.5 1637.2
18 18 3.0 25 1307.8 1825.0 2245.2 1309.0 -968.0 1628.0
18 18 4.0 25 687.3 2145.1 2252.5 1538.6 -508.6 1620.5
18 18 5.0 25 -0.5 2255.3 2255.3 1617.7 0.4 1617.7

18 27 0.0 25 96.2 0.0 96.2 0.0 95.4 95.4
18 27 1.0 25 91.5 38.5 99.2 -38.3 90.8 98.5
18 27 2.0 25 77.8 73.2 106.8 -72.8 77.1 106.0
18 27 3.0 25 56.5 100.8 115.5 -100.2 56.0 114.8
18 27 4.0 25 29.7 118.5 122.1 -117.8 29.4 121. 4
18 27 5.0 25 0.0 124.6 124.6 -123.8 -0.1 123.8

18 36 0.0 25 -27.9 0.1 27.9 0.0 -27.7 27.7
18 36 1.0 25 -26.6 -17.3 31.7 17.3 -26.4 31.5
18 36 2.0 25 -22.6 -32.9 39.9 32.8 -22.3 39.7
18 36 3.0 25 -16.4 -45.3 48.2 45.2 -16.2 48.0
18 36 4.0 25 -8.6 -53.2 53.9 53.1 -8.5 53.8
18 36 5.0 25 0.0 -56.0 56.0 55.8 0.1 55.8

18 45 0.0 25 -4.4 -0.1 4.4 0.0 -4.3 4.3
18 45 1.0 25 -4.1 -0.2 4.1 0.2 -4.1 4.1
18 45 2.0 25 -3.6 -0.3 3.6 0.4 -3.6 3.6
18 45 3.0 25 -2.6 -0.5 2.7 0.5 -2.6 2.6
18 45 4.0 25 -1. 4 -0.6 1.5 0.6 -1. 4 1.5
18 45 5.0 25 0.1 -0.7 0.7 0.6 -0.1 0.6

18 54 0.0 25 8.6 0.1 8.6 0.0 8.2 8.2
18 54 1.0 25 8.2 5.6 9.9 -5.3 8.0 9.6
18 54 2.0 25 7.0 10.7 12.8 -10.4 7.1 12.6
18 54 3.0 25 5.1 14.7 15.6 -14.6 5.4 15.6
18 54 4.0 25 2.7 17.4 17.6 -17.5 3.0 17.7
18 54 5.0 25 0.0 18.2 18.2 -18.5 0.1 18.5

18 63 0.0 25 -3.2 0.0 3.2 0.0 -3.0 3.0
18 63 1.0 25 -3.0 -3.0 4.2 3.0 -2.9 4.1
18 63 2.0 25 -2.6 -5.7 6.2 5.8 -2.4 6.3
18 63 3.0 25 -1.9 -7.9 8.1 7.9 -1. 8 8.1
18 63 4.0 25 -1. 0 -9.2 9.2 9.3 -1. 0 9.4
18 63 5.0 25 0.0 -9.7 9.7 9.8 0.0 9.8

18 72 0.0 25 -0.8 0.0 0.8 0.1 -1.2 1.3
18 72 1.0 25 -0.8 -0.5 0.9 0.5 -1.1 1.3
18 72 2.0 25 -0.7 -0.9 1.1 0.9 -1. 0 1.3
18 72 3.0 25 -0.5 -1.3 1.3 1.2 -0.7 1.4
18 72 4.0 25 -0.3 -1.4 1.5 1.4 -0.4 1.4
18 72 5.0 25 0.0 -1.5 1.5 1.4 0.0 1.4

18 81 0.0 25 1.5 0.0 1.5 -0.1 1.7 1.7
18 81 1.0 25 1.3 1.4 1.9 -1. 5 1.6 2.2
18 81 2.0 25 1.2 2.7 3.0 -2.8 1.4 3.1
18 81 3.0 25 0.8 3.7 3.8 -3.8 1.0 4.0
18 81 4.0 25 0.4 4.4 4.4 -4.5 0.5 4.5
18 81 5.0 25 0.0 4.7 4.7 -4.6 0.0 4.6



harm18mid.dat Fri Aug 15 10:39:32 1997 2 t)jl~a 64.'1

18 90 0.0 25 -0.1 0.1 0.1 0.1 -0.6 0.6
18 90 1.0 25 -0.4 -0.2 0.4 0.8 -0.5 0.9
18 90 2.0 25 -0.7 -1.2 1.4 1.3 -0.3 1.3
18 90 3.0 25 -0.2 -2.0 2.0 1.6 -0.3 1.7
18 90 4.0 25 0.2 -1.9 1.9 2.0 -0.3 2.0
18 90 5.0 25 0.0 -1.7 1.7 2.2 0.0 2.2

18 99 0.0 25 -0.5 0.0 0.5 0.0 -0.3 0.3
18 99 1.0 25 -0.4 -0.3 0.5 0.3 -0.3 0.4
18 99 2.0 25 -0.3 -0.4 0.5 0.5 -0.2 0.5
18 99 3.0 25 -0.2 -0.5 0.6 0.5 -0.2 0.5
18 99 4.0 25 -0.1 -0.7 0.7 0.6 -0.1 0.7
18 99 5.0 25 0.0 -0.7 0.7 0.7 0.0 0.7



harm24rnid.dat Fri Sep 26 16:03:25 1997 1 'l:>jl~~ (, t., ..

24 3 0.0 25 16.1 -0.1 16.1 0.0 8.1 8.1
24 3 1.2 25 13.8 -7.9 15.9 4.1 7.3 8.4
24 3 2.5 25 7.9 -14.1 16.1 7.0 4.1 8.1
24 3 3.8 25 0.0 -16.0 16.0 8.4 0.1 8.4

24 6 0.0 25 -37.5 0.0 37.5 0.0 -29.3 29.3
24 6 1.2 25 -32.4 -18.7 37.4 14.7 -25.0 29.0
24 6 2.5 25 -18.7 -32.5 37.5 25.4 -14.6 29.3
24 6 3.8 25 -0.1 -37.4 37.4 29.0 0.2 29.0

24 12 0.0 25 -0.9 0.1 0.9 -0.1 -3.1 3.1
24 12 1.2 25 -0.3 2.1 2.1 -1. 6 -3.0 3.4
24 12 2.5 25 0.5 4.1 4.2 -2.6 -1. 6 3.1
24 12 3.8 25 1.7 4.7 5.0 -3.3 -0.1 3.3

24 15 0.0 25 72.1 0.0 72.1 0.0 70.5 70.5
24 15 1.2 25 62.4 36.2 72.1 -35.3 60.9 70.4
24 15 2.5 25 36.0 62.5 72.1 -61. 0 35.2 70.5
24 15 3.8 25 -0.1 72.1 72.1 -70.4 -0.1 70.4

24 21 0.0 25 -8.7 -0.1 8.7 0.1 -8.8 8.8
24 21 1.2 25 -7.6 4.4 8.8 -4.3 -7.6 8.7
24 21 2.5 25 -4.5 7.4 8.7 -7.6 -4.4 8.8
24 21 3.8 25 0.0 8.7 8.7 -8.6 -0.1 8.6

24 24 0.0 25 1700.3 0.5 1700.3 0.5 -1398.1 1398.1
24 24 1.2 25 1472.2 850.6 1700.3 699.4 -1210.6 1398.1
24 24 2.5 25 849.7 1472.8 1700.3 1211.0 -698.7 1398.1
24 24 3.8 25 -0.5 1700.3 1700.3 1398.1 0.4 1398.1

24 30 0.0 25 7.6 0.1 7.6 0.0 7.4 7.4
24 30 1.2 25 6.5 -3.7 7.4 3.6 6.7 7.6
24 30 2.5 25 3.9 -6.5 7.6 6.4 3.7 7.4
24 30 3.8 25 0.0 -7.4 7.4 7.6 0.2 7.6

24 33 0.0 25 51. 0 -0.1 51. 0 -0.1 50.1 50.1
24 33 1.2 25 44.2 25.6 51.1 -25.0 43.3 50.0
24 33 2.5 25 25.5 44.1 51. 0 -43.4 25.0 50.1
24 33 3.8 25 -0.1 51. 0 51. 0 -50.0 0.0 50.0

24 42 0.0 25 -18.6 0.2 18.6 0.1 -18.5 18.5
24 42 1.2 25 -16.3 -9.4 18.8 9.4 -16.1 18.6
24 42 2.5 25 -9.5 -16.1 18.7 16.1 -9.2 18.5
24 42 3.8 25 0.0 -18.8 18.8 18.6 0.1 18.6

24 51 0.0 25 -1.2 -0.1 1.2 -0.1 -1.2 1.2
24 51 1.2 25 -0.9 -0.5 1.1 0.3 -0.8 0.8
24 51 2.5 25 -0.5 -1.1 1.2 1.0 -0.6 1.2
24 51 3.8 25 0.0 -1.1 1.1 0.9 -0.1 0.9

24 60 0.0 25 5.7 0.2 5.7 0.0 6.4 6.4
24 60 1.2 25 4.9 2.5 5.5 -3.0 5.0 5.9
24 60 2.5 25 3.1 5.1 6.0 -5.4 2.7 6.0
24 60 3.8 25 0.3 5.9 5.9 -5.3 -0.2 5.3

24 69 0.0 25 -2.9 -0.1 2.9 0.0 -2.8 2.8
24 69 1.2 25 -2.4 -1. 2 2.7 1.2 -2.4 2.7
24 69 2.5 25 -1. 3 -2.6 2.9 2.4 -1.4 2.8
24 69 3.8 25 0.0 -2.7 2.7 2.7 -0.1 2.7

24 78 0.0 25 -0.5 0.1 0.5 0.0 -0.7 0.7
24 78 1.2 25 -0.4 -0.2 0.5 0.4 -0.5 0.7
24 78 2.5 25 -0.3 -0.4 0.5 0.6 -0.3 0.7
24 78 3.8 25 0.0 -0.5 0.5 0.7 0.1 0.7



harm30mid.dat Fri Nov 21 18:49:39 1997 1 ~jl~Q G·-4.6

30 3 0.0 25 5.0 0.0 5.0 0.1 1.9 1.9
30 3 1.0 25 4.5 2.6 5.2 -1.1 1.7 2.0
30 3 2.0 25 2.5 4.3 5.0 -1. 6 1.0 1.9
30 3 3.0 25 0.0 5.0 5.0 -2.0 -0.3 2.0

30 6 0.0 25 0.2 0.0 0.2 -0.2 1.9 1.9
30 6 1.0 25 0.1 -0.6 0.6 0.3 1.7 1.7
30 6 2.0 25 -0.5 -1.4 1.5 0.3 1.7 1.8
30 6 3.0 25 -0.9 -1.6 1.9 0.5 0.9 1.0

30 12 0.0 25 -20.8 0.1 20.8 0.0 -19.6 19.6
30 12 1.0 25 -18.1 -10.5 20.9 10.0 -17.0 19.7
30 12 2.0 25 -10.4 -17.9 20.7 16.9 -9.9 19.6
30 12 3.0 25 0.0 -20.9 20.9 19.6 0.3 19.6

30 15 0.0 25 -6.0 0.0 6.0 0.2 -6.3 6.3
30 15 1.0 25 -5.4 3.1 6.2 -3.0 -5.2 6.0
30 15 2.0 25 -3.0 5.4 6.2 -5.4 -3.3 6.3
30 15 3.0 25 0.0 6.4 6.4 -6.2 0.1 6.2

30 21 0.0 25 35.8 0.1 35.8 0.0 34.6 34.6
30 21 1.0 25 31.1 18.1 36.0 -17.4 30.0 34.7
30 21 2.0 25 17.9 31.1 35.8 -29.9 17.4 34.6
30 21 3.0 25 -0.1 35.9 35.9 -34.5 -0.2 34.5

30 24 0.0 25 4.7 0.1 4.7 -0.1 4.8 4.8
30 24 1.0 25 4.1 -2.4 4.7 2.3 4.1 4.7
30 24 2.0 25 2.4 -4.1 4.7 4.1 2.6 4.8
30 24 3.0 25 0.0 -4.8 4.8 4.8 0.1 4.8

30 30 0.0 25 1241. 2 0.9 1241. 2 0.7 -1098.8 1098.8
30 30 1.0 25 1074.6 621. 4 1241.3 550.2 -951.1 1098.8
30 30 2.0 25 619.8 1075.4 1241. 2 951. 9 -548.8 1098.8
30 30 3.0 25 -0.8 1241. 4 1241. 4 1098.6 0.9 1098.6

30 39 0.0 25 23.2 -0.1 23.2 0.0 22.0 22.0
30 39 1.0 25 20.0 11. 6 23.1 -11.2 19.0 22.1
30 39 2.0 25 11. 6 20.0 23.1 -19.1 11.0 22.0
30 39 3.0 25 -0.1 23.0 23.0 -21. 9 -0.1 21.9

30 48 0.0 25 -8.3 0.0 8.3 0.1 -8.1 8.1
30 48 1.0 25 -7.3 -4.2 8.4 4.3 -7.1 8.3
30 48 2.0 25 -4.2 -7.2 8.3 7.1 -4.0 8.1
30 48 3.0 25 -0.1 -8.4 8.4 8.2 0.0 8.2

30 57 0.0 25 -0.5 -0.1 0.5 -0.2 -0.4 0.4
30 57 1.0 25 -0.4 -0.1 0.4 0.1 -0.3 0.4
30 57 2.0 25 -0.2 -0.5 0.6 0.3 -0.3 0.4
30 57 3.0 25 0.0 -0.5 0.5 0.3 0.0 0.3

30 66 0.0 25 2.4 -0.2 2.5 0.1 2.2 2.2
30 66 1.0 25 2.2 1.5 2.7 -0.9 2.2 2.4
30 66 2.0 25 1.5 2.0 2.5 -1.9 1.7 2.5
30 66 3.0 25 -0.3 2.7 2.7 -2.7 0.4 2.7

30 75 0.0 25 -1.3 0.0 1.3 -0.2 -1.2 1.2
30 75 1.0 25 -1.2 -0.7 1.4 0.7 -1.2 1.3
30 75 2.0 25 -0.6 -1.1 1.2 1.0 -0.7 1.2
30 75 3.0 25 0.0 -1.3 1.3 1.2 0.0 1.2

30 84 0.0 25 -0.2 -0.1 0.2 0.1 -0.4 0.4
30 84 1.0 25 -0.1 0.1 0.2 0.2 -0.3 0.3
30 84 2.0 25 -0.1 -0.2 0.2 0.4 -0.2 0.4
30 84 3.0 25 -0.1 -0.1 0.2 0.4 0.1 0.4
30 42 0.0 25 -2.4 0.0 2.4 0.0 -2.8 2.8
30 42 1.0 25 -2.1 0.8 2.2 -0.8 -2.3 2.5
30 42 2.0 25 -1. 0 1.6 1.9 -1.3 -1.1 1.7
30 42 3.0 25 0.2 1.9 1.9 -1.7 0.6 1.8



harm42mid.dat Thu Aug 21 11:21:49 1997 1 r~j l':Je 6t,:
42 3 0.0 25 -1. 9 0.0 1.9 0.2 -1. 0 1.0
42 3 0.7 25 -1. 8 1.2 2.1 -0.4 -0.9 0.9
42 3 1.4 25 -1.1 1.7 2.0 -0.8 -0.5 0.9
42 3 2.1 25 0.0 2.1 2.1 -1. 0 0.0 1.0

42 6 0.0 25 1.0 -0.1 1.0 0.0 1.2 1.2
42 6 0.7 25 0.8 1.0 1.3 -0.9 1.1 1.4
42 6 1.4 25 0.3 1.5 1.5 -1.7 0.4 1.8
42 6 2.1 25 -0.7 1.6 1.7 -1.8 -0.6 1.9

42 12 0.0 25 2.0 0.1 2.0 -0.2 2.2 2.3
42 12 0.7 25 2.0 -1.1 2.3 0.9 1.9 2.1
42 12 1.4 25 1.1 -1. 8 2.1 1.8 1.2 2.2
42 12 2.1 25 0.1 -2.2 2.2 2.2 0.1 2.2

42 15 0.0 25 0.1 0.0 0.1 -0.1 -0.5 0.5
42 15 0.7 25 0.2 -0.1 0.3 0.2 -0.6 0.6
42 15 1.4 25 0.1 0.0 0.1 0.7 -0.5 0.8
42 15 2.1 25 0.1 0.2 0.2 0.8 -0.3 0.8

42 21 0.0 25 -0.3 -0.1 0.3 0.2 -0.5 0.6
42 21 0.7 25 -0.5 0.1 0.5 0.0 -0.6 0.6
42 21 1.4 25 -0.3 0.3 0.4 -0.4 -0.6 0.7
42 21 2.1 25 -0.2 0.6 0.6 -0.5 -0.4 0.6

42 24 0.0 25 -4.4 0.1 4.4 0.2 -3.8 3.8
42 24 0.7 25 -4.1 -2.1 4.6 2.0 -3.2 3.8
42 24 1.4 25 -2.3 -3.7 4.4 3.0 -1. 6 3.4
42 24 2.1 25 0.0 -4.5 4.5 3.4 0.3 3.5

42 30 0.0 25 -1.4 0.1 1.4 -0.1 -1.3 1.3
42 30 0.7 25 -1. 0 0.4 1.1 -0.4 -0.9 1.0
42 30 1.4 25 -0.7 0.3 0.7 -0.2 -0.3 0.4
42 30 2.1 25 0.0 0.1 0.1 -0.2 0.3 0.3

42 33 0.0 25 7.5 0.0 7.5 0.0 6.2 6.2
42 33 0.7 25 6.8 4.0 7.8 -3.2 5.3 6.2
42 33 1.4 25 3.9 6.7 7.7 -5.2 3.0 6.0
42 33 2.1 25 0.0 7.7 7.7 -6.1 0.0 6.1

42 42 0.0 25 619.8 1.0 619.8 0.8 -589.8 589.8
42 42 0.7 25 536.2 310.4 619.5 295.7 -510.4 589.9
42 42 1.4 25 309.1 536.8 619.5 511.3 -294.2 589.9
42 42 2.1 25 -0.9 619.4 619.4 590.0 0.5 590.0

42 51 0.0 25 4.4 -0.1 4.4 0.0 3.3 3.3
42 51 0.7 25 3.8 2.4 4.5 -1. 7 2.9 3.4
42 51 1.4 25 2.3 4.1 4.7 -2.9 1.6 3.4
42 51 2.1 25 0.1 4.8 4.8 -3.4 0.1 3.4

42 60 0.0 25 -1. 6 0.2 1.6 0.0 -1. 4 1.4
42 60 0.7 25 -1. 3 -0.8 1.5 0.7 -1.3 1.5
42 60 1.4 25 -0.9 -1. 4 1.6 1.2 -0.7 1.4
42 60 2.1 25 -0.1 -1.7 1.7 1.4 0.0 1.4

42 69 0.0 25 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.0 0.1
42 69 0.7 25 -0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.1
42 69 1.4 25 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.1
42 69 2.1 25 0.1 -0.1 0.1 0.0 0.0 0.0

42 78 0.0 25 0.6 -0.1 0.7 0.1 0.3 0.3
42 78 0.7 25 0.7 0.1 0.7 0.1 0.3 0.3
42 78 1.4 25 0.3 0.2 0.4 0.1 0.5 0.5
42 78 2.1 25 -0.1 0.4 0.4 -0.2 0.3 0.4

42 89 0.0 25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 89 0.7 25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 89 1.4 25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 89 2.1 25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



harm01.dat Wed Aug 13 12:25:55 1997 1 '~\(je G4.~

1 8 0.0 291. 5 0.0 291. 5 0.0 259.4 259.4
1 8 30.0 252.4 -145.8 291. 5 129.7 224.6 259.4
1 8 60.0 145.7 -252.5 291. 5 224.6 129.7 259.4
1 8 90.0 0.0 -291.5 291. 5 259.4 0.0 259.4

1 10 0.0 343.0 0.0 343.0 0.0 323.5 323.5
1 10 30.0 297.0 171. 5 343.0 -161. 7 280.1 323.5
1 10 60.0 171.5 297.0 343.0 -280.1 161.7 323.5
1 10 90.0 0.0 343.0 343.0 -323.5 0.0 323.5

1 17 0.0 -249.9 0.0 249.9 0.1 -247.5 247.5
1 17 30.0 -216.4 124.9 249.9 -123.7 -214.4 247.5
1 17 60.0 -125.0 216.4 249.9 -214.3 -123.8 247.5
1 17 90.0 0.0 249.9 249.9 -247.5 -0.1 247.5

1 19 0.0 -244.7 0.0 244.7 0.1 -242.8 242.8
1 19 30.0 -211.9 -122.4 244.7 121. 5 -210.2 242.8
1 19 60.0 -122.3 -211.9 244.6 210.3 -121. 3 242.8
1 19 90.0 0.0 -244.6 244.6 242.8 0.1 242.8

1 26 0.0 84.1 0.1 84.1 0.0 83.5 83.5
1 26 30.0 72.9 -42.0 84.1 41.7 72.3 83.5
1 26 60.0 42.1 -72.8 84.1 72.3 41. 8 83.5
1 26 90.0 0.1 -84.1 84.1 83.5 0.0 83.5

1 28 0.0 63.7 0.1 63.7 0.0 63.3 63.3
1 28 30.0 55.1 31.9 63.7 -31. 7 54.8 63.3
1 28 60.0 31.8 55.2 63.7 -54.9 31.6 63.3
1 28 90.0 -0.1 63.7 63.7 -63.3 0.0 63.3

1 35 0.0 31. 9 0.0 31.9 0.0 31.3 31.3
1 35 30.0 27.6 -16.0 31.9 15.6 27.1 31.3
1 35 60.0 15.9 -27.6 31.9 27.1 15.7 31.3
1 35 90.0 0.0 -31. 9 31.9 31.3 0.0 31.3

1 37 0.0 40.8 0.0 40.8 0.0 40.1 40.1
1 37 30.0 35.3 20.4 40.8 -20.1 34.7 40.1
1 37 60.0 20.4 35.3 40.8 -34.8 20.0 40.1
1 37 90.0 0.0 40.8 40.8 -40.1 0.0 40.1

1 44 0.0 -47.7 -0.1 47.7 0.0 -47.1 47.1
1 44 30.0 -41. 4 23.8 47.7 -23.6 -40.8 47.1
1 44 60.0 -23.9 41.3 47.7 -40.8 -23.6 47.2
1 44 90.0 -0.1 47.7 47.7 -47.2 0.0 47.2

1 46 0.0 -45.3 -0.1 45.3 0.0 -44.8 44.8
1 46 30.0 -39.2 -22.7 45.3 22.4 -38.8 44.8
1 46 60.0 -22.6 -39.3 45.3 38.8 -22.4 44.8
1 46 90.0 0.1 -45.3 45.3 44.8 0.0 44.8



harm06klgl.dat Tue Sep 23 10:45:54 1997 1 Dj\~Q &5".

6 3 0.0 25 10.6 0.0 10.6 0.0 5.3 5.3
6 3 5.0 25 9.1 -5.2 10.5 2.6 4.5 5.2
6 3 10.0 25 5.3 -9.2 10.6 4.6 2.6 5.3
6 3 15.0 25 0.0 -10.5 10.5 5.2 0.0 5.2

6 6 0.0 25 3772.6 0.1 3772.6 0.0 -933.1 933.1
6 6 5.0 25 3267.4 1886.5 3772.9 466.6 -808.1 933.1
6 6 10.0 25 1886.3 3267.3 3772.7 808.1 -466.5 933.1
6 6 15.0 25 -0.1 3772.9 3772.9 933.1 0.0 933.1

6 9 0.0 25 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0
6 9 5.0 25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 9 10.0 25 -0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0
6 9 15.0 25 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0

6 12 0.0 25 -26.7 0.0 26.7 0.0 -25.9 25.9
6 12 5.0 25 -23.0 13 .3 26.5 -12.9 -22.4 25.8
6 12 10.0 25 -13.3 23.1 26.7 -22.4 -13. a 25.9
6 12 15.0 25 0.0 26.5 26.5 -25.8 0.0 25.8

6 15 0.0 25 46.1 0.0 46.1 0.0 45.5 45.5
6 15 5.0 25 39.7 22.9 45.8 -22.8 39.4 45.5
6 15 10.0 25 23.0 39.9 46.1 -39.4 22.8 45.5
6 15 15.0 25 0.0 45.8 45.8 -45.5 0.0 45.5

6 18 0.0 25 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.1
6 18 5.0 25 0.0 0.3 0.3 0.1 0.0 0.1
6 18 10.0 25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
6 18 15.0 25 0.0 -0.3 0.3 -0.1 0.0 0.1

6 21 0.0 25 34.1 0.0 34.1 0.0 34.0 34.0
6 21 5.0 25 29.4 -17.0 34.0 17.0 29.4 33.9
6 21 10.0 25 17.0 -29.5 34.1 29.4 17.0 34.0
6 21 15.0 25 0.0 -34.0 34.0 33.9 0.0 33.9

6 24 0.0 25 -44.7 0.0 44.7 0.0 -44.5 44.5
6 24 5.0 25 -38.5 -22.2 44.4 22.2 -38.5 44.5
6 24 10.0 25 -22.3 -38.7 44.7 38.5 -22.3 44.5
6 24 15.0 25 0.0 -44.4 44.4 44.5 0.0 44.5

6 30 0.0 25 -32.2 0.0 32.2 0.0 -32.4 32.4
6 30 5.0 25 -28.0 16.2 32.3 -16.1 -27.8 32.1
6 30 10.0 25 -16.1 27.9 32.2 -28.0 -16.2 32.4
6 30 15.0 25 0.0 32.3 32.3 -32.1 0.0 32.1

6 33 0.0 25 38.2 0.0 38.2 0.0 38.1 38.1
6 33 5.0 25 33.0 19.0 38.1 -19.0 33.0 38.1
6 33 10.0 25 19.1 33.1 38.3 -33.0 19.1 38.1
6 33 15.0 25 0.0 38.1 38.1 -38.1 0.0 38.1

6 39 0.0 25 26.4 0.0 26.4 0.0 26.3 26.3
6 39 5.0 25 22.8 -13 .2 26.4 13 .2 22.8 26.3
6 39 10.0 25 13 .2 -22.9 26.4 22.8 13.2 26.3
6 39 15.0 25 0.0 -26.4 26.4 26.3 0.0 26.3

6 42 0.0 25 -29.5 0.0 29.5 0.0 -29.6 29.6
6 42 5.0 25 -25.6 -14.8 29.5 14.7 -25.4 29.4
6 42 10.0 25 -14.8 -25.6 29.5 25.6 -14.8 29.6
6 42 15.0 25 0.0 -29.5 29.5 29.4 0.0 29.4

6 51 0.0 25 21.2 0.0 21.2 0.0 21.1 21.1
6 51 5.0 25 18.2 10.5 21.0 -10.5 18.2 21.0
6 51 10.0 25 10.6 18.3 21.2 -18.3 10.6 21.1
6 51 15.0 25 0.0 21.0 21.0 -21. a 0.0 21.0



harm12klgl.dat Fri Sap 26 12:16:27 1997 1 ~j l"\jl1 GS..2.

12 3 0.0 25 23.8 0.0 23.8 0.0 11.8 11.8
12 3 2.5 25 20.6 11.9 23.7 -5.9 10.2 11. 8
12 3 5.0 25 11. 9 20.6 23.8 -10.3 5.9 11.8
12 3 7.5 25 0.0 23.7 23.7 -11. 8 0.0 11. 8

12 6 0.0 25 -15.1 0.0 15.1 0.0 -11.9 11.9
12 6 2.5 25 -13. a 7.5 15.0 -6.0 -10.3 11.9
12 6 5.0 25 -7.5 13 .1 15.1 -10.3 -5.9 11. 9
12 6 7.5 25 0.0 15.0 15.0 -11. 9 0.0 11. 9

12 9 0.0 25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 9 2.5 25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 9 5.0 25 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
12 9 7.5 25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

12 12 0.0 25 3092.5 0.7 3092.5 1.4 -1425.8 1425.8
12 12 2.5 25 2677.8 1546.9 3092.4 714.1 -1234.1 1425.8
12 12 5.0 25 1545.6 2678.5 3092.5 1235.5 -711.6 1425.8
12 12 7.5 25 -0.7 3092.4 3092.4 1425.8 1.4 1425.8

12 15 0.0 25 23.7 0.0 23.7 0.0 23.4 23.4
12 15 2.5 25 20.5 -11.9 23.7 11.7 20.3 23.5
12 15 5.0 25 11. 8 -20.5 23.7 20.3 11.7 23.4
12 15 7.5 25 0.0 -23.7 23.7 23.4 0.0 23.4

12 18 0.0 25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 18 2.5 25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 18 5.0 25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 18 7.5 25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

12 21 0.0 25 33.4 -0.1 33.4 0.1 33.2 33.2
12 21 2.5 25 28.9 16.6 33.3 -16.6 28.8 33.2
12 21 5.0 25 16.7 28.9 33.4 -28.8 16.7 33.2
12 21 7.5 25 0.1 33.3 33.3 -33.2 0.1 33.2

12 24 0.0 25 -25.6 0.1 25.6 -0.1 -25.5 25.5
12 24 2.5 25 -22.1 12.8 25.6 -12.8 -22.1 25.5
12 24 5.0 25 -12.7 22.2 25.6 -22.1 -12.7 25.5
12 24 7.5 25 0.1 25.6 25.6 -25.5 0.1 25.5

12 30 0.0 25 -30.4 0.1 30.4 -0.1 -30.2 30.2
12 30 2.5 25 -26.3 -15.1 30.3 15.0 -26.2 30.2
12 30 5.0 25 -15.3 -26.2 30.4 26.1 -15.2 30.2
12 30 7.5 25 -0.1 -30.3 30.3 30.2 -0.1 30.2

12 33 0.0 25 22.3 -0.1 22.3 0.1 22.2 22.2
12 33 2.5 25 19.3 -11.2 22.3 11.2 19.2 22.2
12 33 5.0 25 11.1 -19.3 22.3 19.3 11. a 22.2
12 33 7.5 25 -0.1 -22.3 22.3 22.2 -0.1 22.2

12 39 0.0 25 24.7 -0.1 24.7 0.1 24.6 24.6
12 39 2.5 25 21.5 12.3 24.7 -12.2 21.4 24.6
12 39 5.0 25 12.5 21.3 24.7 -21. 2 12.4 24.6
12 39 7.5 25 0.1 24.7 24.7 -24.6 0.1 24.6

12 42 0.0 25 -17.2 0.1 17.2 -0.1 -17.1 17.1
12 42 2.5 25 -14.9 8.7 17.2 -8.7 -14.8 17.1
12 42 5.0 25 -8.5 15.0 17.2 -14.9 -8.5 17.1
12 42 7.5 25 0.1 17.2 17.2 -17.1 0.1 17.1

12 48 0.0 25 -18.5 0.1 18.5 -0.2 -18.4 18.4
12 48 2.5 25 -16.1 -9.1 18.5 9.1 -16.0 18.4
12 48 5.0 25 -9.3 -15.9 18.5 15.9 -9.3 18.4
12 48 7.5 25 -0.1 -18.5 18.5 18.4 -0.2 18.4

12 57 0.0 25 12.8 -0.1 12.8 0.2 12.8 12.8
12 57 2.5 25 11.2 6.4 12.9 -6.3 11.2 12.8
12 57 5.0 25 6.5 11.1 12.8 -11. a 6.5 12.8
12 57 7.5 25 0.1 12.9 12.9 -12.8 0.2 12.8



harm18klgl.dat Wed Sep 24 11:10:19 1997 1 Dj \~<2 65.3

18 6 0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0 -0.7 0.7
18 6 1.0 -0.3 -0.1 0.3 0.0 -0.8 0.8
18 6 4.0 -0.2 -0.1 0.2 0.2 -0.7 0.8
18 6 5.0 -0.2 -0.1 0.2 0.3 -0.5 0.6

18 9 0.0 30.6 0.0 30.6 0.0 28.1 28.1
18 9 1.0 29.0 0.8 29.1 -0.7 26.7 26.7
18 9 4.0 9.4 2.5 9.7 -2.3 8.7 9.0
18 9 5.0 0.0 2.7 2.7 -2.4 0.0 2.4

18 18 0.0 2356.9 0.5 2356.9 0.3 -1517.0 1517.0
18 18 1.0 2241.4 739.6 2360.3 458.3 -1442.6 1513 .7
18 18 4.0 727.9 2274.9 2388.5 1409.9 -468.5 1485.7
18 18 5.0 -0.5 2391.9 2391.9 1482.3 0.3 1482.3

18 27 0.0 37.5 0.0 37.5 0.0 37.2 37.2
18 27 1.0 35.6 1.3 35.6 -1.3 35.4 35.4
18 27 4.0 11.5 4.1 12.2 -4.0 11.5 12.2
18 27 5.0 0.0 4.3 4.3 -4.2 0.0 4.2

18 36 0.0 -31. 5 0.0 31.5 0.0 -31. 2 31.2
18 36 1.0 -29.9 -1. 4 29.9 1.4 -29.7 29.7
18 36 4.0 -9.7 -4.2 10.6 4.2 -9.6 10.5
18 36 5.0 0.0 -4.4 4.4 4.4 0.0 4.4

18 45 0.0 23.9 0.0 23.9 0.0 23.8 23.8
18 45 1.0 22.7 1.3 22.8 -1. 3 22.6 22.7
18 45 4.0 7.4 4.0 8.4 -4.0 7.3 8.4
18 45 5.0 0.0 4.2 4.2 -4.2 0.0 4.2

18 54 0.0 -16.8 0.0 16.8 0.0 -17.0 17.0
18 54 1.0 -15.9 -1.2 16.0 1.4 -16.1 16.1
18 54 4.0 -5.2 -3.5 6.2 3.4 -4.9 6.0
18 54 5.0 0.0 -3.7 3.7 3.4 0.0 3.4

18 63 0.0 11. 0 0.0 11. 0 0.0 10.9 10.9
18 63 1.0 10.4 0.9 10.4 -1.0 10.4 10.4
18 63 4.0 3.4 2.8 4.4 -2.9 3.4 4.5
18 63 5.0 0.0 3.0 3.0 -3.1 0.0 3.1

18 72 0.0 -6.6 0.0 6.6 0.0 -6.5 6.5
18 72 1.0 -6.2 -0.7 6.3 0.7 -6.2 6.2
18 72 4.0 -2.0 -2.2 3.0 2.2 -2.0 3.0
18 72 5.0 0.0 -2.3 2.3 2.3 0.0 2.3

18 90 0.0 -1. 3 0.0 1.3 0.0 -1.7 1.7
18 90 1.0 -1. 5 0.0 1.5 0.5 -1.5 1.6
18 90 4.0 -0.2 -1.1 1.1 1.1 -0.6 1.2
18 90 5.0 0.0 -0.8 0.8 1.2 0.0 1.2

18 99 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.5
18 99 1.0 0.5 0.2 0.5 -0.2 0.5 0.6
18 99 4.0 0.1 0.8 0.8 -0.6 0.2 0.6
18 99 5.0 0.0 0.8 0.8 -0.6 0.0 0.6

18 6 0.0 1.2 0.0 1.2 0.0 0.5 0.5
18 6 5.0 0.9 0.5 1.0 -0.3 0.5 0.6

18 9 0.0 30.6 0.0 30.6 0.0 28.1 28.1
18 9 5.0 0.0 2.7 2.7 -2.4 0.0 2.4

18 18 0.0 2361.0 0.2 2361.0 0.1 -1519.6 1519.6
18 18 5.0 -0.2 2396.0 2396.0 1484.9 0.1 1484.9

18 27 0.0 37.5 0.0 37.5 0.0 37.3 37.3
18 27 5.0 0.0 4.3 4.3 -4.2 0.0 4.2

18 36 0.0 -31. 5 0.0 31.5 0.0 -31. 3 31.3
18 36 5.0 0.0 -4.4 4.4 4.4 0.0 4.4



harm18klgl.dat Wed Sep 24 11:10:19 1997 2 'Dj\~~ G5,4
18 45 0.0 23.9 0.0 23.9 0.0 23.8 23.8
18 45 5.0 0.0 4.2 4.2 -4.2 0.0 4.2

18 54 0.0 -16.7 0.0 16.7 0.0 -16.5 16.5
18 54 5.0 0.0 -3.8 3.8 4.0 0.0 4.0

18 63 0.0 11. 0 0.0 11. 0 0.0 10.9 10.9
18 63 5.0 0.0 3.0 3.0 -3.1 0.0 3.1

18 72 0.0 -6.6 0.0 6.6 0.0 -6.5 6.5
18 72 5.0 0.0 -2.3 2.3 2.3 0.0 2.3

18 81 0.0 3.5 0.0 3.5 0.0 3.5 3.5
18 81 5.0 0.0 1.7 1.7 -1.7 0.0 1.7

18 90 0.0 -1. 8 0.0 1.8 0.0 -1. 5 1.5
18 90 5.0 0.0 -1.4 1.4 1.0 0.0 1.0

18 99 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.6 0.6
18 99 5.0 0.0 0.8 0.8 -0.6 0.0 0.6



harm30klgl.dat Tua Sap 23 17:42:01 1997 1 ~jl,e &5
30 3 0.0 25 4.3 0.0 4.3 0.0 2.4 2.4
30 3 1.0 25 3.6 2.1 4.1 -1.2 2.0 2.3
30 3 2.0 25 2.2 3.7 4.3 -2.0 1.2 2.4
30 3 3.0 25 0.0 4.1 4.1 -2.3 0.0 2.3

30 6 0.0 25 -4.7 0.0 4.7 0.0 -1. 8 1.8
30 6 1.0 25 -4.4 1.8 4.8 -1. 5 -1. 3 2.0
30 6 2.0 25 -2.8 3.0 4.1 -2.8 -0.4 2.8
30 6 3.0 25 -1. 0 3.6 3.7 -3.1 1.1 3.3

30 12 0.0 25 -6.5 0.0 6.5 0.0 -6.4 6.4
30 12 1.0 25 -5.6 -3.2 6.4 3.2 -5.5 6.4
30 12 2.0 25 -3.3 -5.6 6.5 5.5 -3.2 6.4
30 12 3.0 25 0.0 -6.4 6.4 6.4 0.0 6.4

30 15 0.0 25 5.5 0.0 5.5 0.0 5.2 5.2
30 15 1.0 25 4.6 -2.6 5.3 2.7 4.6 5.3
30 15 2.0 25 2.8 -4.8 5.5 4.5 2.6 5.2
30 15 3.0 25 0.0 -5.2 5.2 5.3 0.0 5.3

30 21 0.0 25 7.7 0.0 7.7 0.0 7.4 7.4
30 21 1.0 25 6.6 3.9 7.7 -3.7 6.5 7.5
30 21 2.0 25 3.8 6.7 7.7 -6.4 3.7 7.4
30 21 3.0 25 0.0 7.7 7.7 -7.5 O. O. 7.5

30 24 0.0 25 -5.7 0.0 5.7 0.0 -5.4 5.4
30 24 1.0 25 -4.8 2.7 5.5 -2.8 -4.8 5.5
30 24 2.0 25 -2.9 4.9 5.7 -4.7 -2.7 5.4
30 24 3.0 25 0.0 5.4 5.4 -5.5 0.0 5.5

30 30 0.0 25 1269.7 0.6 1269.7 0.5 -1071.1 1071.1
30 30 1.0 25 1099.2 635.3 1269.6 536.0 -927.5 1071.2
30 30 2.0 25 634.4 1099.9 1269.7 927.9 -535.1 1071.1
30 30 3.0 25 -0.6 1269.7 1269.7 1071.2 0.5 1071.2

30 39 0.0 25 6.2 0.0 6.2 0.0 5.9 5.9
30 39 1.0 25 5.5 3.2 6.3 -3.0 5.1 5.9
30 39 2.0 25 3.1 5.3 6.2 -5.1 2.9 5.9
30 39 3.0 25 0.0 6.3 6.3 -5.9 0.0 5.9

30 48 0.0 25 -4.9 0.0 4.9 0.0 -4.7 4.7
30 48 1.0 25 -4.2 -2.4 4.9 2.3 -4.0 4.7
30 48 2.0 25 -2.5 -4.3 4.9 4.0 -2.3 4.7
30 48 3.0 25 0.0 -4.8 4.8 4.7 0.0 4.7

30 57 0.0 25 3.6 0.0 3.6 0.0 3.5 3.5
30 57 1.0 25 3.0 1.8 3.5 -1. 8 3.1 3.5
30 57 2.0 25 1.8 3.1 3.6 -3.1 1.8 3.6
30 57 3.0 25 0.0 3.5 3.5 -3.5 0.0 3.5

30 66 0.0 25 -2.6 0.0 2.6 0.0 -2.9 2.9
30 66 1.0 25 -2.2 -1.3 2.5 1.6 -2.3 2.8
30 66 2.0 25 -1.2 -2.2 2.5 2.5 -1. 0 2.7
30 66 3.0 25 0.0 -2.4 2.5 2.4 0.4 2.4

30 75 0.0 25 1.7 0.0 1.7 0.0 1.7 1.7
30 75 1.0 25 1.3 0.8 1.5 -0.8 1.5 1.7
30 75 2.0 25 0.9 1.5 1.7 -1. 5 0.8 1.7
30 75 3.0 25 0.0 1.6 1.6 -1.7 0.0 1.7

30 84 0.0 25 -1.1 0.0 1.1 0.0 -1. 0 1.0
30 84 1.0 25 -0.8 -0.5 0.9 0.5 -0.8 1.0
30 84 2.0 25 -0.5 -0.9 1.1 0.9 -0.5 1.0
30 84 3.0 25 0.0 -0.9 0.9 1.0 0.0 1.0

30 3 0.0 25 4.3 0.0 4.3 0.0 2.4 2.4
30 3 3.0 25 0.0 4.1 4.1 -2.3 0.0 2.3

30 6 0.0 25 -1. 3 0.0 1.3 0.0 -3.6 3.6
30 6 3.0 25 2.2 4.7 5.2 -2.6 -0.6 2.7
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42 42 0.0 25 632.0 0.7 632.0 0.6 -592.3 592 .3
42 42 2.1 25 -0.7 632.0 632.0 592.2 0.6 592.2

42 3 0.0 25 0.8 0.0 0.8 0.0 0.3 0.3
42 3 2.1 25 0.0 -0.8 0.8 0.2 0.0 0.2

42 6 0.0 25 1.5 0.4 1.5 0.5 -1.9 2.0
42 6 2.1 25 2.3 -0.2 2.3 2.1 -0.6 2.1

42 12 0.0 25 -1. 4 0.0 1.4 0.0 -1. 4 1.4
42 12 2.1 25 -0.1 1.4 1.4 -1.3 0.0 1.3

42 15 0.0 25 1.9 0.0 1.9 0.0 2.2 2.2
42 15 2.1 25 0.1 2.0 2.0 -2.4 0.1 2.4

42 21 0.0 25 1.6 0.0 1.6 0.0 1.7 1.7
42 21 2.1 25 0.0 -1. 6 1.6 1.7 0.0 1.7

42 24 0.0 25 -2.2 0.0 2.2 0.0 -2.3 2.3
42 24 2.1 25 -0.1 -2.3 2.3 2.3 0.0 2.3

42 30 0.0 25 -0.8 -0.2 0.8 0.5 -0.8 1.0
42 30 2.1 25 0.4 1.8 1.9 -1. 8 0.8 2.0

42 33 0.0 25 2.1 0.0 2.1 0.0 1.9 1.9
42 33 2.1 25 0.1 2.2 2.2 -1. 8 0.0 1.8

42 51 0.0 25 1.4 0.0 1.4 0.0 1.1 1.1
42 51 2.1 25 0.1 1.3 1.3 -1. a 0.0 1.0

42 60 0.0 25 -1.1 0.0 1.1 0.0 -0.8 0.8
42 60 2.1 25 -0.1 -1.0 1.0 0.8 0.0 0.8

42 69 0.0 25 0.7 0.0 0.7 0.0 0.6 0.6
42 69 2.1 25 0.1 0.8 0.8 -0.7 0.0 0.7

42 78 0.0 25 -1.6 0.5 1.7 0.1 -0.3 0.3
42 78 2.1 25 0.9 -1.3 1.6 0.5 -0.2 0.5

42 89 0.0 25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 89 2.1 25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



Bijlagen bij hoofdstuk 6:

11 Afleiding van de algemene koppeluitdrukking voar de ge
, 18e

en 27e harmonische kleefkoppe1componenten



Bijlage Jl

Afleiding van de algemene koppeluitdrukking voor de ge
, lSe en 27 harmo

nische kleefkoppel

ge harmonische kleetkoppel

en VI = 3
en VI = 6
en VI = 15
en VI = 6

n = Vz= 6
n = Vz= 3
n = Vz = 6
n = Vz = 15

Voor een eerste benadering van de ge harmonische kleefkoppelcomponent wordt volstaan met
de volgende termen:

n = VI = 6 en Vz = 3
n = v1 = 3 en Vz = 6
n=v l =6 en vz =I5
n=v l =I5 en vz =6

Deze termen worden uitgewerkt waarbij zal worden verwezen naar paragraaf 3.3.6. In deze
paragraaf zijn aIle moge1ijkheden die kunnen voorkomen al uitgewerkt in de vorm van aIge
mene koppeluitdrukkingen. Hiervan is gemakke1ijk gebruik van te maken zoals zal blijken.

Met: n = VI = 6 en v2 = 3 voIgt:
b = +a

6,6 6,6

B = +A
6,3 6,3

(1.1)

Hieruit voIgt een koppeluitdrukking volgens formule 3.33, situatie B.l, paragraaf 3.3.6.

Met: n = v2 =6 en VI =3 voIgt:

B 6,6 = -A6,6

b6,3 = -a6,3
(1.2)

Hieruit voIgt een koppeluitdrukking volgens formule 3.34, situatie B.2, paragraaf 3.3.6.

De koppeluitdrukking die voIgt uit deze twee situaties is:
2

1t Ra L
--- [ Yz m6 m3 a6,6 A 6,3 sin(98)

Il o
(1.3)

J1.1



Met: n = VI = 3 en V2 =6 kunnen dezelfde stappen worden doorlopen.
De koppeluitdrukking die resulteert is:

1t R: L
--- [ Yz m 3 m 6 a 3,3 A 3,6 sin(98)

Jl o

Met: n = VI =6 en v2 = 15 voigt:

b6,6 = +a6,6

B 6,15 = -A 6,15

(1.4)

(1.5)

Hieruit voigt een koppeluitdrukking volgens formule 3.35, situatie B.3, paragraaf 3.3.6.

Met: n = v2 =6 en VI = 15 voigt:

B6,6 = -A 6,6

b6,15 = +a6,15
(1.6)

Hieruit voigt een koppeluitdrukking volgens formule 3.35, situatie B.3, paragraaf3.3.6.

De koppeluitdrukking die voigt uit deze twee situaties is:
2

1t Ra L
-Yz m 6 m 15 a 66 A

615
sin(98)

+Yz m l5 m 6 A 6,6 a 6,15 sin(98) ]

Opmerking: Het min-teken van de eerste term ontstaan door:
sin(vl -v2 )8 = sin(6-15)8 = -sin(98)

Met: n = VI =15 en V2 =6 kunnen dezelfde stappen worden doorlopen.
De koppeluitdrukking die resulteert is:

2
1t Ra L
--- [ Yz m 15 fi 6 a 15,15 A 15,6 sin(98)

Jl o
-Yz m 6 m 15 A 15,15 a 15 ,6 sin(98) ]

Opmerking: Het min-teken van de eerste term ontstaan door:
sin(v l -v2 )8 = sin(6-15)8 = -sin(98)

De uitdrukking voor de ge harmonische kleetkoppel wordt tenslotte:
2

1t Ra L
T e [m6fi3(a66A63 -A66 a 63 +a33 A 36 -A33 a 36 )

2 Jl
o

",.", ,

+ m 6 fi l5 (-a6,6 A 6,15 + A 6•6 a 6•15 + a 15,15 A 15•6 - A 15•l5 a 15,6 ) ] sin(98)

11.2

(1.7)

(1.8)

(1.9)



lSe harmonische kleefkoppel

en VI = 12
en VI = 6
en VI = 12
en VI = 30

n= v2 = 6
n=v2 = 12
n = v2 = 30
n = V2 = 12

Voor een eerste benadering van de 18e harmonische kleefkoppe1component wordt volstaan
met de volgende termen:

n = VI = 6 en v2 = 12
n=vl =12 en v2 =6
n = VI = 30 en v2 = 12
n = VI = 12 en v2 = 30

Deze termen worden uitgewerkt waarbij zal worden verwezen naar paragraaf 3.3.6. In deze
paragraaf zijn aIle mogelijkheden die kunnen voorkomen al uitgewerkt in de vorm van aIge
mene koppeluitdrukkingen. Hiervan is gemakkelijk gebruik van te maken zoals zal blijken.

Met: n = VI =6 en v2 = 12 voIgt:

b6,6 = +a6,6

B 6 ,I2 = +A 6,12
(1.10)

Hieruit voIgt een koppeluitdrukking volgens formule 3.33, situatie B.1, paragraaf3.3.6.

Met: n = v2 =6 en VI =12 voIgt:

B 6,6 = -A 6,6

b6,12 = -a6,12
(1.11)

Hieruit voIgt een koppeluitdrukking volgens formule 3.34, situatie 8.2, paragraaf 3.3.6.

11 0

De koppeluitdrukking die voIgt uit deze twee situaties is:

11: R: L
[ Y2 m6 m l2 a6,6 A 6,I2 sin(lS8) (1.12)

Met: n = VI =12 en v2 =6 kunnen dezelfde stappen worden doorlopen als hierboven.
De koppeluitdrukking die resulteert is:

11: R: L
T e = --- [ Y2 m l2 m6 a12,12 A I2,6 sin(1S8)

11 0
(1.13)

11.3



Met: n = VI = 30 en v2 = 12 voIgt:

b30,30 = +a30,30

B 30,12 = -A30,12
(1.14)

Hiermee kan een koppeluitdrukking volgens formule 3.35, situatie B.3, paragraaf 3.3.6.

Met: n = v2 = 30 en v2 = 12 voIgt:

B 30,30 = -A 30,30

b30,12 = +a30,12
(1.15)

Hiermee kan een koppeluitdrukking volgens formule 3.35, situatie B.3, paragraaf 3.3.6.

De koppeluitdrukking die voIgt uit deze twee situaties is:
2

1t Ra L
--- [ ~ m 30 m 12 a30•30 A 30,12 sin(lS8)

~O
(1.16)

-~ m 12 m30 A30,30 a30,12 sin(lS8) ]

Opmerking: Het min-teken van de tweede term ontstaan door:
sin(v[ -v2 )8 = sin(l2-30)8 = - sin(l88)

(1.17)
~O

T
e

Met: n = VI = 12 en v2 = 30 kunnen dezelfde stappen worden dooriopen.
De koppeluitdrukking die resulteert is:

2
1t Ra L

- ~ m 12 m30 a12,12 A 12,30 sin(lS8)

+~ m30 m 12 A 1212 a 1230 sin(lS8) ]

Opmerking: Het min-teken van de eerste term ontstaan door:
sin(v1-v2 )8 = sin(l2-30)8 = - sin(l88)

De uitdrukking voor de 18e harmonische kleefkoppel wordt tenslotte:
2

1t Ra L
T e [m 6 m 12 (a6,6 A 6,12 - A 6,6 a6,12

2 ~o

+ a12,12 A 12,6 - A 12,12 a12,6 )

+ m30 m 12 ( a30,30 A 30,12 - A 30,30 a30,12

- a12 ,12 A 12,30 + A 12,12 a12,30 ) ] sin(lS8)

(1.18)

In verband met een tijdgebrek is deze kleefkoppelcomponent hier niet meer verder uitgere
kend. De coefficienten die in bovenstaande kleefkoppeluitdrukking zijn gesimuleerd, zijn
weergegeven in de Bijlagen G4 en G5.

11.4



27e harmonische kleetkoppel

De mv componenten die meegenomen zijn bij de eerste benadering van de 27e hannonische
kleefkoppel zijn ook m3 en m ls . Hierdoor ontstaan de volgende combinaties:

n = VI = 30 en V2 = 3 n = V2 = 30 en VI = 3
n = VI = 3 en v2 = 30 n = v2 = 3 en VI = 30
n=vl =42 en v2 =15 n=v2 =42 en vl =15
n=vl =15 en v2 =42 n=v2 =15 en vl =42

Deze termen worden uitgewerkt waarbij zal worden verwezen naar paragraaf 3.3.6. In deze
paragraaf zijn aIle mogelijkheden die kunnen voorkomen al uitgewerkt in de vorm van aIge
mene koppeluitdrukkingen. Hiervan is gemakkelijk gebruik van te maken zoals zal blijken.

Met: 0 = VI =30 eo V2 =3 voIgt:

b6,6 = +a6,6

B 6,3 = -A 6,3
(1.19)

Hieruit voIgt een koppeluitdrukking volgens formule 3.35, situatie B.3, paragraaf3.3.6.

Met: 0 = V2 =30 eo VI =3 voIgt:

B 6,6 = -A 6,6

b6,3 = +a6,3
(1.20)

Hieruit voIgt een koppeluitdrukking volgens formule 3.35, situatie B.3, paragraaf3.3.6.

De koppeluitdrukking die voIgt uit deze twee situaties is:
2

'IT Ra L
Te = --- [ Y2 m 30 m 3 a30,30 A 30,3 sin(278)

Ilo

Opmerking: Het min-teken van de tweede term ontstaan door:
sin(v] -v2 )8 = sin(3-30)8 = sin(278)

Met: 0 = VI =3 en V2 =30 kunnen dezelfde stappen worden doorlopen.
De koppeluitdrukking die resulteert is:

2
'IT Ra L

Te = --- -Y2 m3 m30 a3,3 A3,30 sin(278)
Ilo

+Y2 m30 m3 A
33

a
330

sin(278) ]

Opmerking: Het min-teken van de eerste term ontstaan door:
sin(v] -v2 )8 = sin(3-30)8 = sin(278)

J1.5

(1.21)

(1.22)



Met: n = VI =42 en v1 = 15 voIgt:

b42,42 =: +a42,42

B 42,IS =: -A 42,[S
(1.23)

Hieruit voIgt een koppeIuitdrukking volgens formule 3.35, situatie 8.3, paragraaf 3.3.6.

Met: n = v1 =42 en VI = 15 voIgt:

B 42,42 =: -A 42,42

b42,[s =: +a42,[S
(1.24)

Hieruit voIgt een koppeluitdrukking volgens formule 3.35, situatie 8.3, paragraaf 3.3.6.

De koppeluitdrukking die voIgt uit deze twee situaties is:

1T: R: L
--- [ Y2 m 42 m[S a 42,42 A42,[S sin(278)

flo
(1.25)

-Y2 m [S m 42 A42,42 a 42,[S sin(278) ]

Opmerking: Het min-teken van de tweede term ontstaan door:
sin(vl -v2 )8 = sin(l5-42)8 = sin(278)

(1.26)
flo

T
e

Met: n = VI = 15 en v1 =42 kunnen dezeIfde stappen worden doorlopen.
De koppeluitdrukking die resulteert is:

1T: R: L
-Y2 m ls m 42 aIS,[S A lS ,42 sin(278)

+Y2 m 42 m lS AIS,IS a lS ,42 sin(278) ]

Opmerking: Het min-teken van de eerste term ontstaan door:
sin(v t -v2 )8 = sin(15-42)8 = sin(278)

De uitdrukking voor de 27e harmonische kleefkoppel wordt tenslotte:
2

1T: Ra L
T e [ m 30 m 3 ( a30,30 A 30,3 - A 30,30 a30,3

2 flo

- a3,3 A 3,30 + A 3,3 a3,30 )

+ m 42 m lS ( a 42,42 A 42,IS - A 42,42 a 42,IS

- alS,IS A IS,42 + A IS ,1S a lS,42 ) ] sin(278)

(1.27)

Aangezien niet alle voorkomende coefficienten gesimuleerd zijn, zal deze uitdrukking niet
verder worden uitgerekend.

J1.6
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