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I. Inleiding.

De uit de buitenlandse literatuur overgenomen uitdrukking

"baangebonden transport" is toepasselijk op elk systeem waarbij

voertuigen een voorgeschreven route volgen, waarvan in het geheel

niet of sleahts binnen zeer nauwe grenzen kan of mag worden

afgeweken.

Men denke bijvoorbeeld aan trein, tram, trolley-bus en kabelbaan.

Verkeer op een autosnelweg zou er eveneens toe gerekend kunnen

worden.

Bij genoemde transportsystemen neemt het wiel een zeer belangrijke

plaats in. Ret vervult de draagfunctie, de geleidingsfunctie,

of een combinatie van beide en in de meeste gevallen ook nag de

aandrijf-functie.

Voor dit wiel-systeem zijn er echter alternatieven, die vooral de

laatste jaren steeds uitgebreider op al hun mogelijkheden worden

onderzocht. De reden hiervoor moet worden gezocht in de huidige

ontwikkelingen op het gebied van vervoer over middelgrote afstanden,

waarbij het wiel ( in de reeds genoemde functies ) niet meer

aan de gestelde eisen beantwoordt.

Beschouwen we de draagfunctie en de geleidingsfunctie: deze zouden

kunnen worden vervuld door een luchtkussen of een magneetkussen.

Ret toepassen van een magneetkussen noemt men magnetische

levitatie.

Magnetische levitatie is mogelijk met behulp van verscheidene

technieken, waaronder het elektrodynamische systeem een belangrijke

plaats inneemt. Ret elektrodynamische levitatiesysteem berust op

de afstotende werking tussen een bewegend stelsel magnetische

inductoren en een stilstaand stelsel elektrische geleiders.

Als typerend voor dit systeem kan worden vermeld dat de levitatie

Kracht pas bij hogere snelheid van de inductor ten opzichte van

het secundair gedeelte effectief is.

Voor het secundaire stilstaande gede~lte, zoals zich dat voordoet

aan de bewegende inductor, heeft men de keus tussen:

een continue geleider
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- een aantal verschillende periodieke configuraties

De methode voor berekening van de krachtswerking is bij genoemde

alternatieven verschillend.

In het geval van een continue geleider ligt een veldentheoretische

beschouwing van het systeem meer voar de hand, in het geval van een

periodiek gestructureerde geleider een netwerktheoretische beschou

wing. In beide gevallen echter is de krachtswerking een interactie

tussen inductoren en geInduceerde elektrische stromen (wervelstromen).

Hoewel het niet de bedoeling is om hier de voor- en de nadelen

van respectievelijk een continue geleider en een geleider met een

periodieke structuur tegen elkaar af te wegen en daaruit als

conclusie een bepaalde voorkeur kenbaar te maken, lijkt het toch zinvol

motieven te vermelden, die bepalend kunnen zijn voor een keus tussen

deze alternatieven.

- Men moet niet verge ten dat het hier gaat om toepassing van

elektrodynamische levitatie ten dienste van o.a. personenvervoer,

waarbij ook gelet moet worden op een zaak als comfort.

Het patroon van de geInduceerde stromen is bij een continue

geleider veel vloeiender dan bij een periodieke configuratie,

waar de wervelstromen in een bepaalde baan worden gedwongen.

In eerstgenoemd type geleider kan het wervelstroom-patroon

ten aIle tijde het primaire magnetische veld volgen en zal dan ook

geen terugwerkin~hebben op het primair gedeelte. In dit geval is

de levitatie-kracht constant in de tijd~*i.d.v.van gern~spanning)

Bij toepassing van een geleider met een periodieke structuur

zal de levitatie-kracht een rimpel vertonen (het zogenaamde

"vierkante wiel" effect), wat het comfort niet ten goede komt.

Bovendien heeft men dan rekening te houden met de terugwerking op

het primair gedeelte van het systeem.(= induktie van spanning)

Deze terugwerking zal zich in het bijzonder laten gelden als in

het primaire gedeelte gebruik wordt gemaakt van supergeleidende

spoelen.

De lift/drag-verhouding is bij periodieke configuraties groter

dan bij een continue geleider. Cok toepassing van deze laatste ,..
voor zijwaartse stabilisatie vermindert de lift/drag-verhouding.

·zie lit (1)
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- Bij toepassing van een geleider met een periodieke structuur

wordt efficienter gebruik gemaakt van het aanwezige materiaal.

De factor materiaalkosten zou hier een rol kunnen spelen.

- Bij laatstgenoemd type geleider heeft men meer vrijheidsgraden.

Nil men bijvoorbeeld van een secundair systeem bestaande uit

discrete spoelen een optimale levitatie-kracht, dan heeft men als

parameters: lengte, breedte en onderlinge afstand van de spoelen,

breedte van de spoelzijden, materiaulsoort.

In het geval van een continue geleider bieden aIleen de breedte

van de geleider en de materiaalsoort mogelijkheden.

In beide gevallen moet bij het bepalen van de dikte van het

geleider-materiaal rekening worden gehouden met het skin-effect.

Zoals reeds gezegd worden de mogelijkheden van ma6netische levitatie

ten dienste van zeer snel baangebonden transport uitgebreid onderzocht.

Binnen de vakgroep Elektromechanica van de afdeling Jer

Elektrotechniek was men sterk geinteresseerd in het elektrodynamische

systeem en in verband hiermee werd besloten tot het maken van een

aanzet tot onderzoek hieraan.Aangezien men dit zo algemeen mogelijk

wilde houden en voor het secundair gedeclte dan ook geen keus wilde

maken tussen genoemde alternatieven, werd het onderzoek gesplitst

over twee afstudeeronderwerpen.

:n dit verslag wordt een elektrodynamisch levitatiesysteem

beschouwd met als secundair gedeelte een periodiek gestructureerde

geleider.

De voor toetsing van de theorie benodigde meetopstelling werd

ontworpen en gebouwd in overleg en samenwerking met dhr.J.Rakels,die

in zijn afstudeerverslag een systeem bespreekt waarin een continue

geleider het secundair gedeelte vormt.
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II. Omschrijving van het afstudeeronderwerp.

Ret afstudeeronderwerp behelst concrent:

- het opstellen van te verifieren relaties waaraan voldaan wordt

door elektromagnetische grootheden in een elektrodynamisch

levitatiesysteem waarin het secundair gedeelte wordt gevormd

door een periodiek gestructureerde geleider

- het ontwerpen en vervaardigen van een meetopstelling waarmee

de geinduceerde stromen in het secundair gedeelte kunnen worden

gemeten

- het vergelijken van de resultaten van de metingen met die welke

langs analytische weg zijn verkregen op basis van de opgestelde

relaties.

III. Theorie van het elektrodynamisch systeem.

Bij de hier besproken stof geldt steeds het volgende:

- het soortelijk geleidingsvermogen~van een bepaalde geleider

is overal in die geleider constant

de permeabiliteit~is overal gelijk aan ,"0
de permittiviteit E is overal gelijk aan Eo

- de bijdrage van eventuele ruimteladingen tot elektromagnetische

krachten is verwaarloosbaar

- er is geen elektrisch veld waarvan de bron buiten het systeem

ligt.

In een elektrische geleider geldt de wet van Ohm.Deze kan als voIgt

worden genoteerd:

Deze wet legt een direct verband tussen de stroomdichtheid J
in de geleider en de elektrische veldsterkteE ter plaatse.

De elektrische veldsterkte moet ook voldoen aan de relatie:

- dB
0/.1=-

waarbij B de magnetische inductie is ter plaatse van de geleider.
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Uit voorgaande verGelijkingen volgt de afhankelijkheid van J
van de magnetische inductie:

v X J = - cs dB (3)
dt.

Hieruit is af te leiden dat in een geleider elektrische stromen

kunnen ontstaan, als er ter plaatse van die geleider een in de tijd

varierende magnetische indue tie is.

Zo' n in de tij d varierende induc tie kan worden veroorza.lkt door

- een magneetspoel (stilstaand of bewegend), bekrachtigd met een

wisselstroom

- een bewegende permanente magneet of een bewegende magneetspoel,

bekrachtigd met een gelijkstroom.

Beschouwen we een bewegende spoel, bekraehtigd met een gelijkstroom.

Deze wekt een magnetiseh veld op, waarvan de bijbehorende

magnetische inductie in grootte en richting is bepaald door de

( 4)

rela tie:
B (X, y, z).:: v)( Ap(x, y, z) :=

p - .

= Vx{*fI[~ cl Vp }
p

waarbij ep de afstand is van een punt (x,y,z) tot een punt op de

spoel (de toevoeging p is van primair ) en Vp he t volume van

de spoel, tewijl Jp de stroomdiehtheid in de spoel is.

Bevindt zich in de omgeving van de primaire spoel een stilstaande

elektrische geleider, dan "ziet" deze geleider een varierend

magnetisch veld, hetgeen men gemakkelijk kan zien in vergelijking

(4), daar fp als gevolg van de beweging van de spoel tijdsafhankelijk

is.

In de stilstaande geleider ontstaan nu stromen van zodanige grootte

dat voldaan is aan de relatie:

( de toevoeging s is van "secundair")

De secundaire magnetische inductie is als volgt afhankelijk van

de secundaire stroomverdeling:
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B$(x,y,z) _ \7 X As

= V x f*'JJJ ;: dVs } (6)

Vsfs is de afstand van (x,y,z) tot een punt op de geleider.

De kracht, uitgeoefend op een stroomgeleider in een magnetisch

veld is:

19 =J~(j<j X i3) t y.E }cJVg (7)

waarbij ~ de stro~~dichtheid is in de geleider, 8 de totale

magnetische inductie ter plaatse en r de ruimteladingsdichtheid

in de geleider.

De tweede term in het rechterlid van (7):
1E

verwaarloosbaar ten opzichte van de term

oorsprong, zodat gesteld mag worden:

IrE dV'l is hier

Vg van magnetische

(~Zl'" ViP'~A'" J_~AKElS)

fg :.JJfl ]9 )( B)d V~ (8)

Substi tueren we voor de besc~;uwde geleider: B::: Bt -= 8,,+ 8s
en ] - J- dan word t de ui tdrukking voor de kracht:

(~r- 5'

~ ;: IC -J~ X Bt ) d Vs =

=V10s" 8s)clV. + jffe Jsl< Bp ) c/Vs (9)

Vs Vs
De eerste term in het rechterlid van (9) is nul.

(Voor het bewijs hiervan zij verwezen naar de appendix)

Als uitdrukking voor de op de geleider werkende kracht geldt dan:

f~ = JfilsX Bp ) d V
S

Vs
Omgekeerd geldt voor de kracht op de primaire spoel:

(10)

fp =!I(]p X Bt ) oJ Vp (11)

V.
Deze kracht nu wenst men in het elektrodynamisch levitatie-

systeem te benutten voor levitatie en eventueel geleiding van

voertuigen.
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1Jr. Theoretisch model van een systeem met een secundaire

geleider bestaande uit discrete spoelen.

De te verifieren relaties moesten worden opgesteld voor een

systeem, waarbij een periodiek gestructureerde geleider h~t

secundair gedeelte vormt. De keus is hierbij gevallen op een

structuur, bestaande uit discrete spoelen.

Een magneetspoel, bekrachtigd met een gelijkstroom, vormt het

primair gedeelte.

Zowel de inducerende spoel, die met "primaire spoel" zal worden

aangeduid, als de spoelen die tezamen de stilstaande periodiek

gestructureerde geleider vormen en met "secundaire spoelen"

zullen worden aangeduid, zijn rechthoekig van vorm.

Figuur 1 geeft een vereenvoudigde schets van het model.

I.. 2.b .1

»--" -"l inducereltde spoe.I
-- - ~Q _.'-::::::... __ v
z=zo -" ./ I',

. , z

1~ i
2efDDDfflDUEJDDj Y

fig.1

Bij alle berekeningen aan dit systeem gelden de volgende aannamen:

- de dwarsdoorsnede van de spoelzijden wordt zeer klein

verondersteld

- er is geen ferromagnetisch materiaal in de omgeving van de

spoelen

- tengevolge daarvan zijn zowel de coefficienten van wederzijdse

inductie tussen alle secundaire spoelen onderling als de

coefficienten van zelfinductie van alle spoelen constant

I

I'-----------------------------------------------
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de secundaire spoelen zijn vast verbonden met de oorsprong

van het coordinatensysteem.

Ze zijn aIle identiek en bezitten dientengevolge aIle dezelfde

elektrische weerstand en gelijke coefficienten van zelfinductie.

De onderlinge afstand tussen aIle secundaire spoelen is

even groote

de zwaartepunten van de secundaire spoelen liggen op een rechte

lijn.

Laatstgenoemde spoelen liggen zodanig dat telkens twee van de

vier spoelzijden evenwijdig liggen aan genoemde rechte en op

een even grote afstand ervandaan.Deze afstand (in de figuur

is deze afstand c ) is voor aIle spoelen gelijk.

Verder liggen aIle secundaire spoelen in hetzelfde vlak.

de met constante gelijkstroom bekrachtigde primaire spoel

bevindt zich in een vlak evenwijdig aan dat waarin de

secundaire spoelen liggen, en weI ~odanig dat zijn spoelzijden

twee aan twee evenwijdig liggen aan de spoelzijden van laatst

genoemde spoelen.

De loodrechte projectie van het zwaartepunt van de primaire spoel

bevindt zich op de rechte waarop de zwaartepunten van de secun

daire spoelen liggen.

De snelheid waarmee de primaire spoel ten opzichte van de

secundaire spoelen wordt voortbewogen is constant.
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v. Methode tot berekeninf) van de coef 'icien t van wederzijdse

inductie tussen twee rechthoekige spoelen.

Voor berekeningen aan het beschreven systeem is het noodzakelijk

de coefficient van wederzijdse inductie tussen twee rechthoekige

spoelen te bepalen.

Voor de uitwerking van deze berekening van de coefficient M zij

verwezen naar de appendix, A[I].

Hier wordt alleen de methode aangegeven.

rechtsom
positief gerekend

spceJ J.

fig.2

richting waarin Bl
positief gerekend \'Iordt

(12)

Beschouwen we de twee rechthoekige spoelen in figuur 2.

De eerste spoel wordt bekrachtigd met een stroom i
1

, die dus een

magnetisch veld veroorzaakt.

Met de tweede spoel is dan de volgende, van de stroom in de

eerste spoel afkomstige, flux gekoppeld:

YJ2 = !!B1 ."hd A1

Al

waarbij A
2

de oppervlakte is, omspannen door de tweede spoel,

n de normaal op dit oppervlak, en B1 de magnetische inductie ten

gevolge van de stroom in de eerste spoel.

Voert men de magnetische vectorpotentiaal in volgens

dan geldt de volgende relatie voor de flux
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A2- f A1·TcAC1
C2.

C
2

is de contour van de tweede spoel.

Nu is per definitie:
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(14)

Uit (14) en (15) vindt men dan een vergelijking waarmee M kan

worden berekend~

M = f. At·T 01 £:2.

c.2. .l t

( 16)
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1lI. Methode tot berekening van de stroom in een secundaire

spoel.

Beschouwen we het model van het systeem, zoals aangegeven in

figuur 1, op een willekeurig tijdstip.

z

--DR&5lfD-
.

.- -
111 'n+-I Y

I "----.J
I ly... 1 Mn. '?C
I

De stroomrichtingen zijn vastgelegd in figuur 3.

We willen nu een ui tdruk..king vinden uaarmee de in de n~ secun(.:aire

spoel geInduceerde stroom kan worden berekend.

Definieren we de totale, met de n~ secundaire spoel gekoppelde

flux als:

waarbij ~ de flux is, veroorzaakt door zijn eigen stroom en de
sn

stroom in de andere secundaire spoelen, en ~ de flux,
pn

veroorzaakt door de stroom in de primaire spoel.

if sn kan dan als voIgt worden ui tgedrukt:

Tussen de stromen in de secundaire spoelen bestant een verband.

Definieren we de tijdsconstante '[':

(18)
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Als de inducerende spoel zich op een tijdstip~ recht boven de

n~ secundaire spoel bevindt, dan bevindt hij zich op een tijdstip

-& + 'T: recht boven de (n+1)~ secundaire spoel, op een tijdstip

..:} +'2-r recht boven de (n+2)~ , etc.

Dientengevolge is de situatie voor de (n+1)~ spoel op t=1?'+'7'

identiek aan de situatie voor de n~ spoel op t =~.

Hetzelfde geldt voar de (n+2)': secundaire spael op t =~+2r.

Anders geschreven:

i (t) =
n

=

i 1(t+'l') =n+

i 1 (t-'T) =n-

i 2( t+27J =n+

i 2( t-2t) =n-

..........-

............ (20)

zodat

i (t) = i (t~j.~)
n+j. n

i . ( t) = i (t+ j .r )
n-J n

Substitueren we (21) en (22) in (18), dan wordt de uitdrukking voor

'±' sn:

De spanningsvergelijking voor de n~ secundaire spoel is, daar

aIle secundaire spoelen zijn kortgesloten:

R.i (t) + dlfn(t) =0
n dt

Met gebruikmaking van (17) en substitutie van (23) hierin,

wordt de valgende uitdrukking verkregen voor i (t):
n

[
~ ~

R.i (t)+ ~ L.i (t)~E M1 .• i {t-( j-1 )r1+.L M1 .• i {t+( j-1 )t} +
n dt n ''':'2. J n J ,t..2 J n

J W (t)
+ dIpn = 0

dt

Voordat we verder gaan moe ten eerst een paar veronderstellingen

worden gemaakt, die hier steeds gelden:

- We beschouwen een fysisch systeem.

Dit houdt in dat op een bepaald tijdstip t = 0 aIle

grootheden nog nul zijn, d.w.z. op t = 0 bevindt het hele

systeem zich in rust.
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Alle stromen moeten dan nul zijn, en eveneens ~ •
pn

- definieren we dienovereenkomstig nieuwe grootheden:

i*(t) =i (t).U(t)
Ii n

ttl* (t) = if (t).U(t)
pn pn

waarbij de sprongfunktie U(t) vastgelegd volgens de

ICEC-voorschriften.
e

- op t=O is de primaire spoel nog ver verwijderd van de n-

secundaire spoel, pas op een tijdstip t=t met t »0
o 0

bevindt hij zich recht boven laatstgenoemde spoel.

Dientengevolge is op t=O zowel ~ als i verwaarloosbaar
pn n

klein, zodat gesteld mag worden:

~ (0)=0 en i (0)=0 (28)
pn n

Voor de secundaire spoelen, waarin deze grootheden op t=O

niet nul gesteld mogen worden,stellen we dat dezezo ver verwijderd

zijn van de n= spoel dat hun invloed is te verwaarlozen,

zodat

M
1

.i (0) =0m m

waarbij M
1m

de coefficient van wederzijdse inductie is

tussen de n= secundaire spoel en de betreffende spoel.

Eerst moet nu gecontroleerd worden of door het invoeren van de

nieuwe grootheden i*(t) en If* (t) deze nog voldoen aan (25):
n pn

Evenzo is

Wil voldaan worden aan (25) dan moet gelden:

R.i*(t)
n

- (/I

+ ~IL.i*(t) +.L M1 .• i* ft -(j-1)t'}+
dtL n J:2. J n
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+ t H1 .• i * {t+ (j -1 )'l' }
j:2 J n

en voorSubstitueren we voor i*(t) en~* (t) reGD. (26) en (27)
( ) n pn .J:

en d~;n t reap. (30) en (31), dan wordt verkregen:
dt

R. i (t). u (t) + E-[L. i (t) ~l H
1

.• in{Jt - (j -1 rr) +;1111 .• i Jt + (j -1 )'t} .U(t) +
n dt n J"'1. J J:"1 J nt ~

C/> (;,')

+ L. i (t) ~ ( t ) + 1. H1 .; • i {t - ( j -1 )\l.a(t ) +.2. N1 .• i {t+ (j -1 )1'}.o (t) ==
n J::2. J n J .='1 J n

= -fd~pn(t)}.u(t) - ~ (t).~(t) (33)
dt pn

Nu is bCt) gedefinieerd VOIgensJ~(t) dt =1.

Stellen we nu dat ~(t) aIleen b~~taat voor t<O en voor t-O een zeer grote

doch eindige waarde aanneemt (zie schets) dan wordt (33), met

gebruikmaking van (28) en (29), gelijk aan (25).

De grootheden i*(t) en * (t) voldoen dan aan de spanningsvergelijking.
n pn

o -t

'Norden nu

en

""
~.~ (t)U(t).e-ptdt=
_.... pn

~

Ji (t).U(t).e-ptdt=
-VI n

(34)

gedefinieerd als de Laplace getransformeerden van ~ * (t) en i*(t).pn n
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Voor de stroom i~(t) wordt dan, met behulp van de zo gedefinieerde

Laplace transformatie, toegepast op (32), de volgende

uitdrukking verkregen in het p-domein:

I (p)
n

[
~ p(j-1)'t'

R.I (p) + p.L.I (p) + p. ~ M1 .• 1 (p).e +
n n J='l J n

<,..
~ -p( j-1)t'

+L M1 .• I (p).e =
j:1. J n

Hierbij is gebruik gemaakt van het feit dat, als
~

~i~(t).e-Ptdt =
-v.

-p.F(p) (36)

dat

= lim. i*(t).e-pt +p.I (p)
t .... cn n n

= p.I (p)
n

=

en

=

...,

li~(~).e-P(-J+1:)dV =

-<II

(38)

Vergelijking (36) kan anders worden geschreven:

-p.F(p)I (p) =
n -R-+-~[:-L----"~-:-M--P-(T"J-'-~1:"T)'i:'---:~~M----P-(T"J-:-'-~1~)1:'·J

p • + L l' • e + .'- l' • ej:.2. J r 2 J

Zij nu gedefinieerd:

H(p) =
R +

1 ( 40)



Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

biz. 16 van

rapport nr.
f----------------------------------L-------------1

Hiermee is
(41)

H(p) is te beschouwen als de complexe overdrachtsfunktie van

het systeem.

p is hierin een complexe grootheid:

p = p +ip.
r ~

(42)

In het geval van harmonische funkties die voorgesteld kunnen worden

door Ae
pt

hangt p. sarnen met de frequentie en is peen dempingsterm.
~ r

•
Gaan we nu over op de complexe rekenwijze.

Zij het ingangssignaal een ongedempte harmonische funktie van de

tijd, zpdat in (42) het reele deel nul wordt.

Dit ingangssignaal is voor te stellen door:

f(p) =
a ip. t·e ~

Het p.=wwordt dit
J..

feW) iwt
= a.e

Is het ingangssigna~l nu eensinus

f(t) = a.sin.wt = Im.[f(W)] =

= 1m. [a.e
iwt

]

dan is het uitgangssignaal:

=

waarin

= a.sin. (w t- ')

R2 w 2 [L -~ M iW(j-1)'l' ~M -iW(j-1 m2
+ • +L 1 .• e +L 1·· e . Jj:2. J J:2 J

± f M iUl( j-1)t' f M -iW( j-1 )'r]
Cf = arctan. W _j~~ 1 j" e +JS1 1 j" e

R

( 46)

Voor H(w) is genomen uitdrukking (40) waarin p=iw

Maken we gebruik van de identiteit

dan kunnen

iw ( j -1 )'l' -iw< j -1 )t' [ 11
e + e = 2.cos. wt (j-1)J

(46) en (47) als voIgt worden geschreven:

( 48)
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get) = a.sin. (wt- ) ( Lr6a)

en ~

{/J wrL + 2J M
1

··coso{Wt'(j-1)l]
T = arctan e ;=1. J J

R
(47a)

In het door ons hier beschouwde systeem is het ingangssignaal

UJ* (t)
f ( t) = - d I" pn

dt
en het uitgangssignaal g(t)= i*(t)

n

Ret is duidelijk dat voor de stroom i*(t) direct een uitdrukking
n

kan worden gevonden als het ingangssignaal kan worden voorgesteld

door een of andere ha~monische funktie.

Voor If S (t) moet dus een geschikte ui tdrukking worden gezoch t.
pn

Bekijkt men hiertoe het verloop van de krachtlijnen, gelegen in

het vlak x=O, van het magnetisch veld tengevolge van de stroom

in de primaire spoel.

Figuur 4 toont het tweedimensionaal beeld.

,/

\,

/'

/L
--/_-

Z:.O y

/
I

I
_L(-

fig.4

De z-component van de fluxdichtheid heeft dan in het vlak x=O,

op de y-as, als funktie van y een verloop als aangegeven in figuur 50
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IYf' --y

Bij figuur 5 meet het volgende nog worden epgemerkt:

Yp=t. (Y1+Y2)

- Y komt overeen met de y-coordinaat van het zwaartepunt van de
p
primaire spoel

lim. B = 0
y_ VI

y- -'-0

de kromme is symmetrisch t.o.v. y=yp

Beweegt de primaire spoel zich nu met constante snelheid v

in de richting van de positieve y-as, dan reist het in figuur 5

weergegeven inductiepatroon mee.

Dientengevolge zal de met een (stilstaande) secundaire spoel

gekoppelde flux, afkomstig van de stroom in de primaire spoel,

een gelijksoortig verloop hebben als funktie van de tijd.

- t.

fig.6

op t=t
o

bevindt de primaire spoel zich recht boven de n~

secundaire spoel.

De kromme is symmetrisch t.o.v. t=to
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Van tijdsfunktie ~ (t) kan nu worden gesteld
pn

~ (t) is een 5~nmalige funktie
pn

~ (t) is ten opzichte van de as t=t
o

een even funktie
pn

Dit houdt in dat ~ (t) ook kan worden geschreven als een
pn

limietsom van cosinus-termen.

Met gebruikmaking van het bij (28) gestelde, hetgeen inhoudt dat

'fJ (t)=O voor t~O zodatpn

~. (t) = U(t).~ (t) = If (t)
pn pn pn

kan dan voor~· (t) de volgende uitdrukking worden opgesteld:
pn

V'l

'f*n(t) = lim. 2. ak.cos.[2nk(t-tol]
p T .."" k:o T

waarbij de coefficienten a
k vastliggen volgens

voor k~ 1

I: -tp-:r

ak = ~. _~~;n(t).COS[2Hk~t-to)_]d(t-to)
~. 7. tot ,.r

p 1

= ¥. JIfJ;n(t).cos[2nk~t-to)_]d(t-to)
t~t~~ -t"

Ret "ingangssignaal" f(t) is nu

f(t) = _ d'i;n(t) =
dt

= lim. E a .2nk .sin[2rrk; t-tol]
T.cn k=l k T

=

(50)

Als we hiervan een term nemen, dan is met behulp van (45), (46)

en (47) waarinw= ~ de volgende uitdrukking op te stellen voor

h t "t . ITe U1 gangss1gnaa :

lim.
T...~

(52)

Nemen we aIle termen mee dan moeten aIle uitgangssignalen

gk(t) worden gesommeerd en wordt uitdrukking (52):
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V)

I
~.2nk.sin [ 2rrk( t-tol - <f]

g( t) = lim. . T T

T-"" VR2
+(2TTk)2[L+ 2,f 1v11 .• COS{2lJk"1'(j-1)1 ]2

T ):2 J T j
L,J

Substitueren we hierin (50), dan wordt deze limietsom

t

~
~ 2nk.~ ~~;n(t).COSr2rrk(t-t ~.Sinr2rrk(~-tal -f'd(t-tO)

g(~) = lim. T T -!p CT OJ' 1.: T j
T_(./) VR

2
+( 21TkJ 2 [L+ 2.~ M1 .• cos{2nk.t(j-1i]2

1<:: J T J:>2. J ,T J

uitdrukking (54)

Indien nu wordt gesteld dat

"T'

x X~, Ct'+tO) [ sin{xC,ht' )-~}+sin{xC.f'-t' )-'I'}] dt'
F(x)= - (, pn (55)

V R
2

+ x
2

[L + 2j~ H1j.cosfx1:'(j-1)}] 2

Dan kan uitd«uID~ing (54) als volgt worden omgewerkt:

=
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= lim• .:L.A x [F(O) + F<6x) +F(2.Ax) + F(3.Ax)+ ••... .•.. J.
Ax..0 21T :.J

Ret rechterlid is gelijk aan
(I)

.:L jF(X)dX
2Tf

o

Met substitutie van x=w wordt de uitdrukking voor g(~*+tO):

o

til

wfi;n Ct'+to{ Si+6f'+t' )-f}+sin{u>C'/'-t' )-1]] dt'
-to .dw

(J)

w I~;n (t) [ sinI'" C"+t-2tO) -1)+Si4d-t) -~}] dt
o .dW (56)

VR2 +W2[1 + 2 jf2.Ivl1j"COS{~1'(j-1)}J 2
o

i * (,g.) =
n

e
Riermee wordt dan als uitdrukking voor de stroom in de n-

secundaire

waarbij

if=

de fasehoek f is gedefinieerd volgens

lJJ [1 + 2 J~ M1 rcos{w't' (j-1 )}]
arctan '"-----,,-",---,------

R

Uit (56) volgt meteen het causaul verband tussen

~* (t).
pn

i*(t) en
n
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~. Vereenvoudigde methode tot berekening van de stroom

in een secundaire spoel.

De in het voorgaande gevonden uitdrukking voor i*(t) isn
bruikbaar als voor ~. (t) een niet al te moeilijke of uitgebreide

pn
uitdru~cLng kan worden gevonden.

Nu is echter ~ (t)= M (t).i.
pn n

Hierbij is M de coefficient van wederzijdse inductie tussen de
n

primaire spoel en de n~ secundaire.

Voor M (t) kan uitdrukking A(6) van de appendix worden genomen.
n

Deze is echter nogal uitgebreid en leent zich niet zo

eenvoudig voor de bedoelde integraal.

Berekening van de stroom in een secundaire spoel kan echter op

een wat eenvoudiger marrier gebeuren, die bepaalde aannamen i.v.m.:i." en~"

die gemaakt zijn om de methode met behulp van Laplace transformatie

mogelijk te maken, niet vereist.

Bekijkt men hiertoe de kromme die het verloop geeft van ~ (t).
pn

I

_____:~i'J II--~_-_ _;_
~ t. \? ~ -t

I , I

I I
I
I I

I A I 1\
It =~ It V-- t j-----::=-::J=---I'-----........~~·_-t
Ito 1

1
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en i = i (t)
n n

i =0
n

Neemt men ecn tijdsintervalt
1
<t<t

2
, met zodanige keuze van

t1 en t 2 , dat t o= ~.(t1+t2). Deze tijdstippen moeten verder zodanig

gekozen zijn dat zowel If als de stroom in de n;: secundaire
pn

spoel dan verwaarloosbaar zijn.

Wordt verder gesteld dat:

voor 1;'1"" t<t 2 : ~ = IfJ (t)pn pn
voor t<t1 en t)t2 : ~pn=O en

Ben kan nu ~ (t) buiten genoemd interval periodiek voortzetten
pn

met periodetijd TO= t 2 -t 1 .

Dit is in feite de representatie van een systeem waarin het primair

gedeelte wordt gevormd door een oneindig lange rij identieke

spoelen die aIle met dezelfde gelijkstroom i worden bekrachtigd

en op onderling gelijke afstanden liggen.( Zie figuur 8)

+---t--------IV}-=--~ - - ~ j./-----E~--__i¥- v_
i /

1----- -----. --- - ------------------------/
6y=TD ·v

B-B-DB B 8-6-e-

fig.8

12'
j

1/

---Ptr/ I----I_t
/ I

/ '

! I
y.

y
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~et men nu de oon3prong vall het coordiinaten~,telsel in het

zwaartepunt van de n: secundaire spoel en stelt men to=O:

~ (t) is nu een even funktie, periodiek voortgezet met
pn

periodetijd TO' en is dus te ontwikkelen in een reeks van Fourier,

met als grondfrequentie f
O

= 1 •

TO

Ii'

= L. ~.cosk 2rrt
~=o TO

(fl

= 2.. ak·cosk UlOt
K:v

waarbij de

voor k4 1 (58)

De spanningsvergelijking voor de n~ secundaire spoel luidde:

R.i +;LrL.i + 2. M
1

.• i {t+( j-1)tLt 1'1
1

.• i {t-( j-1 )rr= -d~pn(t)
n d t L n J'='1. J n J J:2 J n ~ d t

Met behulp van (57) wordt dit:

M1 .• i {t+( j-1 )t}+ f IvI 1 .• i [t-( j-1 i 11
=

J n j='l. J n ]
V')

2. ak.kwc • sinkw"t
i<:{

Dit is een type vergelijking waarvoor als oplossing mag worden

gesc'reven:

i
n

... .
~k·s~n (60)

waarbij P
k

de bij i
k

behorende faseverschuiving is.

In het linkerlid van (59) kunnen enige termen worden samengevoegd.

Imr::ers is:

i k • si n [ k We { t+ ( j -1 )'t} +Pk1
i k • sin[ kCol

Q
{t-( j-1 )'t! +Pk ]



Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

blz.:25 van

rapport nr.

Met toepas3ing van de goniometris~he regels levert samenvoeging

van deze termen dan:

in{t+( j-11+i{-( j-1 yr}=k~ 2. cos {ku,..r (j-1 l} oikoSin{k..,.t+Pk}=
= f 2.COS{kW.,"C(j-1t.ik •

1(:1 l'
Hiermee is

~ ~ ~

l. M ,.[i {t+(j-1)T}+i J
t
't -(j-1)t'}]= l M1 ,. L. 2.COS{kWc.'t'(j-1)f.ik'.'1 1J n n '-2 J k J JJ - . J-:=

Invullen hiervan in uitdrukldng (59) levert:

<.? c.1 '"

It.i +.i....[L.i +,L M1 ,.L 2.COS{kWO't"(j-1)}ik ] = I ak.kWoesinkCrJot.
n dt n J::2. J k:f k:t

of, met (60):

De derde term in het linkerlid is in deze vorm geschreven vrij

onhandig.

3chrijft men deze nu eerst uit:

,f 1'1 1 ,. f 2.COS{kw.;t (j-1)} .ik =
;::2 J K:I

= 2H12 [(cos w.;r).i 1+(cos2 uft' ).i2+(Cos3wdt).i3+ ••••••••• • ••]+

+21'113 [(COS2lo>o't').i 1+(Cos4Wo'l ).i2+(cos6wo'l ).i3+···········,}

+2H14 [(cos3 wott' ).i1+(cos6 wc;'t' ).i2+(Cos9wo"C').i
3

+ ••••••••••• j+.. ·.. ,
De volgorde kan in deze sommatie gemakkelijk worden gewijzigd.

Voegt men aIle termen sarnen met i
1

, aIle termen met i 2 , etce

dan wordt de volgende sommatie verkregen:
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+i
3

[ 2M12 ecosJ<.>o't' +2M13eCosbwo't'+2M14·cos..9wo· + ••••••••• ee.J + •• =

'" CI)

= .r. i k • .!- 2M1 .eCos{k lA)o't'(j-1)}.
k.::.l p'1. J

hiermee wordt (01) omgewerkt tot

R 'f i k+.5L[f Lik+ I ike ~ 21"i1 .• cos [k ""o't' (j-1 )J] =I. akek Woe sink w) t.
~d d t "~I 1(:1 J:'1. J hi

H f ik+Q rf ikrL+.~ 2J:v11J.ecosJktolo't' (j_1}1] = f akekc.>".sinkWc;te
1(:1 dtl~.1 L J-'l. l ;j Ie:!

lIen komt dan tot de volgende ui tdrukking voor de stroom in de
en- secundaire spoel:

(02)

met V)

arc tan [ __k_W"_[L_+.....fr...;:~;;...R_2_M-'1"""'j-'e_C_o_s_{ k_w_o 't"_(_J_'-_1_).:....}_J__]

Op een wat eenvoudiger manier is nu een veel handzamer uitdrukking

gevonden voor de stroomeUitdruKking (02) verschilt in feite

aileen hierin van uitarukking (~o) dat bij deze laatste het

gehele frequentiespectrum van ~ (t) wordt meegenomen, terwijipn
(02) aIleen een bepaald gedeelte meeneemte
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Toetsing van de voor de stroom in een secundaire spoel opgestelde

relaties vereist een opstelling die representatief is voor het

gebruikte rekenmodel.

Als uitgangspunt voor de constructie van een dergelijke opstelling

kan relatie (62) worden genomen.

Hierbij is (zoals op blz.23 reeds vermeld) sprake van een systeem,

waarin het primaire gedeelte wordt gevormd door een oneindig lange

rij identieke spoelen, met dezelfde gelijkstroom bekrachtigd en

zich met dezelfde snelheid bewegend, en met onderling gelijke

afstanden.

Voor een waarnemer,die zich op het secundair gedeelte bevindt,is

deze toestand volkomen identiek met die welke optreedt in een systeem

wa~rin het primaire gedeelte bestaat uit slechts een magneetspoel

die zich periodiek langs een reeks , in een plat vlak gelegen,

secundaire spoelen beweegt.

Deze lineaire rij van secundaire spoelen, zoals aangegeven in

figuur 1, kan men met goede benadering vervangen door een

ringvormige rij met straal R die zeer groot is ten opzichte van de

hartafstand (!YOI) van de spoelen.

Bevestigt men de primaire magneetspoel aan een arm en laat men deze

met constante hoeksnelheid ronddraaien binnen de genoemde ring

dan heeft men een model waarvoor de in het secundair gedeelte

geInduceerde stromen direct kunnen worden berekend met behulp van

relatie (62) (zie figuur 10).

Hoe de opstelling is gerealiseerd tonen de foto's van figuur

11a en 11 b.

Hier worden verder aIleen die componenten beschouwd die van direkt

belang zijn voor de totstandkoming van de elektrodynamische

levitatie.
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fig.10

Toelichting op foto's van figuur 11:

M magneethouder met samengestelde magneet

S secundaire spoel

C segment, van celeron

D kast met fototransistoren voor plaatsaanduiding magneet

G contragewicht

GS : aandrijfmotor magneet-as

gelijkstroommotor ACEC Fabr. 12MM13368

type CV346

nom. vermogen 9 kW.

max. 1480 omw. min.

U=220V.

I=49A.
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fig. 11 a
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:zr::r:r. a. Dimensionering van het praktisch Flodel.

Indien men aan een bestaand systeem onderzoek wil verrichten is

het vaak praktischer hiervan een schaalmodel te construeren en het

gedrag van dit laatste te bestuderen.

De vraag is hierbij echter hoe men een model moet dimensioneren opdat

het representatief kan worden geacht voor het werkelijke systeem.

Een mogelijke methode om tot equivalentie te komen is die, waarbij

men als criterium stelt dat de verhoudingen tussen de elektrische

impedanties (en admittanties) van aIle componenten onderling hetzelfde

moeten zijn bij het schaalmodel en het werkelijke systeem.

Uitgangspunt voor deze methode, die in de literatuur wordt omschreven

als "equivalent circuit scaling", vormt in feite de differentiaal

verGelijking waardoor het systeem wordt beschreven.

Bij deze methode staat equivalentie in elektrisch opzicht primair en

is het toegelaten te kiezen voor een model waarbij de oorspronkelijke

verhoudingen tussen de afmetingen van de verschillende componenten

zoek zijn.

Legt men de nadruk op equivalentie in mechanisch opzicht dan is een

methode om tot een representatief model te komen die, waarbij men in

eerste instantie aIle afmetingen met dezelfde factor reduceert.

Bij de bepaling van de overige parameters ( zoals frequentie,

soortelijke weerstand, permeabiliteit ) streeft men er dan naar zoveel

mogelijk tegemoet te komen aan de eis dat de verhouding van een

veldgrootheid ( by. de magnetische induktie ) in twee verschillende

punt en van het schaalmodel hetzelfde moet zijn als de verhouding van

dezelfde grootheid in twee overeenkomstige punten van het werkelijke

systeem.

Bij een systeem waarin sprake is van elektromechanische energie

omzetting heeft men echter te mill~en met twee verschillende

differentiaalvergelijkingen, namelijk een waarbij de elektrische

grootheden primair staan en de mechanische secundair, en een

waarbij juist de mechanische grootheden primair staan en de elektrische

secundair.

net is duidelijk dat bij het ontwerpen van een schaalmodel voor
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der~elijke systemen niet altijd zowel in elektrisch als in mechanisch

opzicht equivalentie kan worden bereikt.

Nen zal de nadruk moeten legGen op die differentiaalvergelijking die

het meest van belang is in verband met de aspekten die men wenst

te bestuderen.

(Zie ook Iit~) en(<5))

Een extra moeilijkheid die in dit ~eval optrad was, dat van het

elektrodynamisch levitatie-systeem, bedoeld voor snel transport,alleen

prototypen bestaan.

Van de af te be elden werkelijlilleid is dUE; in fei te nog weiniG bekend.

Bij het ontwerp van het hier gebruikte model is daarom uitsluitend

rekening gehouden met enkele karakteristieke grootheden, te weten:

de globale afmetingen, de snelheid, de afstand tusGen primair en

secundair gedeelte, de gewenste verhouding tussen de krachten, de

indringdiepte van een magnetisch veld.

Verder is getracht zoveel mogelijk overeenstemming te bereiken met het

op blz.27 gestelde, wat inhoudt dat de afmetingen van de secundaire

spoelen ten opzichte van de radius van de baan die de magneet ( het

primair gedeelte ) beschrijft zo klein mogelijk dienen te zijn.

Concluderend kan men stellen dat het bij dit onderzoek gebruikte

praktisch model een zeer geschikt werktuig is voor toetsiug van

de theorie van de elektrodynamische levitatie maar in feite niet

beschouwd kan worden als een echt schaalmodel.
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Relatie (62) is opgesteld voor het geval dat een rechthoekige

luchtspoel het primair gedeelte vormt.

Nu is het verloop van het magneetveld van een permanente magneet,

buiten deze magneet, gelijk aan het verloop van het magneetveld van

een luchtspoel.

Ten behoeve van de eenvoud van ae constructie is derhalve besloten

tot gebruik van een permanente magneet als inductor, en gezien de

eigenschappen van SmCo5-magneten (o.a. de grote energie-inhoud) is

de keus gevallen op dit materiaal.

Ret primaire gedeelte van de opstelling is samengesteld uit in totaal

16 cirkelcilindervormige SmCo5-magneten, elk met een doorsnede van 20

mm. en een dikte van 10 mm. ( zie figuur 12)

Ter vergelijking met andere voor permanente magneten getruikte

materialen geven blz. 37 ~5~ van de appendix enkele grafieken en

tabellen.

IL
I
I
I
I
L
I

I
i ,4:-,",

I

fig.12
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Ret is duidelijk dat het induktie-patroon buiten deze samengestelde

magneet niet precies gelijk is aan dat van een luchtspoel met

bui tenafmetingen 80 X 40x 20 mm.



Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

biz. 34 van

rapport nr.

Figuur 13a geeft grofweg het verloop van de induktie aan de

oppervlakte van de magneet, op de rechte x~x ,en figuur 13b dat
m

van de overeenkomstige luchtspoel op dezelfde plaats.

B t
i

----y
fig.13a

verloop van de induktie

voor x=x , samengestelde magneet
m

zonder poolschoen

fig.13b

verloop van de induktie

voor x=xm' luchtspoel

Om nu toch het gewenste induktie-verloop te verkrijgen is de

samengestelde magneet voorzien van een poolschoen, die is samengesteld

uit 7 plaatjes trafo-blik van 0,4 mm. dikte.

Het induktie-verloop van de samengestelde magneet met poolschoen

komt in eerste benadering overeen met dat, gegeven in figuur 13b,

zoals door meting is geverifieerd.

Om de stroam, in een secundaire spoel geinduceerd, te kunnen berekenen

moet het aantal ampere-windingen van de met de permanente magneet

overeenkomende luchtspoel bekend zijn.

om dit te kunnen bepalen is het magneetveld van de samengestelde

magneet vergeleken met dat van een luchtspoel met dezelfde

buitenafmetingen.

OR.AAODIKfE

-:-=:='::::::..::::::::~-

--I Ge
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Is bij bekrachtiging van de luchtspoel met een gelijkstroom I op een

bepaalde plaats de induktie B = B en op dezelfde plaats bij de magneet
sp

B , dan kan men voor de stroomsterkte in de primaire spoel in het
m

rekenmodel stellen:

i = Bm •
B
sp

n .1
sp

(. )

Na vergelijkende metingen bij genoemde luchtspoel en de permanente

magneet is als benadering voor de stroomsterkte in de primaire spoel

van het rekenmodel berekend:

i = 11,2 .103 ampere-windingen

wat overeenkomt met een stroombelegging van: 560.103 A/m.

Deze waarde is bij de verdere berekeningen aangehouden voor de

stroom in de primaire spoel, i.

(*) Er zij op gewezen dat dit een benadering is, het magneetveld

van luchtspoel en magneet is niet geheel identiek in verloop.

Nadere besd~ouwing van de induktie in twee verschillende punten

(zie ook blz.27tweede modelcriterium) leert:

-bij de luchtspoel op 4,8 mm. boven het snijpunt der diagonalen:

B1= 8 Gauss

op 14,8 mm. afstand : B2 4,6 Gauss.

- bij de magneet, op dezelfde plaatsen: B1=1,42 kGauss, B2=0,9kGauss,

Bij de luchtspoel is B1/B2 = 1,74

en bij de magneet : B1/B2 = 1,6.
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De secundaire spoelen zijn gemaakt van massief messing, en

bestaan uit een winding.

De dwarsdoorsnede van een spoelzijde is vierkant.

De ring waarop de secundaire spoelen zijn bevestigd is opgebouwd

uit 24 segmenten, vervaardigd van celeron.

Op elk segment zijntwee spoelen geplaatst met een onderlinge afstand

van 15 mm.
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VIII.c.1. Keuze van de dikte van net materiaal van de secundaire

spoelen.

Bij de keuze van de dikte van de secundaire spoelen is rekening

gehouden met de indringdiepte van een magnetisch veld.

,
De verzwakking vann tijdsafhankelijk magneetveld bij indringing van

een materiaal kan als voIgt worden uitgedrukt.

I~ol= e-~x

waarbij HO de veldsterkte is buiten het materiaal, gemeten direkt

aan 't oppervlak t x de plaatscoordinaat gemeten vanaf het oppervlak

en ~ een van de materiaaleigenschappen en van de frequentie van

het wisselveld afhankelijke constante.

Nu is per definitie de indringdiepte de met die waarde van x

overeenstemmende cons tante, waarvoor I~o'l = e -1 ,

zodat x = 1 •
d-

Neemt men een stuk materiaal met een dikte D die groter is dan 1

dan kan gesteld worden dat in feite een hoeveelheid materiaal

overeenkomend met CD-~ overbodig is. Gemeten vanaf X= 1 wordt
OZ

het indringend veld D namelijk zodanig verzwakt dat het betreffende

gedeelte van de geleider nauwelijks een rol speelt met betrekking

tot de beoogde wervelstromen.

"Vil men dus een optimaal gebruik van het materiaal, dan verdient

het aanbeveling de dikte van het materiaal te kiezen overeenkomstig

de indringdiepte.

De constante ~ hangt als voIgt af van de materiaaleigenschappen en

de frequentie van het wisselveld:

Voor het gebruikte messing, waarvoor Ctheoretisch)
-8 ()e= 7.10 ..lL.m., is deze constante dan:

O<~3VW
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Als maximaal toerental van de as waaraan de magneet is bevestigd

bij de opstelling was gekozen 1000 omw./ min.,d.w.z. 1000/60 Hz.

Daar er op de omtrek van de ring 48 secundaire spoelen liggen is ervan

uitgegaan dat de grondfrequentie waarmee het magneetveld wisselt bij

benadering met laatstgenoemd getal kan worden vermenigvuldigd zodat

als benadering voor de indringdiepte wordt gevonden:

x= 4,7 rom.

Aangezien dit in overeenstemming is met de eis, gesteld aan de dikte

van het materiaal als men rekening houdt met wat onder A[1[lJ

is omschreven, is de dikte van de secundaire spoelen gekozen op 5 mm.

~.c..2. De elektrische eigenschappen van het secundair gedeelte

(theoretisch) •

- De gelijkstroomweerstand van een secundaire spoel.

Deze spoelen zijn vervaardigd van messing KNS-63,hard.

De hierbij behorende theoretische waarde van de soortelijke
-8weerstand is e = 7,1 .10 .fl.m.

De gezamenlijke lengte van de spoelzijden langs de hartlijn is

I = 220 mm. De oppervlakte van de dwarsdoorsnede is A = 25 mm~

Met R = e.1 voIgt hieruit

A R = 0.61 .10-3 11

- De coefficient van zelfind~tie van een secundaire spoel.

Men he eft hier te maken met een rechthoekige spoel met vierkante

dwarsdoorsnede van de spoelzijden.

Berekening van de zelfinduktie hiervan kan worden uitgevoerd op

vergelijkbare wijze met de berekening van de weHerzijdse induktie

tussen twee rechthoekige spoelen (zie appendix) waarbij nu echter

over het gehele volume van de geleider moet worden geIntegreerd,

zowel bij berekening van de vectorpotentiaal als van de hieruit

bepaalde, met de spoel gekoppelde, flux. Een dergelijke

berekening is zeer bewerkelijk. Voor deze coefficient van

zelfinduktie kan men echter ook een benadering vinden met

gebruikmaking van uitdrukking (A7) op blz.Sj/32van de appendix.

wP.<J.rmee voor een geleider met een ronde dwarsdoorsnede van de

spoelzijden de zelfinduktie kan worden bepaald.
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fig.16

Beschouwt men de doorsneden in figuur 16.

Gewenst is de zelfinduktie van de geleider met vierkante

dwarsdoorsnede.

Deze kan men in eerste benadering opgebouwd denken uit:

- een bijdrage van het gedeelte binnen r=r 1
- een bijdrage van het gearceerd gedeelte.

Deze bijdrage is als voIgt bepaaId:

van ringschijf I en II is de zelfinduktie berekend.Hiervan is een

gedeelte genomen, overeenkomend met de oppervlakte van de in deze

ringschijven Iiggende gearceerde gedeelten.

Er zij met nadruk op gewezen dat de bijdragen van de gearceerde

stukken 1 en 2 respectieveIijk 3 en 4 weI equivalent zijn, echter

niet die van 1 en 3 noch 2 en 4. De zelfindukties van deze

afzonderlijke gedeelten (1t/m4) kunnen dus niet berekend worden

door een met de oppervlakte overee,komend deel van de zelfinduktie

van de ringschijven te nemen. Aangenomen is echter dat dat .'~=-

bij benadering w~1 kan voor de som van 1 en 3 respectievelijk 2

en 4 aangezien de (negatieve) fout in 1 (resp. 2) de (positieve)
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De nauwkeurigheid van deze benadering van de zelfinduktie is moeilijk

aan te geven, maar zal weI aanzienlijk gunstiger zijn dan bij

berekening volgens (A7).

fig.17

Veronderstelt men dat in de massieve geleider met straal r Z van

figuur 17a een stroom i loopt met over de gehele doorsnede constante

stroomdichtheid •.

loopt dan(. r~t.i
rz~

en door het gedeelte

Noemt men de zelfinduktie van een massieve geleider met r=r 1 nu L1
en die van een geleider met r=r 2 : LZ dan geldt voor de flux die

gekoppeld is met de geleider in figuur 17a de volgende relatie:

zoda t de zelfinduktie van het gedeelte r 1 <r <. r Z is:

Lringschijf I
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1ringschijf II

Dienovereenkomstig geldt voor de ringschijf r 2 < r <r
3

in figuur 16:

=lr~13-r~12 J

(r~ - r~ )
2

De totale oppervlakte van het gearceerd gedeelte is 6,36 rom.

Grafisch is bepaald dat bij benadering 1/4 hiervan in ringschijf II

en 3/4 in ringschijf I ligt.

Noemt men de zelfinduktie van het gearceerd gedeelte in ringschijf I:

~1I en van dat in ringschijf II: A 1 11 , dan kunnen deze dus worden

benaderd door:

• 1ringschijf I

Stuurt men door de geleider met

• 1ringschijf II

(r
1
,r2 en r

3
in mm.)

vierkante doorsnede in figuur 16

I een stroom I met over de gehele doorsnede constante stroomdichtheid,

dan is de met deze geleider gekoppelde flux:

~ =v

+ !:J. 11.(3/4 ) .6 .36 •I} +
25

Hiermee wordt dan de volgende benadering gevonden voor de coefficient

van zelfinduktie 1 :
v

(64)

Met behulp van (A7) waarin a=4,5 en b=6,5 en f=1is berekend:

11= O,113 1 jtH., 12=0,1033 )4H., 13=0,096 ~H. en daarvan uitgaande

wordt dan:
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- De coefficient en ~an wederzijdse induktie tussen de secundaire

spoelen.

Deze zijn berekend met gebruikmaking van uitdrukking (A6) van

de appendix •

Bij de berekening van i (t) zijn alleen die coefficienten
n

meegenomen waarvoor geldt:

De waarden van deze coefficienten zijn:

H12= 4,20 -9 M16= 2,52 .10-11 H.- .10 H. -
M13= - 4,13 • 10-1OH. M17= - 1,45 .10-11 H•

1":14= - 1,18 .10-1°H. M18 = - 9,12 .10-12H.

.10-11 H. -1~M15= - 4,94 M19= - 6,11 .10 •

~.c.3. De elektrische eigenschappen van het secundair gedeelte

(gemeten)

- De gelijkstroomweerstand van een secundaire spoel.

fig.18

Deze is als volgt gemeten:

bij een gelijkstroom met bekende stroomsterkte is voor enkele

waarden van deze stroomsterkte ( enkele tientallen amperes) de

spanning over ~~n spoelhelft ~emeten.(Dit is ~edaan op een

oscilloscoop, vanwege de grootte van het signaal)

(z,ie schets)
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De bij deze metingen gevonden wnurde voor de weerstand van een

secundaire spoel is:
3R = 0,524.10- n

Voor levering van de stroom is gebruikt:

voedingsapparaat Heinzinger fabr.nr.04691358

(max. 40 ampere, 65 volt)

- De coefficient van zelfinduktie van een secundaire spoel.

Deze is gemeten aan een secundaire spoel waarvan een zijde is

doorgezaagd, en met twee korte dikke draden op een meetbrug is

aangesloten.

Ve gevonden waarde hiervoor is:
~ -6 + -6L = 0,100.10 H. - 0,002.10 H.

Je juiste onnauwkeurigheid is moeilijk aan te geven omdat de

zelfinduktie van de aansluitdraden te klein was om gemeten te worden.

De gebruikte meetbrug is:

induktie-rocetbrug fabr. Rohde &Schwarz

LARU 610 Fnr. M 10881151

roeetfrequentie 2-4 MHz.

- De coefficient van wederzijdse induktie M12 •

Om de wederzijdse inductie tussen twee elementen van het secundair

gedeelte te bepalen zijn twee luchtspoelen gewikkeld met dezelfde

afmetingen als een secundaire spoel (zonder bevestigingsoog ),

elk met 100 windingen.

Ter bepaling van M12 zijn deze twee spoelen zodanig geplaatst als

aangegeven in figuur 19.

Stuurt men een wisselstroom met amplitude 1
1

en frequentie f 1
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door de eerste spoel, dan kan M12 worden berekend uit de spanning

aan de klemmen van de tweede,daar

V2 = 2" f1.n2.1'112.n1.i1

M12= V'l.
2 rrf1 .n

2
.n

1
.i1

De op deze manier bepaalde waarde van M12 is:

4 -9 + -9M12= ,19.10 H - 0,2.10 H.

Vanwege de grootte van het signaal is v 2 gemeten op een oscilloscoop.

Verder is hierbij gebruikt:

een functiegenerator

een versterker

Exact Electronics model 505

een universeelmeter Unigor 1

De waarden van M
13

tim M
19

zijn niet gemeten.

llIII.c.4.Vergelijking van de elektrische eigenschappen (theoretisch

en gemeten).

De berekende en gemeten waarden van de indukties blijken vrij goed

overeen te komen.

en

( L - L )
gemeten berekend 7,5 %

(14 -1'1 ) 5%
12,gemeien 12,berekend

Neemt men hierbij de meetfout in aanmerking ( waarin bij M12
oak de onnauwkeurigheid in de positionering ) en houdt men verder

rekening met de discrepanties tussen de beoogde en de werkelijke

afmetingen van de secundaire spoelen, dan kan gesteld worden dat het

verschil tussen de gemeten en berekende waarden van de indukties

ruimschoots binnen de tolerantie valt.

Nou dient verueld te worden dat genoemd verschil sterk afhangt van

de verhoudingen tussen de afmetingen van de spoelen.
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Hoe kleiner de dwarsdoorsnede van de spoelzijden is ten opzichte

van hun lengte, hoe beter (A6) de werkelijke coefficient van

wederzijdse induktie benadert.

In dat geval wordt een nauwkeurige berekening van de zelfinduktie

echter moeilijker omdat bij kleine afmetingen van de dwarsdoorsnede

iedere kleine variatie hierin een grote variatie van L geeft.

'dat betreft de gelijkstroomweerstand R: hiervan kan gezegd worden

dat berekening met gebruikmaking van de opgegeven waarde voor de

soortelijke weerstand te onnauwkeurig is zodat eigenlijk alleen direkte

meting van de weerstand in aanmerking komt.

I[.a. Berekening van de stroom in een secundaire spoel van het

geconstrueerde model.

Omdat de meetopstelling voldoet aan de omschrijving van het theoretisch

model waarvoor relaties (62) en (63) zijn opgesteld, is de stroom in

een secundaire spoel van deze opstelling met behulp van genoemde

relaties berekend.

Hiervoor is nodig dat de fouriercoefficienten a
k

in (62) bekend zijn,

en deze worden bepaald door de flux ~ (t) in (58).
pn

Il.a.1.Het verloop van de met een secundaire spoel gekoppelde flux,

afkomstig van de primaire stroom.

Voor deze flux geldt: ~ (t) = M (t).i
pn n

en ~ (t) kan dus direkt berekend worden met gebruikmaking van depn
voor M geldende uitdrukking (A6).

n
Hierin schuilt echter een moeilijkheid

M J berekend vol gens (A6) , geeft op elk tijdstip de koppeling tussen

twee rechthoekige spoelen, waarbij de stroom geconcentreerd is gedacht

in de hartlijn van de spoelzijden.
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Hieraan kan een secundaire spoel van de opstelling weI voldoen

gezien de vorm van de dwarsdoorsnede van de spoelzijden en de

verhouding d&arv~n tot hun lengte, en (A6) zal de waarde van de

wederzijdse induktie goed benaderen.

Anders echter is het bij de, met de magneet overeenkomende spoel met

eenlaagwikkeling.De dwarsdoorsnede hiervan zou een rechthoek zijn met

een zeer korte en een in verhouding tot de andere afmetingen lange

zijde. Het is duidelijk dat nu de met behulp van (A6) berekende

waarde van M (in dit geval M ), waarbij dus de stroom in de hartlijn
n

van de spoelzijden geconcentreerd wordt gedacht, veel meer zal

afwijken van de werkelijke waarde.

Indien nu de wederzijdse induktie tussen "de primaire spoel" en een

secundaire spoel toch berekend wordt met (A6) zal een andere fiktieve

"hartlijn" moeten worden gevonden, waarin men de stroom geconcentreerd

kan denken.

Deze fiktieve hartlijn is bepaald door een vergelijking te maken

tussen ae magnetische induktie, behorend bij de stroom door een

oneindig lange geleider met genoemde rechthoekige doorsnede en door

een oneindig lange gel eider met verwaarloosbare doorsnede, op een plaats

die overeenkomt met de ligging van het zwaartepunt van een

secundaire spoel t.o.v. de magneet als deze laatste zich er recht

boven bevindt.(zie figuur 20 en 21)

(d.w.z. op : 17,3 mm. afstand van de magneet, recht tegenover het

snijpunt van de diagonalen.)

L713!: f3 (~.
I . I

'---t -- 
I 5

I

--r
I

fig.20 fig.21
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Men stuurt door beide geleiders dezelfde stroom I.

De korte zijde van de doorsnede in figuur 21 is zeer klein in

vergelijking met de lange zijde. Deze geleider kan dus in goede

benadering worden beschouwd als oneindig dun, en de stroombelegging

is dan J ::: I A/m.
a

Van belang is de component van de induktie in de negatieve z-richting

daar deze voornamelijk verantwoardelijk is voor generatie van i (t).n
Beschouwt men van de geleider van figuur 21 een stuk van de

dwarsdoorsnede met hoagte dl (zie figuur 22).

dl {

l

v+ch

f1i

t13 Lr)
dl

fig.22

----y

Voar de induktie in een punt M, als gevolg van de stroom in een stuk

dl geldt:

Bdl (r) _. fa J .dl :::
2 rr r

Nu is dl - rd@
cosf

::: /!:S2. I • dl
2 1T a r

zodat

,t<o I
217 a

De component in de negatieve z-richting is:

Bdl (r)::: tal. df
2 TJ a .
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De induktie in M als

is (II" N~' l- fl.; LI1TIN(,-) :
B(r) :::

:::

gevolg van de
~'1

j flol • d(3
/3. 2 TT a I
, '

fOl .(/'f;.-(!J:)
2 IT a (.. ,

stroom in de gehele doorsnede

waarbij f~::: arctan 17,3
s

en III ::: arctan 17,3+a
s

Voor de geleider met verwaarloobare doorsnede Czie figuur 20) is de

induktie in t·1:

B'(R) ::: ~
21T'R

en de component in de negatieve z-richting:

B(R)::: flol .cosol
'2rrR

lJaar coso/.::: s is dit:
R

Stelt men voor beide geleiders de induktie in M gelijk, dan geldt:

a

Hiermee kan dan de plaats van de fiktieve hartlijn worden bepaald:

h :::'VR2 _ s2 :::

~ G/;: ~ p.d
Voor de opstelling is berekend:

2
- s

h = 22,4 mm.

Opmerking: hier is gesteld dat in beide gevallen de waarde van B

in M gelijk is, en M 'is dan in feite elk zwaartepunt va~

een secundaire spoel; op andere plaatsen verschillen deze

indukties echter.

Verder is de rechthoekige spoel opgebouwd gedacht uit

stukken van oneindig lange gel eiders en is aangenomen dat

deze benadering dan ook nog mag gelden.

BIz. 50 geeft het verloop van M
n

(voor zO:::22,4 mm.) als funktie van

de plaats van een secundaire spoel ten opzichte van de primaire

spoel (=magneet).
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Grafiek II op blz.$J geeft dan het verloop van ~ voor zO=22,4 mm.
L pn

en een primaire stroomsterkte i.= 10 t A., en grafiek III op bIz. 5'2.

het grofweg daarvan afgeleide verloop van d~pn.
dt

Voor de juiste waarden moet een correctie-factor in rekening worden

gebracht, aangezien voor het rekenprogramma als primaire
3stroomsterkte is genomen i = 11,2 .10 A.

~a.2. Berekening van de fouriercoefficienten in (62).

Deze coefficient en z1Jn vastgelegd in (58).

Daar ~ (t) in formulevorm bekend is zouden ze rechtstreeks bepaald
pn

kunnen worden door integratie, wat echter nogal bewerkelijk is.

Ze zijn daarom numeriek bepaald met behulp van de procedure

fast-fourier-transforms voor de B6700.

Deze berekening is opgenomen in het programma waarmee de stroom

in een secun(laire spoel op de computer is berekend. (Zie IX'.a.3)

;I:X.a.3. De in een secundaire spoel gegenereerde stroam.

Blz.w~ozgeeft de listing van het rekenprogramma voor i (t).
n

De grafieken die bij verschillende toerentallen van de aandrijf-as

van de magneet het berekende verloop geven van deze stroom i (t)
n

staan op blz.'5~ t/m5'-1

De waarden van de verschillende componenten staan vermeld in het

rekenprogramma.

De stroom in een secundaire spoel is bij de vermelde toerentallen

berekend voor tijdstippen t -- .9.....rr (waarbij q een geheel getaU

1 is de bij ieder toerental 10 behorende waarde van de tijdsconstante

t=O, t=0,5~ , t='1', t=1,5'r etc. ge'\[en als overeenkomstige plaats

van de primaire spoel (=magneet) ten opzichte van de betreffende

secundaire spoel aan :

y =0, y =3~5 mm. , y =65 mm., y = 97,5 rom. etc., en weIp p p p
onafhankelijk van het toerental.
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Elektrische tijdsconstante rc van een secundaire spoel.
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(1-e J=O,g voar t=t
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ere =-t e /lnO,1 "" 0,19/)11:>';'.
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De stroom in een secundaire spoel.

I r···Tl
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GN'Q Berekend verloop i (t) bij 240 omw./min.
n
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bmh Eerekend verloop i (t) bij 480 omw./min.
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G]ld Berekend verloop i (t) bij 960
n

GRAfIEJ< IS[ c.,d STRoOM in (~)

omw. min.
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min.

GJ2' f Berekend verloop "staart" kromme inCt) bij 960 omw. min.

G~I\J:.iEl<. m: EfF STROOM 'n():)
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als M1j = 0
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IX.b. Meting van de stroom in een secundaire spoel.

De in een secundaire spoel gegenereerde stroam is gemeten zoals

in figuur 23 is aangegeven.

+v - R.ic./irltlCo WAII-Ri", i"lLtl
po<;"ief l.7i;R£KOJ.:>

O"Ef/,£EJJKOMEN~ii

L,,'C..T~CL

/----fJ'--+---~---+
I

I

I ..... ....~I

I 2.0 /LO

fig.23

In een in de bewegingsrichting van de magneet liggende spoelzijde

zijn twee vergulde pennen aangebracht ( ;6 1 mm., afstand tussen de

hartlijnen 10 mm.). De spanning tussen deze pennen is dan een maat

voor de in de spoelzijde lopende stroom,zoals hieronder aangetoond is.

Beschouwt men het stuk geleider tusse~ de meetpennen.

A, +
I~---

---__~ 1

-8

..oy= 10
-,,

GEL..!J;':Sft<OOM wHR.~TM";> ~R

ZELFiNC>UKTiE ~L

fig. 24

Veronderstelt men dat er een stroom I door de geleider loopt.

Rondgaande langs A-A'-BI-B geldt voor de ~~ingintegraal van de
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s:anning: f> E.dl = - d ep
dt

= - ~r If B.n.dA
otL ~

A

AL~ !:Jen crvoor zorgt dat A=O, wat bij benaderinc kan worden bereikt (*)

door de aansluitdraden langs de pennen en ae geleider te leg~:en en ze

te twisten, dan geldt: = 0.

-
J r' VAS •=: .r., =-e Ay

lTu is de stroomdichtheid

Eier~ee kan de stroomdichtheid aan de oppervlakte worden bepaald:

over het a:geme~n niet constant over de dwars

doorsnede,maar neemt in amplitude af volgens een e-macht of een som van e

machten,zie fig. 24 a.(Skin-effect)

f j"

<--.. _·~------""~"'J(~l

I- -- - -- --.----..1
- - ---_._-_ ..-----:

1
~x

.... -

nnj{<)~~ I
- ---

1'1 b J <.CH';T"N""1"

gemeten aan een secundaire spoel.

De totale stroom door de spoelzijde moet dus eigenlijk worden bepaald

door integratie. Bij lage fre~uenties kan ze echter ook goed worden

benaderd door te stellen I =~AAwaarbij aangenomen is dat de stroomdicht

heid over de gehele dvvarsdoor~~8ede constant is.

Eet verschil tUBS en de stroomdichtheid J(x) bij fig.24a en 24b is gelegen

in de term - d~ in voornoemde y,ringintegraal die varieert met de contour.

Voor discussig
t

van de zo gelntroduceerde onnauwkeurigheid zij verwezen

naar appendix A[ m"].

De foto's, genomen van de oscilloscoopbeelden van VAS' bij een toerental

van achtereenvolgend 60, 240, 480, 720, en 960 omw./min. van de as waar

aan de magneethouder is bevestigd,zijn gegeven op blz.60 tim 62.

Om de invloed van de naastliggende spoelen aan te geven is bij ~e

genoemde toerentallen het verloop van VA8nogma~ls gemeten, waarbij nu

de vier naastlig6 ende spoelen aan elke zijde van de betreffende secun

daire spoel zijn verwijderd.(blz. 63 tim 65)

Ter vergelijking geeft de foto van fig.26 op b1z.60 het verloop van d~pn
dt

De foto' s van de oscilloscoopbeelden van i (t) tonen l1i.liJ.st de kromme van
n

de 3troom ook een blokf3panning. Deze ge ft de plaats a:.tl1 van de rnagneet

ten opzichte van de betreffende 3ecundaire spoel.
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fig.25

De negatieve flank van de blokspanning komt overeen met het moment

waarop de voorste zijde van de loodrechte projektie van de magneet

de secundaire spoel net heeft bereikt en de positieve flank met

het moment waarop de achterste zijde van deze projektie de secundaire

spoel net verlaat.

De respektievelijke y-coordinaat van het zwaartepunt van de magneet

is dan bij benadering -65 rom. en +65 rom. waarbij y=O de rechte is

door het zwaartepunt van de secundaire spoel.

Deze y-coordinaten komen overeen

in de grafieken die de berekende

bevindt zich dan recht boven de

secundaire spoel.

met respektievelijk t=-~ en t=t

krommen van i (t) tonen. De magneet
n

(n-1)~ respektievelijk (n+1)~

(*) In hoeverre A=O kan worden benaderd hangt in feite af van de

dikte van het isolatie-materiaal van de aansluitdraden.

De in het voorgaande genoemde blokspanning is gerealiseerd m.b.v.

fototransistoren ( aanduiding D op foto's opstelling).
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fig. 26
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tijdbasis: 2.0 msee ./em.

60 omw. / min.

fig. 2..J Q

deflee tie: 0,1. mV./em.
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tijdbasis: 5 msee.;lem.

2"iO omw./min.

defleetie: i mV./em.

AF"ST!tND MeE"rP~/ol~EN {eM.

tijdbasis: :2.

460

m:.;ec./cm.

omw./min.

I (t)
'\

defleetie: 2 mV.;lem.

AF~iAND M£lrrPliHNeN 1CM
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tijdbasis: 2 msee./em.

720 omw./min.

fig. 2J ~ i..,LI:}

defleetie: 2 mV./em.

• I

I,II BII I1_ .1 I•
. 1 ~ '. I

I I• • •

tijdbasis: 1 msee./em.

st'0 omw. I min.

fig.'2..7 e iltl~)

deflectie: 5 mV./em.
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tijdbasis: 20 msee ./em.

~;o omw. /min.

defleetie: C;2. mV./em.

fig.1.~o.. { UJ
It

AFSTMJD MIiETPfS~NE"" 1(;.1'1.

M . ::0
1J

AFS'"TI\NP MEETPlHJNEN L <:.M.

11 . -ctJ-

tijdbasis: 5 msee ./em.

2.lio omw./min.

defleetie: i mv./em.
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tijdbasis:
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2. msec.l em.

~eo omw. Imin •
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ii"(tJ

defleetie: 2 mV./em.

Af~TANP 1"1c: .. rp"HNEN t c:..M

H£j :0

tijdbasis: 2 msec./em. defleetie: -2. mV./em.

7- 20 OIllW. / min. AFsr4NP MEFTPENNfN let'!

fig. 2.8 cJ, .' (t) H ....0

lit 1J
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36c omw. /min. AF~T.ANP r"'HTPiNN~1J 1t..M ..

fig. ?8 e l~ (!J
/'1--0
~ -

2':';0 omw. / min.

fig. 2.9 o!. - d ~pn,j)W"R':l
dt

tijdbasis: o ms ee .fem. defleetie: 0,1 mV./em.
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tij d ba::3ii.': 2 rnS8C .jem.

600 omw. / min.

- d ~";1,"Wo\"'':>
at

. eflee tie: O,L mV./em.

9EMEHN eVER HIILVe

Cwlll1.S O()CR~N tOE

tijdbasis:

fig. 13 (

1 msec./cm.
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- oj ~Pr1; DW ~~
oJot

deflectie: 0,2 mV./em.
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b Bespreking van de meetresu.ltaten en vergelijking tussen theorie

en metingen.

(figuur 26)~.a. Ret verloop van d~pn(t).
dt --------

r'iet betrekking tot het ui t de berekende kromme van P (t) grofweg

afgeleide v8rloop van d~pn(t) kan worden gezegd dat ~:ze in eerste
"t

benaderin9 overeenstem% met het gemeten verloop van deze e~m.k.

van induktie.

Een nadere beschouwing leert het volgende:

de theoretische kromme geeft ,. bij een primaire stroom vam

en 1000 omw./ min., als maximale waarde van d~pn(t) aan:
+ dt

200 mV. bij tV"'0,6't'.

3Bij een primaire stroom van 11,2 .10 A. zou deze maximale waarde

ongeveer 224 mV. zijn bij 1000 omw./ min. wat overeenkomt met

112 mV. bij 500 omw./ min •.

Uit het oscilloscoop-beeld van d~pn(t) blijkt dat de maximale waarde
dt

van deze induktie-spanning is:

+ 97,5 mV. bij 500 omw./ min.

is
III ( t)

en dus ook dl"pn

het materia~I van de

Rierbij zij het volgende opgemerkt:

bij de theoretische bepaling van ~ (t)pn
geen rekening gehouden met de dikte van

spoelen.

De meting van de induktie-spanning d~pn(t) is echter verricht aan een

secundaire spoel van de opstelling~t en gezien de afmetingen van de

spoelzijden is het zeer aannemelijk dat hierin wervelstromen

optreden ( zie ook2[.b.4.) die de induktie ter plaatse verzwakken en

dus ook de induktie-spanning. C¥)

Als men hiermee rekening houdt, evenals met de onnauwkeurigheid bij

de grafische bepaling van d~pn(t) Ctheoretisch), dan kan -men van het

verschil tus::en theoretiscg~ en gerneten waarden zeggen dat deze

alleszins aannemelijk is.
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(*) Als deze wervelstromen niet optreden kan men voor bepaling van

de induktie-spanning rekenen met de hartlijn van de spoelzijden.

Is de soortelijke weerstand van het materiaal dermate klein dat

de optredende wervelstromen het hen veroorzakende magnetisch I

veld volledig opheffen, dan zou gerekend kunnen worden met de

binnenomtrek van de spoelen.

De werkelijke waarde van de induktie-spanning zal dus tUBsen

deze twee waarden in liggen.

Ter orientatie:

in het geval da t met de hartlijn wordt gerekend isId'¥pnj-112mv.
d t "AX.

rekent men met de binnenomtrek van de spoel, dan is dit:~ 92 mV.

Rieruit is af te leiden dat de gemeten maximum waarde van de

geInduceerde e.m.k. beter te benaderen is door het gemiddelde

van deze twee theoretische waarden.

~b. Ret verloop van de stroom in een secundaire spoel.

1. Van het theoretische verloop van de stroom i (t) kan het volgende
n

worden gezegd.

Gezien de verhouding tUBsen de indukties M1j en L kan voor deze

configuratie worden verwacht dat de invloed van de naastliggende

spoelen op de beschouwde (n~) secundaire spoel zeer klein is.

Er kan dan ook worden gesteld dat eventuele verwijdering van de

aangrenzende spoelen nauwelijks merkbaar zou zijn in het verloop

van i (t).
n

Om hiervan een indruk te geven is de "staart" van de kromme die het

theoretische verloop van deze stroom geeft berekend voor het geval

M12 tim M
19

de

geval dat voor

ei/"",h) • Uit

reeds eerder vermelde waarden hebben en voor het

'* Ndeze indukties geldt M1j= O. (zie grafieken

een vergelijking hiervan is de invloed van de

naastliggende spoelen af te leiden.

*rLOpmerking :

!'11j = 0 niet

dat de "staart" van genoemde kromme voor het geval

meteen naar nul gaat voor grote t maar een
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sinusvormige component bevat met zeer Kleine amplitude is niet

bevreemdend. Immers, bij de berekening van de stroom in een secundaire

spoel is de flux ~ als tijdsfunktie beschreven met behulp van een
pn

Fourierreeks en het verloop ervan dus benaderd door de som van een

reeks cosinustermen die elkaar buiten het definitiegebied van~ pn
volledig moeten compenseren.

De nauwkeurigheid van deze benadering hangt samen met die waarmee de

bij elke cosinusterm behorende coefficient is berekend en in dit geval

is deze bepaald door de stapgrootte ~ij de numerieke berekening van

genoemde coefficienten.

De door deze numerieke berekening gelntroduceerde onnauwkeurigheid

komt tot uiting in de eerder gesignaleerde sinusvormige component in

de If s taart lf van de kromme van i (t). \:
n

Ret afbreken van de genoenJde Fourierreeks is eveneens van invloed op de,
onnauwkeurigheidJ

Verder wordt elke secundaire spoel gekenmerkt door een elektrische

tijdsconstante~=_L/Ren deze is voor de betreffende spoelen zeer

klein, nl. ~ 0,2 msec.Dit houdt in dat deze spoelen bij lage

frequenties het excitatie-signaal vrijwel direkt volgen en pas bij

hoge frequenties de invloed van de zelfinduktie merkbaar wordt in de

vorm van een tijdsvertraging.

Dienovereenkomstig mag voor dit systeem worden verwacht dat pas bij

hoge toerentallen van de aandrijf-as sprake is van een noemenswaardigp

faseverschuiving, zonder dat echter kan worden,gesproken van een

vervorming van de oorspronkelijke kromme.

2.Beschouwt men de serie oscilloscoop-beelden van de stroom i (t) dan
n

worden de verwachtingen op basis van de theorie bevestigd:

- vergelijking van de oscilloscoop-beelden van deze stroom met(fig.Zl)

en zonder (fig.28 ) naastliggende spoelen leert dat de invloed van

deze laatste niet direkt merkbaar is. ( Meting van de invloed op

de If s taart l1 van de kromme van i (t) was niet ;'logelijk gezien de
n

verhouding van het signaal tot de ruis op de oscilloscoop )

- verder is de kromme van in(t) vrijwel gelijk aan die welke het

verloop van - d~pil(t) weergeeft, afgezien van een zeer Kleine
dt

faseverschuiving die in feite pas bij hoge .. snelheid enigszins

merkbaar is.
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Met betrekking tot een werkelijk systeem is het moeilijk in dit

verband opmerkingen te plaatsen, temeer daar dan eerst meer bekend zou

moeten zijn omtrent de optredende krachten.

Het lijkt me echter nuttig nog eens te wijzen op het in de inleiding

vermelde vierkante-wiel effekt. Dit is een nadelig effekt en men zal

er naar streven dit te verzwakken.Hiervoor zou het verloop van de

kromme die de stroom in een secundaire spoel beschrijft als funktie van

de tijd vlakker moeten zijn dan deze is in het hier beschouwde systeem.

Sit houdt onder andere in dat de koppeling tussen de secundaire

spoelen onder ling in verhouding tot hun zelfinduktie moet worden

vergroot, waarbij reduktie van de amplitude van de stroom zoveel

mogelijk moet worden voorkomen.De weerstand zal in verhouding tot de

indukties dUs moeten worden verkleind. (De tijdsconstante van de spoelen

moet dus worden vergroot).

3.Vergelijking van de maximumwaarde van de theoretisch bepaalde stroom

met die van de gemeten stroom , bij verschillende snelheden van primair

ten opzichte van secundair gedeelte, leert het volgende:

aantal omw. van de (i ) theoretisch:
n max.

aandrijf-as:

240 omw./ min. 1,12 .10
2 A.

480 omw./ min. 2,2 .10
2 A•.,

720 omw./ min. 3,25 • 10c. A.

960 omw./ min. 4,2 .10
2

A.

(i) gemeten:
n max.

1 ,1 .10
2 A.

2,1 .10
2 A.

3,1 .10
2

A.

4,1 .10
2

A.

Het grootste verschil tussen deze waarden ligt in de grootte-orde van

5 %.

Ter beoordeling van het in het voorgaande besprokene moet het volgende

worden vermeld :

- eventuele invloed van, vrij veelvuldig aanwezige, metalen elementen

in de constructie, waarin ook wervelstromen kunnen ontstaan,

is niet meegerekend

- in de theoretische bepaling van de stroom is de luchtspleet tussen

primair en secundair gedeelte constant verondersteld. Bij de

meetopstelling echter is er een kleine variatie:
+Zo = - 1 mm. ,gemeten over de lengte van de magneet

- de flux ~pn die in feite de stroom bepaalt in e0n secundaire spoel
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is berekend onder aanname dat met de hartlijn van de spoelzijden van

de betreffende spoelen kan worden gerekend. Getracht is de daardoor

ontstane discrepantie te elimineren door het vaststellen van een

fiktieve hartlijn voor de met de magneet overeenkomende primaire

luchtspoel. Dit blijft echter een benadering.

Als men dit allemaal in aanmerking neemt mag worden gesteld dat het

verschil tussen gemeten en berekende waarden de tolerantie beslist

niet overschrijdt en de gevolgde methode voor berekening van de

stroom in een secundaire spoel bevredigend is.

4.0p een in de theorie gemaakte aanname wil ik hier nog even terugkomen.

In het rekenmodel is gesteld dat de stroomsterkte van de primaire

spoel constant is.

In werkelijkheid echter zullen de stromen in het secundair gedeelte

een terugwerking hebben op het primair gedeelte c.q. de magneet.

Deze terugwerking komt er op neer dat de toestand van de permanente

magneet wordt beschreven door het stuk van de hysterese-kromme van de

magnetisatie dat begrensd wordt door die waarden van de veldsterkte H

die ter plaatse van de magneet optreden als resultante van de stromen

in aIle secundaire spoelen samen.

Afgaande op de karakteristieken van het hier gebruikte hardmagnetische

materiaal en de koppeling tussen het primair gedeelte en een secundaire

spoel, kan worden gezegd dat deze terugwerking dermate klein is dat

ze mag worden verwaarloosd

5.Het lijkt zinvol hier een extra gemeten effekt te vermelden.

Zoals onder X.a. reeds gesteld kant gezien de afrnetingen van de spoelen,

worden verwacht dat in de spoelzijden ook plaatselijk wervelstromen

optreden.

Om hiervan een indruk te krijgen is de geInduceerde e.m.k. gemeten

zoals die optreedt in een doorsnedevlak van 'n spoelzijde, rondgaande

langs de halve contour van de dwarsdoorsnede. (zie figuur 30).

De oscilloscoop-be elden hiervan zijn gegeven in figuur ~3 a 1 b, Co
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fig. 30

H"'AR O"x.;~l()c;<:,'GP

lDP-APEN bt=Twl:;T) HffTP~tc,

Deze beelden suggereren dat er in een doorsnede-vlak ook wervelstromen

lopen, waarvan in de richting van de hartlijn van de spoelzijden

weinig merkbaar zou moeten zijn.

Verdere metingen ter bestudering van de wervelstromen die plaatselijk

in een spoelzijde optreden konden moeilijk worden verricht.

Een reden hiervoor was tijdgebrek. Een andere redenwas, dat daartoe

meetpennen van 0,5 tot 1 rom. dikte op ongeveer 2,5 tot 3 rom. afstand

zouden moeten worden geplaatst, en de isolatiedikte van de gebruikte

aansluitdraden mede in aanmerking nemend kan worden verwacht dat de

optredende onnauwkeurigheid dergelijke metingen onbetrouwbaar zou maken
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](1. Nabeschouwing.

Het onderzoek dat tot dusver werd verricht vormt in feite aIleen een

aanzet en biedt, als uitgangspunt voor verdere studie van elektro

dynamische levitatie, verschillende mogelijkheden.

Ret hier beschouwde type geleider met een periodieke structuur is

een van de mogelijke configuraties, en het zou niet reeel zijn op grond

van het onderzoek hieraan conclusies te trekken die betrekking zouden

moeten hebben op aIle.

Studie van een tweede type zou beslist niet ongewenst zijn.

Met het oog op een eventuele vergelijking met een continue geleider

is voor nadere beschouwing de geleider met een "touwladder"-structuur

de meest voor de hand liggende.( Een mogelijke methode tot berekening

van de stroom in een dergelijke geleider is vermeld onder ](II )

De reden hiervoor is gelegen in het feit dat genoemde geleider een

soort tussenschakel is van een continue geleider en een, bestaande uit

discrete spoelen, en naar verwachting in het gedrag ervan de voordelen

van laatstgenoemde twee geleiders zijn gecombineerd en de nadelen

verzwakt. (Zie ook ( lit.(1) )

In feite gaat het om de krachten en niet zozeer om de gernduceerde

stromen.

Een volgende stap van onderzoek zou dus moeten bestaan uit een

theoretische bepaling zowel als meting van de optredende krachten,

waarna net ook pas zinnig zOu zijn een vergelijking te maken tussen

de in de inleiding reeds genoemde alternatieven.

Deze vergelijking zal uiteindelijk gemaakt moeten worden om die vorm

te bepalen waarin het elektrodynamisch levitatie-systeem optimaal

werkt, en ik hoop dat het hier verrichte onderzoek hiervoor een

bruikbare start is.
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~.Afleiding van de uitdrukking vear de stroom in een

secundaire geleider met een touwladderstructuur.

Dit type geleider is in feite te beschouwen als het limietC8val

van een reeks discrete spoelen die zo dicht bij elkaar zijn

gebracht dat ze met elk van de twee naastliggende spoelen een

spoelzijde gemeen hebben.

Dit suggereert meteen de mogelijkheid de stroom in In dergelijke

gel eider te berekenen op soortgelijke wijze als bij een

geleider bestaande uit discrete spoelen.

;!31131E!IB8 )J~J1-&
c -.- Jy-

fig.3t

I J

0'fstl

f?y.

y

fig.32 representatie van het systeem

De geleider met touwladderstructuur is,zoals in figuur 32,

te beschouwen als opgebouwd uit afzonderlijke lussen, ieder met

een eigen stroam, waarvan telkens twee tegenoverliggende zijden

samenvallen met €len zijde van een naastligr:ende Ius.

Noemt men nu de weerstand van een evenwijdig aan de y-as liggende

zijde Ry ' en die van een evenwijdig aan de x-as liggende zijde R
x

•
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De spanningsvergelijking voor de n~ lus in de touwladderstructuur

is:

R .i +R (i -i 1)+R i +R (i -i 1) + d~ n = 0
y n x n n+ y n x n n- dt

waarbij weer ~ = ~ + ~ en deze grootheden op dezelfde wijze
n sn pn

zijn gedefinieerd als in Jtl.

Zij nu M
12

de coefficient

en de (n~1)~ lus , M
13

de

tussen de n~ en de (n+2)~

e
van wederzijdse induktie tussen de n-

coefficient van wederzijdse induktie

etc. , dan is:

VI CA
III L' ~ ~I\ • >'" 1IJr •
I sn= .1 +,L- L 1 ·1 (. 1)+ I- 111 .1 (. 1)-n J:1 J n+ J- j"'4. J n- J-

Zij gedefinieerd de tijdlsconstante'i = I y s I , zodat de volgende

relaties tussen de stromen gelden:

i 0·)= i (t+ 'l)
n n+1

iAt)= i
n

_
1

( t-t )

v

dan is hiermee de spanningsvergelijking:

2R • i +2R • ill R [i (t-"Lhi (tt-t'i')} +Y n x II - X n n

+ .!L [L. i +$ M1 .i {t-U-Hr}.I M1 .i)+(j_1 )r~ = - d ~En
dt n J-''2 J n J',J:'l J ~ dt

Gebruikt men voor if uitdrwJdng (49) dan wordt, na invoering vanpn
i * = i • U( t) en l:J:! * = ~ •U( t), ou dezelfde wijze als bij eenn n pn pn ~

secundaire geleider bestaande uit discrete spoelen , de volgende

uitdru~~ing verkregen voor de stroom in een geleider met een

touwladderstructuur:

(I)

wi'!! ~n (t{sinf"0M-2to) -f}+SUlH~ -tJ -fJ] dt dw

~~(R +R )-2R COSWl}-2+w 2rL+2.1 I''!1'cos{w't U-1 )3/2
t y x x L J<'2- J ~

o
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waarbij

Als extra moeilijkheid treedt hier op het vinden van een

uitdrukking voor de coefficient Van wederzijdse induktie M12 tUGsen

twee naastliggende lussen. Berekening hiervan sluit integratie

langs de hartlijn van de zijden uit. Een algemene methode

waarbij over hethele volume van een Ius wordt gelntegreerd maakt

de berekening veel te uitgebreid,

M12 kan echter ook indirect op een eenvoudiger manier worden

berekend.

I
.ao;- / ....

De stroom is gelijkmatig verdeeld over de dwarsdoorsnede.

fig?J3 a fig.33 b

Stuurt men door beide lussen van de geleider in figuur33a

dezelfde stroom i, en dezelfde otroom door de geleider in

figuur 35 b, dan wordt door de geleiders in beide figuren dezelfde

flux omvat. (door de middenpoot in a. laopt dan geen stroam)

Noemt men de coefficient van zelfinduktie van ieder van de twee

lusGen in de geleider van figuur ~3 a : L1 t en die van ce geleider

van figuur.33 b : L2t dan geldt:

(L1i+Mi)+(L
1

i+Mi) = L
2

i

2L1+2M = L
2

M = L2-2L1
2

Bij de bepaling van L1 en L
2

is te rekenen met de hartlijn van de

spoelzijden(c.q. lu.-,sen).
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Zodoende kan op soortgelijke wijze als bij -en geleider, bestaande uit

discrete spoelen, de stroom in een spoelzijde worden berekend, en is

een direkte vergelijking tussen deze geleidertypen mogelijk.

Beschouwt men de uitdrukking voor de stroom zoals deze op bIz. 75 is

ge~even, dan kan in verband met het op blz.70 onder]r.b.2. vermelde

worden gezegd dat de geleider met een touwladde~structuur aan het daar

genoemde streven tegeJr:oetkomt.

Neemt men de afmetingen van een Ius van de ladderstructuur namelijk

gelijk aan die van een element van de geleider, bestaande uit discrete

spoelen, dan is de gelijkstroomweerstand van eerstgenoemde kleiner

terwijl, bij gelijkblijvende zelfinduktie, de wederzijdse indukties

(met M12 dominant) veel groter zijn.

Ret verloop van de stroom is dan naar verwachting vlakker dan bij

een overeenkomstige discrete spoel en het "hobbel"-effekt van deze

laatste zal worden verzwakt.

De,als gevolg van de stromen in het secundair gedeelte, in het primair

gedeelte gelnduceerde e.m.k. zal ook kleiner zijn.
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dan luidt deze:

.xm Uitdrukking voor de levitatie-kracht of een secundaire spoel.

Hoewel het niet binnen het bestek Van de opdracht lag, om de

levitatie-kracl' t te berekenen en daarna te meten, lijkt het

nuttig de uitdrukking voor deze kracht op te stellen, aangezien

zoals zal blijken deze levitatie-kracht vrijwel direct kan worden

afgeleid van de uitdrukkingen voor de str~om in(t) en de

wederzijdse induktie M (t).
n

Stelt men voer een systeem met een secundaire geleider, bestaande

uit discrete spoelen,de vergelijking op voor het evenwicht van de

hierin optredende Lorentz-krachten,in quasi-stationaire toestand,

'"F + L. (F) = 0p ~;...... s n

Hierbij is F de kracht op het primair gedeelte en (F) de kracht
e p 5 n

op de n- secundaire spoel.

In de praktijk is men geInteresseerd in eerstgenoemde kracht,

aangezien meestal het primair gedeelte aanl/het voertuig"

verbonden is.

Deze kracht is dus gelijk en te~engesteld gericht Ben de som

van de krachten die op alle secundaire spoelen tesamen werken.

De uitdrukking voor de kracht op een element van het secundair

gedeelte is:

(Fs)n = I (In ''' Bpl dVn

\In

Voor berekening van de levitatie-kracht voor het systeem, zoals

gegeven in figuur 1, is aIleen de component in de z-richting van

belang.
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waarbij (J) , (B) en (:1) , (B") respektievelijk de componentenn x p x n y p y
in x- en y-richting zijn van de betreffende grootheden.

Gebruikmakende van de relatie 13::: 'ilx A kan men schrijven:

(13 ) d(A) d (A )
::: p X - P zp Y dz dx

(B ) d
(X"" ) (A)

::: p Z - d P yp x
dy dz

en hiermee is dan :

- lOr) (T)J]- (I
n

)· d p z-d'~E y .e
3

dV
n

:::
Y dy dz

zoals

dV
n

(F) 1 :::~/;' (J lk<AE)x-/AElZ}
s n, eVe J.1~ n d d

VjI1 z x

!If r- ) (A) - ) (A)]_:::/// 0J n x·~z p x + (In y·~z p y .e3
VI'!

daar voor het beschouwde systeem (i) ::: o.
p z

Nu is (Y) alleen gedefinieerd langs de contour van de spoel
n

aangegeven in figuur 1, en daar geldt dat (J ) ::: i (t).~
n n.

Hiervan gebruimakende geldt dan voor de levitatie-kracht:

(F ) :0 e
3

•
s n,lev.

Nu is volgens relatie (16) :

M :::
n

J A .~ deT p n

"" ~

Gebruikmakende van het feit dat de primaire stroom i constant is

kan men als uitdrukking opstellen voor de levitatie-kracht op de

n~ secundaire spoel ale functie van de tijd ~ :
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(F ) (~) in (.s-) • d
M (~ ).i

= n .e
3

=s n,lev. dz

i (-.9).i. dMn (-.,9- )
= • e3n

dz
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op elk element van het secundair

voor iedere -J- te berekenen zijn,, . I . (.n.) d 1'1 ~)Aangez1en zowe 1 ~ als n
n

kan oak de levitatie-kracht
dz

geueelte voor iedere ~ worden berekend.

De op het primair gedeelte werkende levitatie-kracht is dan

en

(F ) (,J-) = - L
p lev. "=C

. (<L) • dM (--9-)
1 v .1. n .e

3n dz

De uitdrukking voor dMn (~) kan direkt worden gevonden door

differentiatie dz van (A6) waarin eerst zO=z is gesteld,

naar z.
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::x::N'.Appendix.

A[1]. berekening van C1.e coefficient van wederzi jdse inductie

tussen twee rechthoekige spoelen.

liierbij geldt het volgende:

er is geen ferromagnetisch materiaal in de omgeving van de

spoelen

de stroom kan geconcentreerd worden gedacht ill ~e hartlijn

van de dwarsdoorsnede van de spoelzijden

de spoelen hebben ~en winding

de positie van de spoelen is, zoals vastgelegd in figuur AP1:

de inducerende spoel bevindt zich in vlak z=zO' de andere

spoel in vlak z=O.

De inducerende spoel:

de twee spoelzijden met lengte 2b bevinden zich op de rechten

( z=zO' x=-a) respectievelijk (z=zo' x=a), en de twee spoelzijden

met lengte 2a op de rechten (z=zO' Y=~I) respectievelijk

( z=zO' Y=Y1z + 2b).

De tweede spoel:

de twee spoelzijden met lengte 2d bevinden zich op de rechten

~z=O, y=-c) respectievelijk (z=O, y=c) , en de twee spoelzijden

met lengte 2c op de rechten ( z=o, y=-d) respectievelijk(z=O,y=d).

-y

/

/)t.

Een punt op de inducerende spoel heeft als o6~rdinaten (~~,zo)

en een punt op de andere spoel (x,y,O).

Het zwaartepunt van de inducerende spoel heeft de coordinaten

(O,y ,ZO) waarbij y variabel is.p p 1%

/------~-~-_/1

jlj~ '~t'll Tz.
- - ~

I

fig. AP1
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De met de tweede spoel gekoppelde flux, opgewekt door de stroom

i in de inducerende spoel, is:

(A1)

=

=

=

't'2= J iip.n dA2

A'l. .

j)(VXAp).n d.A2=
A1

f A .;r dC
2(: P

~

De richting van n ligt hier vast:

als i positief wordt gerekend in de in figuur AP1

-e •z
rechts cyclisch samen met de richting van n.

getekende richting, moet de hierdoor veroorzaakte magnetische

flux positief worden gerekend in de negatieve z-richting,

en eveneens lfl
2

•

-Hiermee samenhangend is dus n =
De richting van ~ hangt

A
2

en C
2

zijn respectievelijk de door de tweede spoel omspannen

oppervlakte en zijn contour, en B
p

en A
p

respectievelijk de

magnetische inductie tengevolge van de stroom in de inducerende

spoel en de daarmee samenhangende vectorpotentiaal.

Voor de vectorpotentiaal A in een punt (x,y,O) geldt de volgende
p

uitdrukking:

A (x,y,O)=
p

(A2)

waarin f de afstand is van (x,y,u) tot e~n punt (S,~,zO) op de

primaire stroomgeleider.

II. 1%

I f ~m_
I

_lz=Zo
• I;l

1/
N -/~ - --y

/ I
/

/x

fig.AP2
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-
De x-component van A is afkomstig van de stroom in de zijden

p
I en III van de inducerende spoel, en de y-component van A is

p
afkomstig van de stroom in de zijden Ii en ri .

Dus is

(A )
P x =l!:2.[,4TT

waarin ~ en em respectievelijk de afstand is van (x,y,O) tot een

punt op zijde I en op zijde III.

Noemt men de y-coordinaat van zijde I : ~t en die van zijde III : t'fJi.

dan staat voor (A3):

(A ) =
p x

"

+ ivz~ +l~::)2+l'x_y)2 ]
=

~=a

.In [ (~ -x) +Vz~+ 2 . )2 ]= -ffJ i l~ -x) + \ Ilr -y +
4ii ~ ~-Cl

f<4 =
+roi .In [ (~ -x) .:vz~+ ( ~ _x)2+ 2

(~m-Y)
41T

~ .;: -(),

Evenzo is:

~. tm

- -tt[ J:: I-p-](A ). = (A4)
p y

'II
'Ie nr.

~m: ~.m:

(A ) =~[jv d~ ~ d, ] :::
p y

4n 2 2 2
Vzo+(-a-x) +(~-y) '1; Vz~+(a_x)2+(~ _y)2

'11
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+

~ A .~dC2 bestaat uit ~A ) dx langs zijden I en III van deJ'1. P f- P x
tweede spoel en uit CA) dy langs zijden II en I£ •

c p y ,

= - ICA ) I dx + lCA) I dx
-c d P x y; -d -t. d P x y= d

+ JcA ) I dy ) - I CA ),' dy J
-Ii P Ylx=-c l -d P Y x::c

Om het geheel overzichtelijk te houden zijn de termen van het

rechterlid afzonderlijk berekend.
c

-fCA )I dx =
P xjy=-d

-c!. ~{Ca-x)+~;+Ca-x) 2+ C~Ili +d) 2'1 [<-a-x)+'(.~+<_a_x)2 +< 1r +d)1
=- ) £ol..ln J !"dx

-Co 4TT {C-a-x)+~z;+C-a-x)2+C'hi+d)2}{ Ca-x)+Vz;+Ca-x)2+ C +d)2
...

~

= -~oi l' -Ca-x)ln{Ca-x)+
4TT

+
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+C-a-x)ln[C-a-xh Vz;+C-a-x)2+ C?nr +d)2 }_Yz~+(_a_x)2+CI1Ii7+d)2 +

- C-a-x)ln { C-a-:r.:) + Yz;+ C_a_x)2+ Cit! + d) 2 } }{z~+ C-a-x) 2+ C'11. T-d) 2 +

+(a-x)ln{ (a-x). Vz~. (a-xl 2+ ( " +d)2} -Vz~+ (a_x)2+(" +d)2 ]hL<
)t;: -(.

\ [f C-a-c) T-VZ~+ C-a-c) 2+ C·tlm+d) 2Jf a+c) +Vz~+ Ca+c) 2 •. C'Ie +d) 2i"
TC-a-c)ln T-

{C -a-c) +Yz~+ C-a-c) 2 + C"r +d)2}[C a+c) +Vz~+Ca+c) 2 T C'7m+d) 2

V2 2 2
+ 2 zO+Ca-c) +(~~+d)

+ .2 YZ;+Ca+c)2+(~t +d)2 •

c::

1- r
(A ) I dx =p x

-(. 't"d

J~i.ln fa-x) +~~~:(a_x)2+: ••-d} ~~_a-x)~z:+ (_a_x:
2

+(~-d:2jJj- dx=

-" C-a-xh zo+C-a-x) +(~III-d) Ca-x)+ z(;+(a-x) +(YJi:-d)
I.

= ItOi.[ -Ca-x)lnftca.-x )+Yz~+(a-x)2+('1Ji-d)2}+Vz~+Ca-x)2+('1J1i-d)2 +
4iT

+C-a-X)ln[(-a-x)+Yz~+(-a-x)2+C'I~_d)2! _Vz;+(_a_x)2+(~~_d)2 +

-C-a-x)ln{C-a-x)+Vz~+(-a-x)2+C~!_d)2} ;Vz;+C_a_x)2+C~_d)2 +
x,:c.

+(a-x)lnl (a_x)+Yz~+(a_x)2+(~,_d)2j -Vz~+(a-x)2+(~t_d)2 ] <

)\ ~-(.
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= ~o i [-(~m:-Y )In{ (?j][ -y)+Yz~+(a-c)2+ (l'/a -y) 2 } +Vz;+ (a_c)2+ ('1II-Y) 2 +

4iT

+ (~nr-Y )In [(1II-Y)+Vz~+ (a+c )2+ (1m _Y) 2} -Vz~+(a+c)2+(1w. _y)2 +

-(1r -y)ln{(FjI -y)+v;,;:<~+c)2+('11_y)2}

+(1r-y)ln [('11-y)+Vz~+(a-c)2+-("'IJ._y)2}

+
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'I

r V2 2 2

l
('lliI-d ) + Z +(a-c) +(~ -d)

+ (~GI -d) .. In o ill +

(1m: -d) V 2 2 2+ Zo +(a+c) +(\r-d) .

+ Yz;+(a+c)2+('1! _d)2[(fir -d)
1

+ (~r -d ) .. In j +

(~~ -d) V2 2 2
J.

+ zo+(a-c) +(~t -d)

= - 1f';i-[ -(~iJr-y)·lnI(~Jf"Y) +Vz~+ (-a-c) 2 + (1" -y) 2}+Vz~+(-a-c) 2 + (~Dr-y )2 +

+ (rtm-Y) .In {(~1li:-y) +Yz~+ (a_c)2+ (1:m-Y)2}_Vz~+ (a-c) 2+ ('lm-;y)2 +
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- N[ (~Ji-d).ln {

(~m -d) y:2 2 2

] +

+ zo+(a-c) +(~lll-d)
=

(11m. -d) ~2 2 2+ zo+(a+c) +(~m-d)

V2 2 2

{
(~I -d)

}+ (Ilr -d) .In
+ zo+(a+c) +(t1r -d)

+

(~ -d) V2 2 2
1

+ zo+(a-c) +(\ -d)

+ Vz~+(a+c)2+('1Jl+d)2{ (1m. +d) }+ (1I1l+d) .In +

. (~ +d) Y2 2 2
m + zo+(a-c) + (t'lm+d )

+ Vz~+(a-c)2+(~r +d)2
+ (~r +d).ln {

(~l +d)

} +

('1r +d) V2 2 2+ zo+(a+c) +(1I+d )

+ Vz~+(a+c)2+("1I1.-d)2 - ~+(a_c)2+(~Ii_d)2 + Vz~+(a-c)2+(~I-d)2 +

-lf1o:-(a+~)2~(~I _d)2 - Vz~+(a+c)2+(t'lTIl+d)2 +yz~+(a-c)2+(t]m:td)2 +

- V.~+(a-c)2+(q! +d)2 + Y.~+(a+c)2+(1r +d)2 J.

Sommatie van deze termen Ievert dan, na deling door i, de

uitdruY~ing voor de coefficient van wederzijdse inductie M.

+
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{ (~ +d)
flo 2 2

}
+ zo+(a+c) +(If/lr. +d)

+ 2(~m:+d).ln

- (~: +d) + y;.~+(a_c)2+(t'Jjj[+d)2

f(~! -d)
R 2 2

}+ 2 ('1- -d) .In
+ zo+(a+c) +(~I -d)

1

(fIr -d) V2 2 2+ zo+(a-c) +(Ylr-d )

i(~- +d)

~'---2- 2

)
+ zo+(a-c) +('1r+d )

+ 2(l'lr +d).ln

(~: +d)+ ~ 2 2zo+(a+c) +('lr+d )
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+

+

+

T(a-c).ln

+(a-c).ln

!(a-c)+~~(~:;)2+(~I+d)2} {(-a+c)+Yz~+(-a+d+(1~+d)1 +

[( a-c) J[z~+ (a-c) 2+ (1m+d)2} {( -a+c) +Vz~+(-a+c) 2 + (f/[ +d) 2}

[(a-c l+~+(a-c)2+(1jjL_d)2} {(-a•.c)+Vz~+(_a+c)2+(1, _d)2} +

f(a-c )+~z~+(a_c)2+ (~r _d)2} {(-a+c )+Yz~+(_a+c)2+(~ill-d)2}

+(a+c).ln

+(a+c).ln

[- (a+c) ~z~+ (a+c) 2+ (~1 +d) 2} {( a-l-c )+Yz~+ (a+c) 2+ ('7nr +d) 2J

[-(a+c 1+f.~+(a+c)2 +(1",+d)2} {(a+Cl+Vz~+(a+c)2+(~r +d)2}

[-(af-c)+Yz~+(a+c)2+(tIIiI-d)i{(a+c)+~z~+(a+c)2+("lI_d)2} +

[- (a+c)+v.~+(a+c)2+(~r -d)2J ( (a+c)+v;.~+ (a+c)2+ (~<rd)2}

+

+
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• (A6)

In deze uitdrukking voar M is er een parameter, daar

~1l1. = ~r + constante.
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A[nl • Uitdrukking voar de coefficient van zelfinduktie van een

rechthoekige spoel.

In principe zou de zelfinduktie van een rechthoekige spoel met

vierkante dwarsdoorsnede van de spoelzijden op dezelfde manier

kunnen worden berekend als in A[I] de coefficient van wederzijdse

induktie tussen twee rechthoekige spoelen, waarbij nu echter niet

mag worden geIntegreerd langs de hartlijn van de spoelzijden,

maar men de integ-raal moet uitbreiden tot het hele volume van de

spoel.

Een dergelijke berekening zou echter zeer bewerkelijk zijn en tot

een zeer uit;sebreide uitdrukk.ing voeren voor de coefficient van

zelfinduktie, wat men gem~dcelijk kan begrijpen als men de omvang

van uitdrukking (A6) bekijkt en bedenkt dat een dergelijke reeks

termen nog enkele keren gelntegreerd zou moeten worden.

~iteratuur (2) geeft nu een uitdrwz~ing voor de coefficient van

zelfinduktie van een rechthoekige spoel met een cirkelvormige

dwarsdoorsnede van de spoelzijden.

I I

CD 1- Qt
I I
i ...-----I~-;;-----J
'! I ~

b

/

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

.--!-

a

fig. AP4

De uitdrukking voor de spoel van figuur AP4 is:

L - 0,004 [ a.ln 2a
eo!

- a.lnf~ +
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-2(a+b) + ~ (a+b)] in fH.

Hierbij kan men voor niet-magnetische materialen stellenf =,1.

De afmetingen a, b, en eil rnoeten worden genomen in cm.

Met behulp van deze relatie kan men de coefficient van

zelfinduktie van een rechthoekigc spoel met vierkante dwarsdoorsnede

van de spoelzijden benaderen. Dit is uitgevoerd vaor de zelfinduktie

van de secundaire spoelen.
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De in het begin van hoofdstuk III gemaakte aannamen zijn ook hier

geldig.

Beschouwt men een geleider met volume V , waarin een stroom loopt.
g -

In een punt (x,y,z) in de geleider is de stroomdichtheid J (x,y,z),
g

fig.AP 5

De magnetische inductie in (x,y,z) is B (x,y,z).
g

De afhankelijkheid van B van de stroomdichtheid J wordt gegeveng g
door de relatie:

u.8 )

In een fysisch systeem is de in het rechterlid voorkomende term,

afkomstig van de verschuivingsstroom, te verwaarlozen, zodat geldt:

VXB
g - /'<0 J g (A9)

De kracht, uitgeoefend op de geleider, is

F g ~/{ (Jg X fjg) + 1E} dVg

...,
en a&ngezien de term tengevolge van de ruimteladingen verwaarloosbaar

is, wordt de grootte en de richting van deze kracht gegeven door

F := IJI(Jl~ B ) dV
I

g g g
I "vj
I
I

L

(A1G.l
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Substitutie van (AO) in (AlW levert als uitdrukking voor F
J g

Fg ~~/{ (V xBglY Bg \ dVg

II:}
Maken we gebruik van rekenregel ~V1) van de vectorrekening,

waarin a = b = B ,dan gaat (AU) over in:g

(Alli

=dV
g

tV (13 .. B ) ]g gFg =k J~Bgo VlBg
Vj

= 1. ff~Bgo V fBJ dVg ~I'G { (Bg)2 ii ciA

Vg ,)

Hierbij is gebruik gemaakt van stelling (V3).

Volgens stelling (v4), (stelling van Gauss) is

- -a.n dA/VoadV=!
v- PI

Wordt in plaats van a een vector b =1 ~ genomen, dan geldt volgens

~1et behulp van rekenregel (V2) vindt men oak de volgende relatie:

II V.b dV 0 /rV 0"5 dV +I ;;'o!1f dV
'v V V

Met (A13) en (A14) vindt men dan de vclgende identiteit:

(A 15)

Vervarq;en we hierin f door -JIJt' dan fjeeft (A15):

dA 0 I dx V 00:

V

dV ..

L---. _
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Aangezien de eenheidsvector e1 een constante vector is, blijft

voorgBande relatie geldig als elke term met e1 wordt vermenigvuldigd.

oI CdxV:;,) 00"1 dV +, Ca. %) 0°1 dV
v V

Doet men dit achtereenvolgens ook voor d en e
2

, en voor d
z

en e
3

,
y

en sommeert men deze termen, dan verkrijgt men:

f[CBgo;'lBJdA =!f{CBgll·ii~~1+{C'jjglloiig}e2+{cBgJ.Voiig}e3] dV +

+1[1i3/7CBgl~ e1+{Bg•Vciigl yJ e2+[ii"goVCiigl JeJ dV. CAt.
V

De tweede term van het rechterlid is gelijk aan:

[
- \ (13 ) - ~(B ) - ()O~)}-+ (B )x~Y +(B) g y +(B )z~y e2 +
gox gy~y g dZ
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Met (A16) en (A17) en stelling (R1) verkrijgt men voor de inductie-B de volgende identiteit:
g

(A18)f [(Bg.;')Bg}A"I [03g.V )BgJdV
V

Substitutie van (A18) in (A12) levert dan als uitdrukking voor de

kracht op de geleider:

- I f [ - --] I 1L [ - 2-]F = it (B .n)B dA -- JI (B).n dA
g ! 0 g g 2.fo A g

A .

Nu is, in bolcoordinaten, dA =e2 d t d 19 •-Met gebruD( van de vectorpotentiaal A is de inductie B te schrijven
g

als:

B = VX A = V X b. (((~ dV
g g <frr1)J et g

~q
waarbij et

de afstand le-e9 1 is van een punt (e'f',}) tot een punt

op de geleider.

De oppervlakte-integraal in uitdru1\"king (Alg) mag worden uitgebreid

tot een ruimte groter dan V
g

, d?ar de bijdragen buiten de geleider

nul zijn, mits bij de integratie de geleider geheel wordt omsloten.

Breidt men de integraal nu uit over de gehele ruimte, dan neemt,

als men na2r het oneindige gaat dA met e2 toe, de vectorpotentiaal

A neemt met 1 af en de magnetische inductie B met 12 •
g e g e

(- ) - 2 JRet produkt B.n B dA zowel als (B) .fidA neemt dan met.~ af,
g g g ._ e

zodat in het limietgeval als V de gehele ruimte is, F nul wordt.
g

dV = O.(J >< Bg gHiermee zij bewezen dat J
V

Hiermee overeenkomstig kan dan zander meer woroen gesteld dat in

uitdrukking (9) die de kracht geeft, uitgeoefend op de secundaire

geleider geldt dat

I
V

(J X 13 ) dV = O.
s s
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A[I1J. Karakteristieken van permanente magneten.

8

III •II
i

o '

---- t,

I ,
! •

-r
I
I

- ~---~------J----

5
-:H .....---

fig.AP 6

Ontmagnetiseringskrommen van enkele materialen.

1. ~trontiumferriet

2. Alnico 5 (aluminium-nikkeI-cobalt legering)

3. Alnico 8
4. Platina-Cobalt

5. SmCo5.

AlB karakteriserend voor hardmagnetische materialen kan men het

maximale energieprodukt IB.H' beschouwen.L ) max.
Voor een materiaal met verzadigingsmagnetisatie 04lTI~ is het

theoretisch maximaal bereikbare energieprodukt:
2

(B.H) = 1 • (4TTIs) (Gausse maatsysteem, hier
max. '4

gebruikt omdat de eigenschappen van permanente magneten in de
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literatuur doorgaans in dit maatsysteem staan vermeld)

Aan een goed hardmagnetiseh materiaal stelt men de volgende eisen:

- hoge verzadigingsmagnetisatie

- hoge eurie-temperatuur

- grote (eenassige) magnetisehe anisotropie

- hoge eoereitiefveldsterkte

(Leze begrippen worden bekend verondersteld)

hysterese-kromme van:

_.-.-.-.- (4tT'I) magnetisatie

(8 induktie ( beide voor SmCo5 )

4TT Is verzadigingsmagnetisatie

B~ remanente induktie

H eoereitiefveldsterkte van de magnetisatie
I e
BRe eoereitiefveldsterkte van de induktie

samenhang krommen in het Gausse maatsysteem: B == "iTT I +H.

Om een goede vergelijking van de voor de opstelling gekozen

magneten met andere soorten mogelijk te maken staan in de hierna

volgende tabel de karakteristieke grootheden vermeld van de

reeds eerder genoemde magnetisehe materialen.

De Danrden 4 I en B in figuur AP 7 geven bij benadering hetw w
werkpunt aan van de bij de opstelling gebruikte magneten.
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Vergelijkingstabel hardmagnetische materialen.

:l> ~6:.
<D ()_. :::r
:J ~

(CJ

Q.
(fl

<D ()
..., :::r
<D CD
iD :I:
~ 0...,

CO0
CD CD
() (fl

::T ()
:J :::r
(ii' 0
A 2..
< m
OJ ~
A a.(CJ..., :::r
0 0<D <'0 CD
<D ~

iD
A
~...,
0
3
<D
()
::T
OJ
::::l
0'
OJ

385 557

9,3 16,0

74 127

530 724

I
15,7 8,0

1350

107

7,25

4,0

32

845

48

600

7,3

5,0
40

890

2900

230

3,1

25

450

4,9

-r- I I

i Sr-Fer~~t .~~;;"_~O_i"_Al~iCO 8 I,ll ~~~: I[ SSmmCo5······-l- , ---L---t-
I 3700 12300 8000 6400 8000

I 0,37 1,23 0,8 0,64 I 0,8

4850 I 7000

Eenhedul:

Gau~s

kA/m

Grootheid:

coercitiefveldsterkte

energie-produkt(B.H)
max.

remanentie B
R

curie-temperatuur

dichtheid

1------- -.---- - ..-.---..----. . .- .

~-._.-

..., 0-
.g N
'0 \.0
3,\.0
::::l
:-' <

OJ
::::l
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i\ r'r1]r. Lo¥. • Programma Vaal' bere"kening van de straom in een

secundaire spael.

~rogramma-taal: BEATHE, vaal' gebruil: op de Burroughs B6700.

d. P:r9K+~?-...!:r.c!1.la vaor levering van de data -H(Y) vaor

net reken;programrna yaor j etl...
n

, .) [ u I I'J' 'F I L::' u !J r ;

'KEAL'Y_ \-I3-C_,j-E-F,S'H'~')-Jt;
, K EII;" , , A'( ri AV' ,,1 L 1 s 5 12 J ;
'lNTELJ~K' ~j

OTl= (3.1~1~9*10**3)/~09bj

Pi= 22.~**2+12.J**2;

Jl= ~~.4~*2+S2.)**2;

'~JK' ~:=1 'ST~P' 1 '~~TIL' 512 'D1'
':;>tuIN'
VI: ~ijO-(256.0t).(~-1)*UY;

AI: S~RT(~+CV+lv2.5)~-2);

~;= SJRT(~+C'+lJ?~)~·2)J

C:= S~RT(~+C1+2~.~)**~);

1:: ~wRT(U+C1+22.)**2);

E:= S~RTlP+('+j7.~)**~);

FI= ~~RT(w+C1+57.)**~)j

G:= SwRT(~+('-~~'~)**~);

Hi= SQRT(~+(Y·2~.~)**~);

,~ L "j j : =C2 * ( '( +~ I • j ) * L 1-, ( I. ( y ... ;) 7 • 5 ) +E ) I C( y +:) 7 • ~ ) +F ) ) +
2 * CT 't' l. 0:2 • ) ) "I.. f, ( C( y + lOt:: • :;) ) 't' '1) I ~ C'1 + 10 ~. ~ ) 't' A) ) +
2. ... ( y - ~ 2 • ') ) *L. '/ ( ( ( Y·;2 2 • :; ) + rl J I , ( '( • 2 2 • 5 ) + ~ ) ) +
2*( '+22.5)*L-j( (C '(+22.:,»+( ;/e (t+2~.5)+iJ»·

1~.~*L~«(<·12.j+C)*(1~.j+~»/~(-12.j+~)*(12.5+C»)·

1~.~*L~«e-i~.j+r)*(1~.~+~»)/(-12.~+~)*C12.5+E»)+

5~.~"L~«C-~~.~+,))*(~~.j+~))/I.(-~2.~+~)~(~2.~+D)))+

5 0;. • :, * l:'l ( ( ( -:) 2. S + r ) * ( ")..: • 5 + i1 ) ) I ~ ( • S 2. • ') + H) * C:> 2. ') + F' ) ) ) +
4*A-q*8-4*C+~*O-~*~+4*F+4*G-~*H)*(lJ**(·1~»J

'L W' ;
~KITEI.OuT_<12oC~(~1~.,,»,rl_X4),/»,

'fLlk' N:=l 'STE-f>' 1 'JNTIL' 5.2 'DO' '''[;~]);

't.ilU'.

vocR.

Zo =. 2.21 'i mrYl.
- 11 (y}

L .__~ ---J
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'8EGPJ' 'FILE' II\J.OUT;

'REAL' T.O~.~.L.MI2.~13,~14,Ml~.~16.~17,Ml~.MI9.

TOU.I.F~I.FHIT.FACTO~;

'oEAL"ARRAY' Xll:20481. P[]:204Bh
C0EFrl:204Al,DA[O:40~Sl.

IF[I:204Al;
'INTFGER' i\J,K,S.U.V;
'gOOLEAN' FOR~ARD;

\J:=12:
Fr)~iNARi):='TRUE';

'COM~E~T' DE 8EQE~ENING ~O~OT UITGEVOE~O

gIJ P~IMAIRE STROOM= 1.12.(10**4)AMP.
EN Z[0)=22.4 MM. Ei\J ACHTEREENVOLGENO

?40. 4AO. 7;;»0. EN 960 ()MW.jMiN.;
FACTnR:= «-1.12*(]0**I+) )*2)/4096;
::( := 0.000524 ;
'COM~E~T' VOOq 8ER~KENING VAN IF(K) IS EERST
gEREKENI~G VAN DE FDURIERCOEFFICIE~TEi\J VE~EIST.

ALLEREE~ST MDETE~ DAARTOE DE II\jVOE~GEGEVE~S

-~(Y) I~ ARRAY OA ~DRJEN GEPLAATST.
KAAQTEi\J ~5 TIM 12d ALS DATA;

qEAr) (l',J,/, 'FOR' 5:=0 'STEP' 1 'J"JTIL' 255 '00' OArS));
'FOR' 5:=('56 'STEP' 1 'UNTIL' J~39 '00' OA(c:,]:=O;
'FOR' S:=() 'STEP' 1 'U~TIL' 255 'DO' OA(409=)-S):=0.A(S+I);
~FTIQ(~.OA,FOR~ARO);

'COMME"JT' Ii\J ARRAY OA STAAN NU FOERIERCOEFFICIENTEi\J
IN RIT~EVERSED ORDER;
qE~JTREVERSE(I\J.OA) ;
IFOq' V:=4 'STEP' 4 'U\lTIL' 16 'Da'
'REGlt\,J'
OM:= 2*V*3.14159:
TOU:= S~/(OM*500);

L:= 0.1*(]0**(-6»;
M1? := -4.2057325*(10**(-9»;
M13 :=-4.133~3~4*(10**(-10»;

~14 := -1.1841007*(10**(-10»;
M]5 -4.~386491*(10**(-11»;

M16 := -2.5153932*(10**(-11»;
M17 := -1.451SS67*(10**(-11»;
~18 := -9.12S4674*(10**(-12»;
M]9 := -b.l0b619S*(10**(-12»;
I := 0;
T := 0;
'FOO' -<:=1 'STED' 1 'U'JTIL' 204R 'DO'
,qEGIN'
~HI:= '<;*OM*TOLJ;
X(~l:= K*O~*(L+2*~12*caS(FHI)+

?*~13*COS(2*FHI)+
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2*~14*CDS(3*rHI)+

2*~15*COS(4*FHI)+

2*~16*COS(5*FHI)+

2*~l7*CDS(6*FHI)+

?*~lB*COS(7*FHI)+

2*~19*COS(A*FHI» ;
O{r<J:= -ARCTA\J( (X[KJ)/~);
'F:NfJ' ;
'FOR'U:= -19 'STEP' 1 'UNTIL' 30 'DO'
'REGIN'
T: =u* <TOU/l 0) :
'FOR' 0<::=1 'STEP' 1 'U'\lTIL' 2047 '00'
'REGl~'

COEF[K):=OA[Kl*FACTOR;
~HIT:= K*OM*T;
IF[K):= ((COEF{Kl*K*O~*5IN(FHIT

+O(r<1»/SQRT(R**2+X{0<:1**2»;
I: =1 + I F (K J ;
IE r-..Jf)' :
wRITF(DLJT,<I,"T=",[l4.7,X4,"STR00I.1",
Xl ."I",Xl ,"=",)(1 .[14. 7>,T, I);
1:=0:
'CO~~E'JT' STROO~ I IS '\lU ~EREKENQ VOOR T IS U ~AAL TOU;
I E"JD' ;
~RITE(DLJT[SKIO(l)l);

'END' ;
'E,\lD'.
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A['l(J • Dikte van het materiaal van het secundaire gedeelte, rekening

houdend met de karakteristieke snelheid.

Naast de (gewenste) levitatie-kracht treedt er in het elektrodynamische

systeem een ongewenste kracht op in de bewegingsrichting: de

zogenaamde "drag"-kracht. (De krachten dwars op de bewegingsrichting

worden buiten beschouwing gelaten)

Nu blijkt in het geval van een continue gel eider als secundair gedeelte

deze kracht een eis op te leveren ten aanzien van de dikte van het .

materiaal.

Het typische van de "drag"-kracht is dat de grootte van deze kracht

toeneemt met de snelheid van primair t.o.v. secundair gedeelte tot

een bepaalde snelheid, waarna een afname plaatsvindt. Deze snelheid

noamt men de karakteristieke snelheid.

Deze karakteristieke snelheid hangt als volgt samen met de materiaal

soort en de dikte van het secundair gedeelte (de continue geleider):

v
kar.

2

waarbij d de dikte is.

In de praktijk ligt de karakteristieke snelheid bij 80 a 90 km/u.

Voor de opstelling werd deze snelheid (of schaal)aangehouden en voor het

gebruikte materiaal leidde dit tot een dikte van 5 mID.

Met het oog op een vergelijking tussen een continue geleider en die,

bestaande uit discrete spoelen, is besloten de dikte van deze laatste

hetzelfde te nemen als bij de continue geleider.
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A[v::::rJ. Discussie van de onnauwkeur:~gheid in de stroomsterkte.

op bIz. 5E was gesteld dat de stroomsterkte in een spoelzijde kon

word en be~'ekend volc;ens I =~ •
Eierbij geldt de aannallie dat R~Bde stroomdichtheid constant is over de

dVlarsdoorsnede.

In werkelijkheid is deze echter niet constant. Wil men een indruk

krijgen van de gelntroduceerde oonnauwkeurigheid dan is het vereist het

werkelijk verloop te kennen.

3ekijkT men hiertoe het verloop van de stroomdichtheid voor een oneindig

uitgebreide geleidende plaat met bovenvlak gelegen in het vlak x=O.

-~

\//
I y --

• ...-
:1(",0

. ..
Z

I

fig.AP 8

Ge stroom loopt overal in de y-richting.

Veronderstelt men boven de plaat een magnetische induktie die

harmonisch in de tijd varieert.

De stroomdichtheid zal dan eveneens een harmonisch in de tijd varierende

funktie zijn waarvan de amplitude bovendien plaatsafhankelijk is.

Stellen we deze amplitude voor x=O op J O•

Voor de stroomdichtheid geld en de vol~ende relaties:

'i7 >< 13 = floJ •

V'xJ = -1 .613
e 'bt

Jeze laatste relatie wordt gevonden uit twee andere relaties:

l'jE = J en V" E = - 6B
~
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SubstiLnt:i.e ;~('('ft: \I.x {-fVX. ,T}=r,,~J.
ot

...,
'V(V.j) -V'\j =: -]:2 ~j

e "0t

Stellen we dat J = J(x,t) dan [;eldt: f~:I = ~o ~~ •

Neemt men J =: P(x).Q(t), en stelt men de tijdsafhankelijke term

In het complexe vlak wordt J dan afgebeeld door:

Substitutie levert

;':81:. beh ul p van

'il
__ Ito·, eJ11- • W •e
=: /"to' 'I IN

r p
de randvoorwaarden die eisen

=

dat P(0)=1 en p(ln) =0

vindt men als oplossing:

p(x)
-xf¥

= e l
= e -x Vr-Ji-oew-'-. (Hj)

:Ce uitdl'ukking voor de stroomdichtheid is hiermee:

Di t verloop is afgebecc'lcl in fL;.AP 9 voor een waarde vanW die

ovcreenkomt met eon toerental Vee!· 960 I •

Ol:iw./ffiln. van de i<i ..J.3neetas.

Eieruit kan de maximale onnauwkeurigheid worden afgeleid volgens:

~J =lJ(Xj~)-Jo I .
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Voorgaande u~tdrukkin~ geeft eehter het verloop van J voer het geval

van een oneindig ui te;ebreide vlaklc:.e L:,laat. ':Ie hebben hier eeh ter te

maken met een spoel met relatief kleine afmetingen van de spoelzijden.

De stroomdiehtheid is hier afhankelijk van tw~~ pIa tsco~rdinaten,

en tet verloop is hier veel moeilijker te berekenen. ~et is echter

plausibel dat het in het voorgaande af3eleide skin-effekt zieh hier

veel minder doet r;elden en derhalve de op blz.58 gelntrodueeerde

onnauwkeurigheid veel kleiner is.

L'

+ l

jl
~~r

jol ~(,~
I

0,'11·
I

O,:l~

l I I
;; 1- 3 /.i -'l( IN r4M.

Fi&. AP 9

Op~erking: de gebruikte meetpennen varmen in de eerste plaats een ver-

storing van het materi al.Verder is niet exact aan te geven waar precies

ec:~~ter jr; t de -. -......\ ,.

de stroomdichtheid in het materi 1.

Lk r voor

Hierdoar lig:en de uit de metingen berekende waarden van de totale door

een spoelzijde lopende stroom gunstiger t.o.v. de werkelijke waarden dan

uit voorgaande beschouwing moet worden opgemaakt.

J
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A[1rrIT]. Gebruikte elektromagnetische relaties en betrekkingen uit

de vectoralgebra.

V(a.b) = (a. V)b + (b. V)a +{ aX( 'Vx b)} +{b~(VX 'a)}

V.~a= ~'V.a+;.V~

J v<f dV = If n ~ dA

V "IfIV.-;' dV =# ti.; dA

II ,0...

I/C1x8..).n dA =f A.'t de

A ~

(V1 )

(V2)

(v4)

V.B = 0 (R1 )

VXB = r J + 1 ~E (R2)
2 n-Co

V.~ = l (R3)
E.

'Ix E = - dB (R4)
dt
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X,y,Z em]

511: S [m]

x y z [m]p' p' p'

A [vs/m]
A [vs/mJp

A [vs/mJs

- [vs/m2]B- [Vs/m2JB
p

B [vs/m2]s

E [vim 1
~

[A/m2JT
0

J [A/m2]s
i [AJ
i [A]n

[F/mJE

Co [F/m]
Ji ~/mJ
j{G Him]
cr J,s/mJ
e .Q m J
Cd,e!,PlLt

fa' erz;e"ies [mJ
r,n Lm]
t [ s]

a [Q/m
3J

coordinatensysteem, vast verbonden aan het

secundair lid

coordinaten van punten van het bewegende

primair (inducerende) lid

coordinaten van het zwaartepunt van het

primair lid

magnetische vectorpotentiaal

magnetische vectorpotentiaal van het

inducerend lid (p van "prirnair")

magnetische vectotpotentiaal van het

secundair lid (s van "secundair")

magnetische induktie

magnetische induktie tengevolge van het

inducerend lid

magnetische induktie tengevolge van het

secundair lid

elektrische veldsterkte

stroomdichtheid

stroomdichtheid in het secundair lid

stroom in het inducerend lid

stroom in de n~ secundaire spoel

permittiviteit

permittiviteit in vacuum

permeabiliteit

permeabiliteit in vacuum

soortelijk geleidingsvermogen

soortelijke weerstand

radius, o.fstand

radius, plaatsaanduiding

tijd

ruimteladingsdichtheid
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