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SAMENVATTING

Aan de Technische Universiteit in Eindhoven wordt onderzoek verricht naar de
eigenschappen van een elektromagnetische micromotor. De micromotor met een permanente
magneet als rotor heeft een koperen stator met een diameter van 0.7 mm en een lengte van 2.3
mm en levert een koppel in de orde van grootte van 10-7 Nm. Door de koperen stator te
omringen door een ijzeren cilinder wordt magnetische afscherming verkregen en het veld
plaatselijk versterkt zodat een groter koppel mogelijk is. Eveneens is het mogelijk een geheel
ijzeren stator te gebruiken. Het afstudeerwerk beoogt het koppel van de micromotor met
ijzeren stator te bepalen d.m.v. berekening en simulatie, waarbij tevens gekeken wordt naar de
twee typen micromotoren met koperen stator.

Eveneens wordt onderzoek verricht aan een vloeistofrem waarmee nauwkeurig het koppel van
de micromotor bepaald kan worden. Een vloeistofrem bestaat uit een cilinder roterend in een
viskeuze vloeistof. Vanwege de rotatie-symmetrie kan bij verwaarlozing van de eindeffecten
met betrekkelijk eenvoudige vloeistofmechanica het koppel op een roterende cilinder worden
berekend. Het zo verkregen koppel blijkt met zo'n 25 % het werkelijke koppel te
onderschatten. Met behulp van eindige-elementen-berekening wordt het koppel nauwkeuriger
bepaald door de eindeffecten wel in rekening te brengen. Uit metingen aan een relatief grote
vloeistofrem m.b.v. een koppelmeetinrichting uit de horloge-industrie blijkt dat door simulatie
het koppel van een vloeistofrem met een nauwkeurigheid van zo'n 3% voorspeld kan worden.
Door de meetresultaten in verband te brengen met de simulatie-resultaten is voor een micro
vloeistofrem (een kleine vloeistofrem die gebruikt zal worden voor het meten van het koppel
van een micromotor) een koppelformule opgesteld die het koppel (0.01 tot 1 ~Nm) geeft als
functie van de rotatiefrequentie (0 tot 100Hz) en van de viscositeit van de vloeistof. Met
behulp van deze formule kan het koppel op een micromotor bepaald worden met een
onnauwkeurigheid die kleiner is dan 5%. De onnauwkeurigheid is een gevolg van
voomamelijk de simulatie-onnauwkeurigheid, de mate waarin de viscositeit van de vloeistof
bekend is tijdens de meting en de hoogte waarmee het vloeistofoppervlak op de cilinder
varieert t.g.v. de kolk die ontstaat vanwege de draaiing.

Van de micromotor wordt eerst m.b.v. een 2D-model op analytisch wijze het veld berekend
van een magneet op een as omringd door een ijzeren cilinder. Met behulp hiervan wordt de
grootte van de ijzeren stator bepaald zodanig dat geen sterke verzadiging in het ijzer zal
optreden. Ook wordt langs analytische weg het koppel bepaald van de motoren met koperen
stator. De micromotor met ijzeren stator is niet door het 2D-model te beschrijven en zodoende
is ook slechts een benaderingsformule voor het koppel te geven. Een negatief effect van het
gebruik van een ijzeren stator of een ijzeren cilinder om de koperen stator is dat naast een
koppel ook een radiale kracht op de rotor wordt uitgeoefend als de rotor zich excentrisch in de
stator bevindt. Deze kracht is op analytische wijze benaderd.

Vervolgens wordt m.b.v. 2D-simulatie het veld in de micromotor met koperen stator
berekend. Het koppel dat hieruit voIgt komt goed overeen met het koppel dat op analytische
wijze is berekend. Voor de micromotor met jjzeren stator wordt gebruik gemaakt van een 3D
simulatie, omdat de magnetische flux in de stator ook in axiale richting verloopt. Het koppel
wordt bepaald door gebruik te maken van de Maxwellse spanning op een gesloten oppervlak
om de rotor. Dit oppervlak bevindt zich in een sterk veranderend veld zodat moeilijk een zeer
nauwkeurige 3D-berekening is te maken. Tevens kan het koppel berekend worden door het
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koppel op elke magnetische dipool (Ilo mxH) in de permanente magneet te integreren over het
volume van de magneet. Door de resultaten van beide methoden onder verschillende
omstandigheden te vergelijken blijkt het berekende koppel zo'n 10% te kunnen verschillen.

Uit simulatie blijkt dat het koppel redelijk behouden blijft bij verzadigd ijzer. De koppel
berekeningen zijn te onnauwkeurig om hier op betrouwbare wijze de invloed van de
verzadiging te kunnen bepalen. Uit simulatie blijkt tevens dat bij een excentriciteit die de
luchtspleet plaatselijk halveert, een kracht ontstaat van tientallen keren het gewicht van de
rotor. Bij een ijzeren stator treedt ook in axiale richting een kracht op de rotor op.

Er kan worden gesteld dat bij gebruik van een ijzeren stator of een ijzeren cilinder om de
koperen stator het koppel toeneemt. Voor voldoende magnetische afscherming en een gelijk
koppel bij gelijke stroom blijken grotere afmetingen van de ijzeren stator nodig te zijn,
vergeleken met de afmeting van een ijzeren cilinder die de koperen stator omringt. Tevens
heeft het laatstgenoemde type het voordeel dat lagere radiale- en axiale krachten op de rotor
optreden. Wanneer geen hoge eisen gesteld worden aan de magnetische afscherming en de
drie typen motoren met gelijke buitendiameter en statorstroom worden vergeleken, dan levert
een motor met ijzeren stator een koppeltoename van zo'n 50% op t.o.v. de motor met geheel
koperen stator; terwijl de motor met ijzeren cilinder een koppelverdubbeling geeft. Een nadeel
van deze beide motoren is echter de grotere dissipatie t.g.v. de weerstandstoename vanwege
resp. de hogere soortelijke weerstand van ijzer ofde kleinere koperdoorsnede.
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Hoofdstuk 1

INLEIDING

"There's plenty of room at the bottom": sprak Dr. Richard P. Feynman reeds in december
1959 [Feyn]. Hij voorzag reeds de voordelen van miniaturisatie. W. Trimmer, een van de
grondleggers van de micro-mechanica, somt een aantal voordelen op: ten eerst zijn micro
systemen· snel, omdat gewenste verplaatsingen en de massatraagheid klein zijn; ten tweede
worden verstoringen ten gevolgen van temperatuurs-uitzetting en trillingen minder naarmate
systemen kleiner worden; microsystemen nemen zeer weinig plaats in; de kleine krachten die
nodig zijn voor de beweging zijn beter in verhouding tot de kleine breekbare componenten
waaraan door microsystemen gewerkt moet worden; en tenslotte door het kleine volume
kunnen materiaalkosten dalen of exotische materialen met gewenste kwaliteiten gebruikt
worden [Trim].

Voor de aandrijving van micro-mechanische systemen kan gebruik gemaakt worden van
micromotoren. Voor deze actuatoren wordt in het algemeen aangenomen dat het
elektrostatische type voordelen heeft t.o.v. het elektromagnetische type [Mat, Busch]. Voor
beide typen concentreert de veld-energie zich hoofdzakelijk in de luchtspleet tussen het
stilstaande en bewegende deel van de actuator. De krachtwerking van zulke actuatoren is in
eerste benadering evemedig met die energie, zodat de maximale energie een geschikte
parameter is om beide typen te vergelijken. De energiedichtheid in de luchtspleet van de
elektromagnetische machine is:

1 2
W =--B

m 2/Jo
(1.1 )

Met een magnetische inductie van 1.6 T, beperkt door verzadiging, wordt een energie
dichtheid van 106 Ws/m3 bereikt. De energiedichtheid voor de elektrostatische motor is
beschreven door:

(1.2)

Hier is de energie beperkt door de elektrische veldsterkte in lucht waarbij doorslag optreedt te
weten bij 3'106 V1m. Hierdoor wordt maximaal een energiedichtheid gehaald van 40 Ws/m3

•

Het is duidelijk dat onder nonnale omstandigheden de elektromagnetische motor een
energiedichtheid heeft die 25.000 keer zo groot is. Inderdaad kunnen zowel W m als We onder
bepaalde omstandigheden stijgen. Paschen heeft reeds verklaard dat de doorslagspanning
toeneemt naarmate de luchtspleet en druk afneemt. Gesproken wordt over een veldsterkte van
3.2'107 Vim in een spleet van 12.5 !-lm, waarbij een energiedichtheid van 4.5'103 Ws/m3 geldt
[Han]. De maximale veldsterkte wordt bereikt in vacuUm: 3.0 .108 Vim. Er dient wel

• micro-systemen: micro-systeem technologie beslaat het domein van constucties met karakteristieke afinetingen
van een paar millimeter tot een nanometer.
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INLEIDING

opgemerkt te worden dat het oppervlak dat grenst aan de luchtspleet zeer vlak moet zijn om
lokale veldversterkingen te voorkomen.

Deze mogelijkheid tot vergroten van de energiedichtheid We leidt tot hoge kosten. Ais men
deze kosten niet wil maken is een elektromagnetische motor met afmetingen in de orde van
grootte van I mm de beste keuze [Mat]. Op de Technische Universiteit in Eindhoven wordt al
jaren onderzoek verricht naar de eigenschappen van een micromotor van deze orde van
grootte. In het kader hiervan is dit afstudeerverslag tot stand gekomen.

1.1 Opdrachtomschrijving

Het doel van de afstudeeropdracht is het onderzoeken van de eigenschappen van magnetische
micromotoren. Deze geminiaturiseerde synchrone motoren zijn ontwikkeld voor een medische
toepassing. Het betreft een tweefasige synchrone motor met een tweepolige permanent
magnetische rotor. De stator wordt gevoed door een symmetrische vierfasig-stroombronstelsel
(met sinus- en cosinus-vormige stromen) met variabele frequentie. De micromotor heeft een
diameter van 0,7 mm en een lengte van 2,3 mm.

Voor het onderzoeken van de eigenschappen van zo'n micromotor is een inrichting om het
elektromagnetische koppel te meten onontbeerlijk. Bij zo extreem kleine koppels kan dat
gedaan worden met een vloeistofrem. Het idee is dat de micromotor een cilindrische roerder
aandrijft die roteert in een stroperige vloeistof (b.v. glycerol). Het remkoppel dat de roerder in
de vloeistof ondervindt is gelijk aan het askoppel geleverd door de micromotor. Indien men de
elektrische stroom door de motor geleidelijk vermindert, wordt uiteindelijk het door de motor
geleverde koppel gelijk aan het kipkoppel, bij die stroom. Nog verder verlagen van de stroom
resulteert in het uit de pas vallen en tot stilstand komen van de synchrone micromotor.

1) koppelbepaling van een micro-vloeistofrem

De vloeistofrem wordt gevormd door een cilinder roterend in een viskeuze vloeistof. Een
micro-vloeistofrem moet in staat zijn koppels te meten in de orde van grootte van 10-7 Nm.
Wanneer het koppel op deze roterende cilinder voldoende nauwkeurig bekend is kan daarmee
vervolgens het askoppel van de micromotor gemeten worden. Met betrekkelijk eenvoudige
twee-dimensionale vloeistofmechanica kan het koppel op een roterende cilinder met oneindige
lengte worden berekend. Op deze wijze kan het koppel op een cilinder met eindige lengte
worden benaderd. Na metingen is gebleken dat het koppel op die manier op 75 % nauwkeurig
wordt geschat. De opdracht is om met een eindige-elementen-berekening een nauwkeurigere
koppelberekening uit te voeren. Het is bij deze methode ook denkbaar dat men de roerder een
vorm geeft die zelfs niet bij benadering toegankelijk is voor analytische berekening. Een
eerste aanzet voor zo'n berekening is gemaakt met het pakket SEPRAN. Verder moet aandacht
besteed worden aan: de vorm van de rem, de soort viskeuze vloeistof en andere parameters die
(ongewenste) invloed hebben op het ontwikkelde koppel. De simulaties zullen geverifieerd
moeten worden door metingen aan roterende cilinders van verschillende afmetingen. Hierbij
kan gebruik gemaakt worden van een koppelmeter zoals die in de horloge-industrie wordt
toegepast voor koppels tot een IlNm. Met de resultaten van analytische berekeningen,
simulaties m.b.v. Sepran en metingen zal uiteindelijk een formule opgesteld worden, die het
koppel van de micro-vloeistofrem beschrijft met een onnauwkeurigheid van maximaal 5% in
een toerenbereik van 0 tot 100Hz.
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Hoofdstuk 1

2) Veld- en koppelberekening aan de micromotor

De huidige micromotor bestaat uit een permanent-magnetische rotor en een koperen stator. Er
is geen enkele afscherming zodat het 'strooi-veld' buiten de motor in verhouding groot is. Om
het veld afte schermen kan beter gebruik gemaakt worden van een ijzeren stator. Om de
eigenschappen van zo 'n afgeschermde micromotor te bepalen is verder onderzoek nodig. De
bovenstaande ontwikkkeling van een meetmethode met de micro-vloeistofrem is daarvan een
onderdeel. Daarnaast zal gekeken moeten worden naar de velden in de motor. De koperen
micromotor kan twee-dimensionaal worden voorgesteld indien hij oneindig lang wordt
verondersteld. Met twee-dimensionale veldberekeningen kan dan het veld op analytische
wijze worden bepaald. In een ijzeren micromotor lopen elektrische stromen en magnetische
fluxen in de stator langs dezelfde ijzeren wegen. De motor is niet meer twee-dimensionaal
voor te stellen omdat de magnetische inductie ook in axiale richting varieert. Zodoende wordt
het ondoenlijk om op analytisch wijze het drie-dimensionale veld te bepalen. Daarom wordt
overgegaan op eindige-elementen berekeningen met behulp van het pakket Opera van Vector
Fields (Oxford, UK). Naast twee-dimensionale berekeningen voor de motor met koperen
stator zullen ook drie-dimensionale berekeningen uitgevoerd moeten worden aan de motor
met ijzeren stator. Door middel van veldbeelden moet een indruk gegeven worden van de
velden in en om beiden typen micromotoren. Tevens zullen krachten en koppels berekend
worden. Vervolgens kan een vergelijking gemaakt worden van de ijzeren motor met de
koperen variant, met als doel meer inzicht te krijgen in de werking en eigenschappen van de
micromotor.

De opdracht is een vervolg op onderzoek aan micromotoren waarover reeds gepubliceerd
werd in de proceedings van de Sixth International Conference on Electrical Machines and
Drives, 8-10 september 1993, University of Oxford, U.K.:
Measurement ofthe pull-out torque ofsynchronous micromotors with p. m. rotor van
P.A.F.M. Goemans, E.M.H. Kamerbeek en P.L.A.J. Klijn.

1.2 Beschrijving van de micromotor

De micromotor is een vier-fasige synchrone motor met een tweepolige permanente magneet
als rotor. Figuur 1.1 geeft de opbouw van de micromotor. De vier geleiders (2), in dit verslag
ook wel flappen genoemd, vormen samen met de mantel de vier fasen van de motor. Aan de
uiteinden van de flappen worden stromen opgedrukt (voor het ene paar tegenover elkaar
liggende flappen volgens i cos wt en volgens i sin wt voor het andere paar), zodat een
magnetisch draaiveld ontstaat. Op de as bevindt zich een permanente magneet die diametraal
gemagnetiseerd is. Het magnetische materiaal is Samarium Kobalt (SmCos); de gegevens
hiervan zijn te vinden in de datasheet in appendix A. De remanente inductie van deze magneet
is 890 mT. In dit verslag zal steeds gerekend worden met 1 Tesla, tenzij anders vermeld,
omdat ook in de simulaties consequent uitgegaan wordt van I Tesla.
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INLEIDING

O.6mm

1. mantel
2. flappen
3. afstandsbus
4. permanente magneet (SmCos)
5. lager, saffiersteen
6. as

1.7mm

Figuur 1.1: Opbouw micromotor met maten ter indicatie

De as draait in twee lagertjes van saffiersteen. Tussen de magneet en het lager bevinden zich
Teflon afstandsbussen zodat het ruwe oppervlak van de magneet niet tegen het lager aanloopt,
en onvoorspelbare wrijving zou ontstaan. Voor de as wordt gebruik gemaakt van een meetpen
of van een boortje omdat hiervan de diameter nauwkeurig bekend is. Het materiaal van de
stator, de mantel en de flappen is koper of ijzer. Door gebruik te maken van ijzer wordt het
veld van de magneet versterkt en tevens gezorgd voor een magnetische afscherming. Verder
bestaat nog de mogelijkheid om een ijzeren cilindertje over de koperen geleiders te schuiven.
Ook hierdoor wordt het veld versterkt en de magneet afgeschermd. De maten in figuur 1.1 zijn
die van een koperen micromotor. De maten van een ijzeren micromotor worden zo gekozen
dat nog net geen verzadiging in de flappen optreedt; deze maten zullen in dit verslag bepaald
worden. We onderscheiden dus drie typen micromotoren: type 1 met de koperen stator; type 2
met de koperen stator omringd door een ijzeren cilinder; en type 3 met een geheel ijzeren
stator. De micromotor met koperen stator zal in dit verslag vaak kortweg de koperen
micromotor (of type 1 micromotor) genoemd worden en evenzo spreken we over de ijzeren
micromotor (of type 3 mircromotor) als we de micromotor met de ijzeren stator bedoelen.

4



Hoofdstuk 1

1.3 Opbouw van dit verslag

In dit verslag komen de volgende zaken aan de orde. In het tweede hoofdstuk zal een studie
gemaakt worden van de vloeistofrem. Daarbij wordt ingegaan op de theorie van de Navier
Stokes vergelijking die de vloeistof-stroming beschrijft. Op analytische wijze kan daarmee het
koppel van de vloeistofrem geschat worden. Eveneens wordt in dit hoofdstuk de
vloeistofstroming in de vloeistofrem gesimuleerd zodat daaruit het koppel bepaald kan
worden. Meetresultaten zullen gegeven worden die zullen uitwijzen hoe nauwkeurig het
koppel uit simulatie bepaald is. In de laatste paragraaf van het volgende hoofdstuk is een
koppelformule opgesteld waaraan het koppel van een micro-vloeistofrem voldoet. In
hoofdstuk drie zal in twee dimensionale benadering het veld van de verschillende typen
micromotoren benaderd worden. Daaruit volgen de afmetingen van de ijzeren stator en kan
het koppel berekend worden, voor zover dit mogelijk is voor de verschillende typen
micromotoren. In hoofdstuk vier wordt ingegaan op hoe de configuratie in een mesh wordt
opgegeven voor de eindige elementen berekening. Daarbij zullen een aantal veldplaatjes uit de
simulatie zullen gegeven worden en de simulatie resultaten vergeleken worden met de
berekening uit de analyse. In het vijfde hoofdstuk zijn het koppel en de krachten op de rotor
gegeven bij verschillende configuraties. In het laatste hoofdstuk zijn de conclusies vermeld en
zijn aanbevelingen gedaan.
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Hoofdstuk 2

VLOEISTOFREM VOOR KOPPELMETING

Een vloeistofrem wordt gebruikt om het uiterst kleine elektromagnetische koppel van een
micromotor te meten. De vloeistofrem wordt gevormd door een cilinder in een viskeuze
vloeistof die bij rotatie een koppel ondervindt. In het afstudeerverslag van Klijn*) [Klijn]
wordt deze methode beschreven. Het bepalen van het exacte koppel van zo'n micro
vloeistofrem is een probleem aangezien geen goede referentie koppel-meting voorhanden is.
Op analytische wijze is het koppel van een micro-vloeistofrem te benaderen door het koppel te
bepalen op een oneindig lange in een vloeistof draaiende cilinder. In zijn verslag geeft Klijn
aan dat hierdoor het koppel ruim 20% onderschat wordt. Mathieson [Math] maakt eveneens
gebruik van het principe van de vloeistofrem voor het bepalen van het koppel geleverd door
een micro-turbine. Ook hij constateert dat bij een vaste snelheid het koppel 20% lager ligt dan
gemeten met een dynamometer [Math]. In dit hoofdstuk zal het koppel van een vloeistofrem
nauwkeuriger bepaald worden door gebruik te maken van eindige elementen berekeningen.

Laten we eerst aan de hand van figuur 2.1 aangeven hoe we te werk gaan. Er wordt begonnen
met een analytische benadering van het koppel To op een oneindig lange cilinder. Vervolgens
wordt m.b.v. simulatie een koppel bepaald van een vloeistofrem bij een bepaalde snelheid (nl)
en viscositeit van de gebruikte vloeistof(TJI), hieruit voIgt een koppel T 1• Dit koppel wordt
vergeleken met een koppel uit de meting T 1" Om te kunnen meten moet het liggen tussen de
1-1 OO~Nm. Vervolgens wordt door simulatie aan een micro-vloeistofrem het koppel T

berekend bij een bepaalde snelheid (n2) en viscositeit (TJ2). Wanneer nu een micromotor met
deze snelheid n2 eenzelfde micro-vloeistofrem aandrijft dan weten we het koppel uit de
simulatie, zodat we het geleverde koppel bij een bepaalde snelheid en motorstroom kurmen
bepalen.

Configuratie
oneindig lange

cilinder

Configuratie
vloeistofrem

1-100 ~INrn

Configuratie
micro-vloeistofrem

0.01-1 J.lNrn

analytischel--T
benadering 0

njl IT) j

sirnulatie I--

I I

verifierende

koppel -
meting

Betrouwbaarheid
van de simuatie

TI'=T1?

sirnulatie

vloeistof
rem

Koppel (T) op
micromotor
bij iAmpere

§2.2 §2.3 & §2.4 §2.5

Figuur 2.1: Schematische voorstelling van de aanpak voor het nauwkeurig bepalen
van het koppel van een micro-vloeistofrem

Dit was een korte uiteenzetting; laten we de methode nu nogmaals beschrijven waarbij ook
aangegeven wordt waar de verschillende onderdelen beschreven worden. We zullen starten
van een vloeistofrem een koppel te bepalen op analytische wijze. Daarvoor wordt in paragraaf

0) Er zal vele malen in dit verslag verwezen worden naar het afstudeerwerk van Klijn, beschreven in [Klijn]. In
het vervolg zal steeds slechts zijn naam vermeld worden.
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2.2 de Navier-Stokes vergelijking afgeleid, waarmee de vloeistofstroming is te berekenen.
Daaruit is vervolgens, met een aantal vereenvoudigingen, het koppel bij een bepaald toerental
(n) en viscositeit (ll) te benaderen. Door eindige elementen berekening is de vloeistofstroming
nauwkeuriger te beschrijven. In paragraaf 2.3 wordt daarom de eindige elementen methode
beschreven aan de hand van de configuratie waar ook Klijn aan gerekend en gemeten heeft. In
paragraaf2.4 zal uit simulatie een koppel bepaald worden dat door metingen geverifieerd zal
worden. Voor de meting gebruiken we een koppelmeetinstrument dat gebruikt wordt in de
horloge industrie, waarbij het koppel dient te liggen tussen 1 en 1000 J.!Nm. In paragraaf 2.1
zal deze meetmethode beschreven worden. Wanneer de simulatie voldoende nauwkeurig blijkt
te zijn kan door simulatie het koppel van een micro-vloeistofrem, met een koppel tussen 0.01
en 1 J.!Nm, nauwkeurig bepaald worden. Wanneer de micro-vloeistofrem de micromotor
aandrijft bij bekend toerental en stroom is zodoende het koppel uit simulatie bekend.
Simulatie van de micro-vloeistofrem wordt beschreven in paragraaf2.5. Meer details over
deze meetmethode aan de micromotor zijn te vinden in de eerste paragraaf. Aan het einde van
die paragraaf zal nog aandacht besteed worden aan de viscositeit van de te gebruiken
vloeistof.

2.1 Meetmethoden

2.1.1 Meetmethode van koppel aan een synchrone micromotor

8

_______ n>_el~st~~ _

Twrijving

Voor de meting van het askoppel wordt gebruik gemaakt van het 'uit de pas vallen' van de
micromotor. De micromotor is een twee-polige, vier-fasige, synchrone motor. Dit houdt in,
dat het geleverde koppel afhankelijk is van de hoek tussen het rotorveld en het veld t.g.v. de
statorstroom. Tevens betekent het dat de snelheid van de as gelijk is aan die van het
draaistroomveld ten gevolge van de stromen. In figuur 2.2 is de gerdealiseerde karakteristiek
Te-8 gegeven. Het maximum van deze curve geeft uiteraard het maximale koppel, ook wel
kipkoppel genoemd, dat de micromotor kan leveren. Het elektromagnetisch kipkoppel van een
micromotor ligt rond de 10-7 Nm. De motor wordt aan de as mechanisch belast en op toeren
gebracht, zodat de motor zich instelt op het werkpunt a. Vervolgens wordt de statorstroom
van de micromotor verminderd, zodat een nieuwe Te-8 karakteristiek ontstaat, waarbij de
amplitude evenredig met de stroom is afgenomen en de motor zich instelt op het werkpunt ~.

Als de stroom nog verder verminderd wordt zal de motor stilvallen als het kipkoppel kleiner is
dan het extern aangebrachte belastingskoppel.

kipkoppel _ T
- e

Figuur 2.2: Te-8 karakteristiek van een synchrone motor bij twee stromen
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Doordat het kipkoppel van de machine onafhankelijk is van het toerental en deze opgedrukt
wordt door de voeding, kan m.b.v. een bekende belasting en variatie van de statorstroom het
maximaal te leveren koppel aan de as worden vastgesteld. Hierbij is er wel van uitgegaan dat
de optredende wrijving in de motor onafhankelijk is van het toerental. Deze aanname lijkt
terecht, aangezien de motor niet gesmeerd wordt en er alleen een viskeus gedrag kan ontstaan
door het optreden van een remkoppel ten gevolge van wervelstromen. Dit remkoppel is recht
evenredig met het toerental. Ais exteme belasting zal aan de as een cilinder worden bevestigd,
dat in een viskeuze vloeistof roteert, de micro-vloeistofrem. Omdat de aan de as aangebracht
mechanische belasting eveneens recht evenredig met de hoeksnelheid toeneemt, en het
remkoppel t.g.v wrijving en wervelstromen voldoende klein is t.O.v. dit koppel (ca. 1%
volgens [Klijn]), zal voor het totale koppel t.g.v. wrijving en wervelstromen een constante
waarde aangehouden worden.

Door bij verschillende toerentallen de micromotor met een bekend koppel te belasten en de
statorstroom te meten waarbij de rotor nog juist blijft draaien, kan men, onder aanname dat het
wrijvingskoppel van de motor constant is, het elektromagnetisch koppel bepalen. Dit wordt
gegeven door:

~\ = c·~ = TL(w\) + Twr

~2 = c·i2 = '0,(w 2 ) + Twr (2.1)

'0,(w\)-TL(W 2)
c = A A

i] - i2

Hierbij zullen we c als een koppelconstante veronderstellen met eenheid [Nm/A]. Het is dus
zaak dat het koppel dat veroorzaakt wordt door de vloeistofrem nauwkeurig bekend is bij
verschillende toerentallen.

2.1.2 Meetopstelling van micromotor belast door een micro-vloeistofrem

Bij de meting aan de micromotor wordt gebruik gemaakt van de opstelling zoals getekend is
in figuur 2.3. Hier hangt de micromotor zelfboven een bakje met vloeistof. De micromotor
met cilinder is in hoogte verstelbaar. Door de spindel in het juk kan het aluminium blokje
waaraan de micromotor bevestigd is, omlaag gedraaid worden. Het blokje is door middel van
twee strippen verenstaal verbonden met het juk. Zodoende hebben we een goed stabiele
meetopstelling die over een beperkte afstand in verticale richting is te varieren en d.m.v. de
nonius nauwkeurig op een bepaalde hoogte is in te stellen. Het mag duidelijk zijn dat de
micro-vloeistofrem gevormd wordt door de cilinder aan de as van de micromotor samen met
de bak met vloeistof.

De twee-fasige synchrone micromotor wordt gevoed door een twee-fasen stroombron. Deze
genereert een sinus- en een cosinus stroom (90 graden in fase verschoven). De voeding levert
een frequentie van 4 tot 100 Hz en een stroom tot 700 rnA effectief. Zowel frequentie als
stroom zijn op een display af te lezen.
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Figuur 2.3: Meetopstelling voor koppelmeting aan micromotor

De meting geschiedt als voIgt: De motor krijgt een bepaald toerental opgelegd door de
voeding. Vervolgens wordt de aan de as van de micromotor bevestigde cilinder voldoende in
de vloeistof gebracht. Dan wordt de stroom langzaam teruggedraaid totdat de motor stil valt.
Deze stroom noteren we. Ret koppel dat de micromotor aan de micro-vloeistofrem leverde is
bekend uit de simulatie.

2.1.3 Meetopstelling voor verifierende meting aan een vloeistofrem

In paragraaf 2.3 zal met behulp van simulatie het koppel bepaald worden van een vloeistofrem
met een koppel in de orde van 10 I-lNm. De methode om dit koppel te verifieren met de
werkelijkheid, wordt in deze paragraafbeschreven. We zullen het koppel meten met de
Variocouple, een koppel meetinstrument uit de horloge industrie. Ret is afkomstig van CSEM
Zwitserland en kan gebruikt worden om koppels te meten van 1 tot 1000 I-lNm.

Figuur 2.4 geeft een idee van de opstelling waarmee het koppel gemeten gaat worden. Een
kleine gelijkstoommotor hangt aan een koppelsensor. Aan de verlengde as van de
gelijkstoommotor zit een cilinder die samen met de bak met vloeistof de vloeistofrem vormt.
Door de verlengde as zal de cilinder zo min mogelijk slingeren. De koppelsensor met
gelijkstroommotor is in hoogte verstelbaar zodat de cilinder op de juiste hoogte in de vloeistof
kan worden geplaatst.
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Figuur 2.4: Meetopste/ling voor koppe/meting ter verificatie van simu/atie

De gelijkstroommotor laat de vloeistofrem draaien in de vloeistof. De koppelmeter meet het
koppel op het huis van de gelijkstroommotor. Zodoende wordt aIleen het koppel t.g.v. de
vloeistof meegenomen en niet de interne wrijving van de gelijkstroommotor.

De meting geschiedt als voIgt: De gelijkstroommotor wordt ingesteld op het te meten
toerental. Vervolgens wordt de cilinder zover de vloeistof in geschoven dat het
vloeistofoppervlak op het midden van de as uitkomt. Opnieuw wordt het toerental
gecontroleerd en bijgesteld, omdat het toerental afhankelijk is van het koppel. Ais het
toerental de gewenste waarde heeft, wordt het koppel afgelezen. Dit gebeurt bij verschillende
toerentallen. Vervolgens wordt de motor in tegengestelde richting aangedreven en opnieuw
wordt het koppel bij dezelfde toerentallen bepaald. Daarna wordt het gemiddelde koppel per
toerental genomen. Normaal gesproken is het koppel onafhankelijk van de draairichting.
Echter door onnauwkeurigheden en vanwege het koppel ten gevolge van de voedingsdraden
van de motor is toch een klein verschil in koppel waargenomen tussen de twee
draairichtingen.

2.1.4 Overige opmerkingen

Voor het bepalen van de vorm van een vloeistofrem zou gebruik gemaakt kunnen worden van
de kennis van viscometers. Hiervan is namelijk zeer nauwkeurig het koppel bekend. In
[Wazer] worden een aantal viscometers besproken. Een aantal bekende viscometers zijn:
concentrische cilinder viscometer, paraIleIle plaat viscometer, kegel-plaat viscometer en de
kegel-cilindrische viscometer. De gebruiktevloeistofrem is het meest te vergelijken met de
concentrische cilinder viscometer. Een verschil is dat bij de viscometer de straal van de bak
slechts een weinig groter is dan die van de draaiende cilinder.

De afmetingen van een vloeistofrem voor een micromotor zijn dusdanig klein dat weinig
vormen mogelijk zijn. De meest simpele en best te maken vorm is die van een cilinder.
Niet de cilinder moet door het vloeistofoppervlak 'prikken' maar de as, waarbij de as zo dun
mogelijk gehouden moet worden. Zodoende wordt de kolk die ontstaat door de draaiende
beweging van de cilinder en as zo klein mogelijk gehouden. E.e.a. zal nog nader aan de orde
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komen. Op de relatief grote cilinder zal het grootste deel van het koppel ontstaan. Aangezien
het fabriceren van de vloeistofrem nooit zo nauwkeurig kan als bij een viscometer zal de bak,
uiteraard cilindrisch van vorrn, niet te klein gekozen moeten worden om te voorkomen dat
onnauwkeurigheden door het niet concentrisch plaatsen van de motor en het slingeren van de
cilinder een te grote invloed hebben. Ook zal een kleine hoeveelheid vloeistof eerder
temperatuur-schommelingen aannemen, wat een ongewenste viscositeits-verandering tot
gevolg heeft. Laten we kijken naar de viscositeit van de vloeistof die gebruikt gaat worden in
de micro- en vloeistofrem.

Het koppel van een vloeistofrem is recht-evenredig met de viscositeit van de vloeistof. Voor
een nauwkeurige meting zal dus ook de viscositeit nauwkeurig bekend en constant moeten
zijn. Door Klijn is gemeten met glycerol oplossing(glycerol met concentratie water van 12
14% heeft een viscositeit van zo'n 0.125 Pa.s bij 20 DC). De viscositeit van deze glycerol
oplossing is dus afhankelijk van de water/glycerol verhouding. Na verloop van tijd verandert
deze verhouding en blijkt de viscositeit te dalen. Het bleek dan ook dat de viscositeit van de
vloeistof die een aantal jaren geleden was gebruikt, gedaald was tot 0.1 Pa.s. Ook wanneer de
vloeistof relatief kort in een open bak zat, daalde de viscositeit aanzienlijk. Tevens blijkt uit
meettabellen dat rond de 20 DC de viscositeit van glycerol met 8.8% afneemt bij een graad
temperatuur-stijging. AIle reden om op een andere vloeistof over te stappen.

Aangezien de te meten koppels lager zullen zijn dan die van de micromotor van Klijn, is
gekozen voor een vloeistof met een lagere viscositeit, namelijk olijfolie. Hiervan is de
viscositeit gemeten bij 18 tot 25 DC. Dit is gedaan met een plaat-plaat viscometer. Vanwege
het feit dat de temperatuur en de hoeveelheid vloeistoftussen de platen kan varieren tijdens de
meting, wordt een tolerantie aangehouden van 1%. De grafiek met de viscositeit als functie
van de temperatuur is te vinden in appendix B2, tabel 1.1 geeft een aantal waarden van de
viscositeit.

Tabei1.1: viscositeit van oiijfolie ais functie van de temper
T [Dq viscositeit fPa.s1

18 0.081
19 0.077
20 0.073
21 0.069
22 0.0675
23 0.064
24 0.0625
25 0.060

atuur

Het blijkt dat bij olijfolie van zo'n 20 DC de viscositeit 4.7% afneemt per graad temperatuur
verhoging. Dit is dus aanzienlijk minder dan bij glycerol, echter het blijft belangrijk de
temperatuur tijdens de meting goed constant te houden en te noteren.
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2.2 Theoretische analyse van vloeistofstroming

2.2.1 De Navier-Stokes vergelijking

In deze paragraaf zal de stroming van een viskeuze vloeistof beschreven worden aan de hand
van hoofdstuk drie uit [Bird]. De fysische eigenschap die de stromingsweerstand van een
vloeistofkarakteriseert, is de viscositeit (11) in Pascal'seconde [Pa·s]. Ais inleiding
veronderstellen we een vloeistof tussen twee parallelle platen op een kleine afstand van elkaar,
zodat er realtiefweinig invloed is van de randen. Op tijdstip t=O krijgt de onderste plaat een
snelheid V, na verloop van tijd is de vloeistofstroming stationair en heeft een laminair verloop
zoals weergegeven wordt de figuur 2.5.

v=o

y

x v=v

Figuur 2.5: Laminair snelheid5projiel hi} een vloeistoftussen twee platen

De schuifspanning in de vloeistof is verantwoordelijk voor het verloop van de snelheid vx• De
schuifspanning Lyx is gedefinieerd als de kracht in de x-richting per oppervlakte-eenheid in een
vlak met constante y (in het vervolg het y-vlak genoemd). Deze is evenredig met de negatieve
lokale gradient van de snelheid, en in dit simpele voorbeeld gegeven door:

T yx = -11 dvx (2.2)
dy

Deze vergelijking kan ook op een andere wijze gernterpreteerd worden. Op de onderste plaat
ondervindt de vloeistof een zekere impuls in de x-richting (in het vervolg x-impuls genoemd).
De vloeistof in deze laag geeft x-impuls door aan de aangrenzende laag. Zodoende wordt
impuls getransporteerd in de y-richting, zodat we Lyx ook kunnen interpreteren als een
viskeuze flux*) van x-impuls in de y-richting. Deze zienswijze past beter bij de later in deze
paragraaf toegepaste wet van behoud van impuls op een volume element. De bovenstaande
vergelijking is bekend als de Newtonse wet van viscositeit. Vloeistoffen die hieraan voldoen
worden Newtonse vloeistoffen genoemd.

Voor onze toepassing is de vloeistof-stroming niet zo simpel voor te stellen, we zullen daarom
een vergelijking op moeten stellen waar de vloeistofstroming aan voldoet. Daartoe maken we
gebruik van de "wet van behoud van massa" en de "wet van behoud van impuls" op een
volume-elementje waar de vloeistof doorheen stroomt. Dit zal in appendix B1 beschreven
worden. Daaruit voIgt de bewegingsvergelijking die zegt dat een klein volume element
dat met de stroom meedrijft versneld wordt vanwege drie verschillende typen krachten die er
op werken. Kortom, dit is de tweede wet van Newton, die stelt dat de versnelling maal massa
gelijk is aan de som van de krachten. De uitdrukking wordt gegeven door:

*) Bird spreekt hier over flux waarmee hij bedoeld 'rate of flow per unit area'. Irnpuls-flux heeft de eenheid van
irnpuls per oppervlakte eenheid per tijdseenheid.
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(2.3)

Hierbij is 1: de spanningstensor. De krachten in het rechter lid zijn respectievelijk een gradient
van de druk, de viskeuze kracht en de zwaartekracht per volume eenheid op het volume
elementje. Voor Newtonse vloeistoffen wordt een lineair verband aangenomen tussen
spanning 't en deformatiesnelheid V1: , De uitdrukkingen B1.13a-f worden gesubstitueerd in
vergelijking 2.3 en indien we ook nog veronderstellen dat de vloeistof onsamendrukbaar is en
dat de viscositeit constant blijft, dan geldt:

Dv 2
p D~ = -Vp + TJV 1: + pg (2.4)

Dit is de Navier-Stokes vergelijking, genoemd naar Navier die hem voor het eerste beschreef,
in 1822. Hier is slechts de vectoriele vorm gegeven, in appendix B1 staan voor
cilindercoordinaten de componenten voor r, cp en z gegeven alsook de zes spanningstermen.
Wanneer we uitgaan van rotatie-symmetrische stationaire en laminaire stroming kan op
analytische wijze een oplossing bepaald worden voor deze vergelijking. De stroming wordt
verkregen door een cilinder (straal Rl) in een cilindrische bak (straal Rz) met vloeistofte
roteren met een snelheid (w), zoals dit wordt weergegeven in figuur 2.8.

R)
I.' ...i. W

z

Figuur 2.8: Oneindig lange cilinder in vloeistof

We veronderstellen deze configuratie oneindig lang zodat de vloeistof slechts in de cp-richting
stroomt (laminaire stroming), dus Vr=Vz= 0, v'l' = f(r). Verder stellen we het systeem stationair
zodat aIle tijdsafgeleiden nul zijn en veronderstellen we geen slip op de wanden. Dit
vereenvoudigt de termen van de Navier-Stokes vergelijking (vergelijking B1.15) aanzienlijk.
Aangezien de cilinder verticaal gepiaatst is, geldt voor de zwaartekracht dat gr = gq, = 0 en dat
gz = -g. De drie termen componenten worden dan gegeven door:

2
Vcp ap

r-component: p- =- (2.5)
r ar

cp-component: 0 = TJ!'-('!'!'-(rv )) (2.6)ar rar cp

z-component: 0 = _ ap - pg (2.7)
az

De schuifspanning ('trq,) die verantwoordelijk is voor de koppelvormende kracht op de wand is
in deze situatie gegeven door:
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(2.8)

(2.l1a,b)

(2.l2a,b)

Deze formules zullen in een volgende paragraaf gebruikt worden om het koppel op de
draaiende cilinder te bepalen. Hieronder voIgt eerst nog een beschrijving van de dimensieloze
Navier-Stokes vergelijking. Daaruit voIgt namelijk een tweetal interessante kentallen.

Dimensie-analyse op de Navier-Stokes vergelijking
Yoor een systeem kan een karakteristieke lengte L en karakteristieke sne1heid Y gekozen
worden. Daarmee kunnen de volgende dimensieloze variabe1en gedefinieerd worden:

v p-p tV
v'= V; p'= PV20; t'=L;

x' = ~; y' = ~ ; z' = ~;

V' = LV; V,2 = L2V 2 (2.9a-d)

D (L) D-- --
Dt' V Dt

met Po een praktische referentiedruk.

Kijken we naar de z.g. continulteits-vergelijking en de Navier-Stokes vergelijking:

(V'~) = 0
Dv (2.10a,b)

2
P D~=-Vp+rJV ~+pg

en substitueren we de dimensieloze variabelen, dan veranderen de vergelijkingen in:

(~ V'.v'V) = 0

p(V)~(VI'V) = _(lv',p'PV2
) + 11_

1
V'2(V" V)+pg

L Dt' - L L2 - -

Yermenigvuldiging van de eerste vergelijking met LN en de tweede met Lipy 2 geeft:

(V,·~) = 0

D't. = -V' p'+[_rJ_] V,2 v' + [gL] ~
Dt' pLV - V 2 g

Hieruit volgen twee dimensieloze kentallen name1ijk:

he! Reynolds getal: Re =[p~V}
en he! Froude gela1: Fr ~ [:~1
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Deze kentallen karakteriseren de vloeistof stroming indien de karakteristieke getallen L en Y
zo zijn gekozen dat de termen de V'p', V'2}:' van de orde een zijn. Het getal van Froude geeft
aan wat de invloed is van de zwaartekracht op de stroming. We kunnen zeggen dat het getal
van Froude de verhouding aangeeft tussen de stationaire traagheidskracht (py2/l,) en de
zwaartekracht (pg). Dit getal is voor ons belangrijk doordat de vorm van een
vloeistofoppervlak erdoor bepaald wordt. Yoor liRe mogen we zeggen dat het de mate
aangeeft waarin de viskeuze kracht (YJY/l,2) ten opzichte van de stationaire traagheidskracht

(py2/L) invloed heeft op de stroming. Yoor Re» I zal de term (}:·V}:) aanleiding geven tot
grote versterking van kleine verstoringen in}: en kan turbulentie optreden. Wiskundig
betekent dit dat door een laag Reynolds getal (Re =1) de vergelijking meer 'lineair'is.
Yiskeuze krachten spelen dan een grote rol, zodat voldoende demping optreedt om turbulentie
te voorkomen.

Wanneer nu in twee verschillende systemen het Froude en Reynolds getal hetzelfde zijn, dan
kunnen beide systemen beschreven worden door gelijke dimensieloze differentiaal
vergelijkingen. Indien de dimensieloze randvoorwaarden hetzelfde zijn (dit kan aIleen als de
twee systemen gelijkvormig zijn) dan zijn de twee systemen ook wiskundig identiek, d.w.z.
dat het dimensieloze snelheidveld }:'(x' ,y' ,z' ,t') en de dimensieloze druk p'(z' ,y' ,z',t') in
beide gevallen gelijk zijn. We noemen dergelijke systemen dynamisch gelijkvormig.

Van dit gegeven zou goed gebruik gemaakt kunnen worden voor het bepalen van het koppel
op een micro-vloeistofrem waarvan het koppel zo klein is dat er geen geschikte meetopnemers
voor bestaan. Meting van het koppel geschiedt dan aan een op-geschaalde vloeistofrem;
zodoende is op een schaalfactor na, het koppel op de micro-vloeistofrem bekend. Bedenk
echter weI dat dan ook de vorm van het vloeistofoppervlak gelijk moet zijn, wat betekent dat
het getal van Froude voor beide configuraties gelijk moet zijn. Dit impliceert, zoals ook
aangegeven wordt door Bird in voorbeeld 3.7-1 [Bird], dat vloeistoffen met verschillende
viscositeit gebruikt moet worden in de twee configuraties. Laten we een voorbeeld geven om
dit te verduidelijken.

Voorbeeld
Stel we willen zowel Re als Fr constant houden voor een grote (1) en een kleine (2)
configuratie, dus

PI Lr~ = ",-P=--2~..:...V...::..2

gLr g~

Uit de tweede vergelijking voIgt dat moet gelden:

V, - fiv.
Wanneer we deze invullen in de eerste vergelijking dan voIgt dat moet gelden:

P2 (Lr J~ PI-= - -
112 ~ r1l

Kortom, we zien dat om dynamische gelijkheid te krijgen, de kleine configuratie t.O.V. de
grootte zowel moet verschillen in snelheid als in kinematische viscositeit (YJ/p). Of volgens
deze methode gemakkelijk het koppel op een micro-vloeistofrem bepaald kan worden zal
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nader onderzocht moeten worden. We zullen ons in dit verslag beperken tot het bepalen van
het koppel uit simulatie, ook hierbij zal gerefereerd worden aan de getallen van Reynolds en
Froude.

2.2.2 Eenvoudig model

In deze paragraaf zal m.b.v de Navier-Stokes vergelijking de vloeistofsnelheid, de
schuifspanning en daaruit het koppel voor een eenvoudig voorbeeld bepaald worden. We
kijken daarvoor naar de configuratie, gegeven door figuur 2.8. We zullen eerst de
vloeistofsnelheid (vcr) bepalen. Hiervoor maken we gebruik van vergelijking 2.6, hier
nogmaals gegeven:

17~(.!.~(rv )) = 0 (2.13)
Jr rJr cP

Deze vergelijking heeft als oplossing v = c]r + 5..- en met als randvoorwaarden dat op de rand
'P r

van de draaiende cilinder geldt dat vep (r = R,) =W . R] en op de rand van de stilstaande cilinder

(de bak) dat vep (r = R2 ) = 0, resulteerd voor de snelheid van de vloeistof in de bak:

R/ _r2 Rl
2

Vcp = 2 2 ·w. (2.14)
r R2 - R(

De schuifspanning in de cp-richting is de enige term uit de Navier-Stokes vergelijking die een
tangentiele kracht uitoefent op de cilinder. Deze is dan ook verantwoordelijk voor het koppel
op de cilinder. De schuifspanning is gedefinieerd als de kracht per oppervlakte eenheid, zodat
integratie over het cilinderoppervlak en vermenigvuldiging met de straal het koppel oplevert.
Voor de schuifspanning in de cp-richting geldt:

L' = _TJ[OVep _ vep] (2.15)
rep or r

We zien dat deze afha[nk;l~~ ~s ]v~ vcr; substitueren van Vcr uit verge1ijking 2.14levert:

L rcp = -2w'1] d 2 2 -2 (2.16)
R2 - R1 r

We zien dat de schuifspanning op de rand van de cilinder r = R1 constant is dus levert
vermenigvuldigen met het oppervlak van de cilinder de totale kracht. Nogmaals
vermenigvuldigen met RI geeft het koppel op de cilinder. Het koppel bij lengte (h) is dan als
voIgt:

R 2

T = -L' . 2Jt R h· R = - 2 • 4Jt R 2 h . TI • Wrep I 1 R 2 _ R 2 I • I
2 I

(2.17)

De richting van het koppel is dus tegengesteld aan de richting van de vloeistofstroming. Het
mag duidelijk zijn dat ook op de rand van de buitenste cilinder een even groot koppel ontstaat.
Het remkoppel dat de vloeistof op de cilinder uitgeoefend zal dus in de negatieve cp-richting
zijn gericht. Het koppel van de vloeistof op de bak is net als de draaingsrichting in de positeve
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cp-riehting. We zullen het een en ander laten zien in een eenvoudig voorbeeld met de volgende
afmetingen en omwentelingssnelheid:

R1 = 1 mm 0) = 23'[ . 50 rad/s
Rz =10 mm

Het vedoop van de vloeistofsnelheid is weergegeven in figuur 2.8.
0.35,-------,----,------r----,----,---,----,--..,---------,

0.3

:!2
~ 0.2..
c:

.E!
o
10
.~ 0.15
;;

0.1

0.05

oL------'-_-----'-_----'-_---L-_..--L-_---'---_---'--_-'===-.i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

slraal x 10-3

Figuur 2.8: Vloeistofsnelheid (V ) alsfunctie van r
qJ

Wanneer we nog aannemen de viseositeit 11 = 0.125 Pa's dan geldt voor de sehuifspanning op
de eilinder -79.333 N/mz en op de rand van de bak +0.79333 N/mz. Vermenigvuldigen met het
oppervlak (bij h = 2 mm) en en de straal van respeetievelijk de eilinder en de bak geeft een

koppel van 1 IlNm.

2.2.3 Vorm van het vrije oppervlak

Wanneer een eilinder draait in een vloeistof ontstaat rond de eilinder aan de bovenzijde van
het vloeistofoppervlak, in het vervolg kortweg vrije oppervlak genoemd, een kolk. Door de
ei1inder uitsluitend in de negatieve z-riehting oneindig lang te veronderstellen behouden we de
uitdrukking voor de snelheid van de vloeistof. De vorm van het vrije oppervlak op Zo, dat is
op z = 0, wordt bepaald door een druk in de r-riehting t.g.v. de eentrifugaal-kraeht en een druk
in de z-riehting t.g.v. de zwaartekraeht. Dit is gesehetst in figuur 2.9.

vrije-oppervlak

1--_--,,--====--- ----'11'- vrije oppervlak
h bij 0>=0

I
Zo .j.•••.••••••••••••••••••••••..•....••.••••.••••••..•••

I

I

I

Z

R1

Figuur 2.9: Mogelijke vorm van het vrij-oppervlak van de vloeistof
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We veronderstellen dat R]«Rz zodat we voor de snelheid van de vloeistofmogen schrijven:
2

RIO)
v =- (2.18)

<P r

Uit de termen van de Navier-Stokes vergelijking volgen nog twee uitdrukkingen voor de druk
gradient. Substitueren van de vergelijking voor de vloeistof stroming geeft:

ap v2 R40)2
_ = p~ = p_l- (2.19)
ar r r3

ap
- = -pg (2.20)
az

Aangezien de druk slechts een functie is van de positie mogen we schrijven:
ap ap R4

0)2
dp =-dr +-dz = p.-1-

3
-dr - pgdz

ar az r

en integreren geeft:
1 R40)2

p= __ p_I__ pgZ+C
2 r 2

Wanneer we stellen dat p = po en z = Zo op r = R] dan mogen we schrijven,
1 2 2

Po = - - pRJ 0) - pgzo + C
2

zodat

1 2 2( RI
2 J ( )p - Po = "2pRI 0) 1-7 - pg z - Zo .

(2.21)

(2.22)

(2.23)

(2.24)

(2.25)

Op de vrije-oppervlakterand van de vloeistof moet gelden dat p = Po; invullen geeft de
beschrijving van het vrije oppervlak:

R
2

w
2

( R
2

Jz-zo=~· 1- )

We kunnen als diepte van de kolk (h) benaderen door r naar oneindig te laten naderen, dan
geldt:

(2.26)

Dit geeft goed aan hoe het getal van Froude gerelateerd is aan het vrije oppervlak. Froude
geeft een maat voor de kolkdiepte aan t.O.v. de karakteristieke lengte.
We bekijken het volgende geval waarbij:

R] = 1 mm OJ = 2n·50 rad/s
Rz = 10 mm g = 10 m/sz

Hierbij verloopt het vrije vloeistofoppervlak zoals wordt weergegeven in figuur 2.8.
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X 10-3

5C__:-.:-::__-=-=-__ =-=-:~__-=-=-__ =_=__~__ ====~__~__~~__=:==:__~__
4.5

0.5

°1L---~-~~L------'--~--'-~----'---~~

straal [mm]

Figuur 2.8: Vorm van vloeistofoppervlakvolgensformule 2.25

Wanneer de vloeistofin rust is dan geeft de stippellijn de hoogte van de vloeistofaan. De
totale kolkdiepte is hier 4.93 mm. Langs de rand van de cilinder blijkt de vloeistofheel steil te
verlopen. In de praktijk blijkt de contact-hoek (t.g.v. adhesie en cohesie) veel minder scherp te
verlopen zodat de kolk veel minder diep zal zijn. Zodoende is de kolkdiepte met deze formule
slechts te schatten, maar geeft het weI goed aan van welke parameter de diepte athankelijk is.
We zien dat het kwadratisch evenredig is met toerental en de straal ofwel de omtreksnelheid.
Willen we dat de kolk weinig invloed heeft op de variatie in het koppel dan moet dus gezorgd
worden dat de straal ter plaatse van het vloeistofoppervlak zo klein mogelijk is.

2.2.4 Turbulentie

Een belangrijke aanname in de formules is dat tussen de cilinders de stroming laminair
verloopt en dus niet turbulent is. Dit mag aangenomen worden indien het Reynolds getal
voldoende laag is. Voor een vloeistof in een pijp zou dit moeten liggen onder de 2100, voor
situaties zoals bij viscometers mag dit getal nog veel hoger liggen [Wazer]. Voor de in dit
verslag besproken configuraties zal het Reynolds getal niet hoger zijn dan 250.

Re= p'L'V = 1000·20·1O-
3

·2n50·2.5·10-
3

233 (2.27)
rJ 0.0675

Rierin is:
p : De dichtheid van de vloeistof
L : De karakteristieke lengte, hier de straal van de bak
V : De snelheid langs de rand met de grootste snelheid (2n;·f.r)
TJ : De viscositeit van de vloeistof

We mogen dus aannemen dat geen turbulentie optreedt. Wel is het zo dat een groot
Reynoldsgetal betekent dat de viskeuze krachten minder worden en dat zodoende de
vergelijking minder lineair wordt. Ret is dan mogelijk dat bij numerieke iteratie door
lineairisatie problemen geen convergentie kan worden bereikt. Rieraan zal in paragraaf 2.4.2
nog worden gerefereerd.
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2.3 Simulatie van een vloeistofrem

In deze paragraaf zal de simulatiemethode beschreven worden aan de hand van een
vloeistofrem naar de configuratie van Klijn. Eerst een opmerking vooraf. Vaak spreken we in
de tekst kortweg van het simuleren van een vloeistofrem, formeel bedoelen we natuurlijk het
berekenen van de vloeistofsnelheid en de schuifspanning volgens de eindige elementen
methode en het someren van de schuifspanningen voor de berekening van het koppel.
Kortweg spreken we dan over het koppel uit de simulatie, zoals er ook over een koppel uit de
analyse en uit uit de meting gespoken wordt.

2.3.1 Vloeistofrem volgens Klijn

In figuur 2.11 is de configuratie gegeven van een vloeistofrem die Klijn gebruikte in zijn
afstudeerwerk. De configuratie bestaat uit een cilinder (met straal R) op een as (met straal r)
die geheel ondergedompeld is in de vloeistof. Op de as zit nog een cilinder (met straal R),
waar het vloeistofoppervlak op eindigt, zoals te zien is in de figuur. Zodoende wordt
voorkomen dat een kolk ontstaat wanneer de cilinder en as roteren.

~r

L

H

11=0.125 Pa·s
OJ = 2Jt . 50 rad/s

~R,

'II

o

R=2mm r= Imm
L=10mm I = 5mm
D=40mm H=40mm

Figuur 2.11: Configuratie van de vloeistofrem van Klijn

Het mag duidelijk zijn als bij de analytische berekening van het koppel de lengte van
respectievelijk de cilinder en de as oneindig groot worden verondersteld (ofwel L» R en
1» r) dit zalleiden tot een vrij grove benadering. Het is echter de enige relatief eenvoudige
methode om het koppel analytisch te berekenen. Klijn verwaarloost in zijn berekening ook de
invloed van de bak door te stellen dat D» 2R. Voor het koppel op as en cilinder geldt dan
het volgende ( bij de waarden tussen haakjes is de invloed van de buitendiameter van het
bakje weI meegenomen):

Tas = 2.47 ~Nm ( 2.48 ~Nm)

Tcilinder=19.7 ~Nm (19.9 ~Nm)

Totaallevert dit een koppel op van 22.38 ~Nm terwijl een koppel van 30 ~Nm gemeten is.
Een verschil van zo'n 25% tussen het koppel uit meting en uit analytische berekening.
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Laten we voor een nauwkeurigere bepaling van het koppel overgaan op simulatie van de
vloeistofstroming en daaruit volgende schuifspanningscomponenten. Daartoe zal in de
volgende paragraaf een beschrijving gegeven worden van de eindige elementen methode aan
de hand van de hier bespoken configuratie.

2.3.2 Eindige elementen methode

De eindige elementen berekeningen worden uitgevoerd met Sepran. Dit is een eindige
elementen simulatie pakket voor het rekenen met partieIe differentiaal vergelijkingen, zoals de
Navier - Stokes vergelijking. De stroming in de vloeistofrem wordt rotatie-symmetrisch
verondersteld. Dat wil zeggen dat aIle parameters onafhankelijk zijn van cpo Zodoende kan het
probleem bezien worden in een cp-vlak, een vlak met constante cpo In Sepran betekent dit dat
gebruik gemaakt wordt van Swirl en een axi-symmetrisch coordinatenstelsel. Bij de simulatie
veronderstellen we dat geen kolk ontstaat op het vrije oppervlak van de vloeistof en dat het
systeem niet in temperatuur verandert.

Voor de berekening wordt het cp-vlak opgegeven en verdeeld in elementen, de mesh, te zien in
figuur 2.12 voor de in de vorige paragraaf gegeven configuratie.

C.4 C3

C5

6

C7

C8

C2

C9

1 CI_f
MESH

Figuur 2.12: Curven 1 tot 9 en een mogelijke mesh

In het linker plaatje worden de randen (Cl tot C9) van de mesh aangegeven. De rand Cl geeft
de bodem van de bak en C2 de cilindrische rand van het bak aan. C3 is het vrije oppervlak van
de vloeistof. De straal van de as wordt voorgesteld door C5. Het deel van de cilinder op de as
dat grenst aan het vrije oppervlak wordt gegeven door C4. C6 tot C8 zijn de randen van de
cilinder in de vloeistof. De symmetrie-as van de configuratie wordt gevormd door C9. Rechts
zien we de configuratie opgebouwd uit driehoekige elementen. Dit vormt de mesh waarmee
gerekend gaat worden. Niet aIleen driehoeken zijn te gebruiken, de mesh kan ook door andere
element-vormen opgebouwd worden.

Voor de berekening moet de viscositeit en dichtheid van de vloeistof opgegeven worden. Ook
wordt aangegeven wat de vrijheid van de vloeistofsnelheid is (in r-,cp- en z-richting) op de
verschillende randen. Op de rand van de bak (Cl,C2) geldt dat de vloeistofsnelheid in aIle
richtingen nul is. Op het vrije oppervlak van de vloeistof (C3) moet geen vloeistof naar buiten
kunnen stromen. Stroming in de r- en cp-richting moet weI mogelijk zijn. Zodoende wordt
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slechts opgegeven dat de snelheid in de z-richting nul is. Op de randen van de as en cilinder
(C4-C8) is de snelheid van de vloeistof gelijk aan de snelheid ter plaatse,dus in de cp-richting
met de omtreksnelheid en nul in de z- en r-richting. De symmetrie-as wordt gegeven door het
slechts mogelijk te maken dat de vloeistof in de z-richting kan stromen. Met deze
randcondities is het voor het programma mogelijk de snelheid en druk in de vloeistofte
bereken. Daaruit berekent het programma de schuifspannings-componenten waarmee het
koppel bepaald kan worden.

Tot zover de mesh en randvoorwaarden voor de configuratie van een vloeistofrem. Laten we
kijken naar de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de simulatie aan de hand van een
eenvoudig voorbeeld: de oneindig lange cilinder. Hiervan is namelijk op analytische wijze
reeds exact de vloeistofsnelheid en schuifspanning ('tlpr) bekend (zie paragraaf2.2.2), zodat
een goede vergelijking mogelijk is.

Figuur 2.13 geeft de mesh voor de simulatie aan een draaiende oneindig lange cilinder. C1 is
wederom de bodem en C2 de buitenkant van de bak. Het vrije oppervlak wordt gegeven door
C3 en de buitenstraal van de draaiende cilinder wordt gegeven door C4. De cilinder wordt als
oneindig lang gesimuleerd door het opgeven van de juiste randvoorwaarden. Dit betekent dat
op C1 en C3 de snelheid in de r en z-richting nul wordt gemaakt. Zodoende is aIleen een
snelheid in de cp-richting mogelijk. Op C2 is de snelheid in aIle richtingen nul en op C4 is de
vloeistofsnelheid in de cp-richting gelijk aan de omtreksnelheid van de draaiende cilinder.

C3

CI
Figuur 2.13: Mesh van oneindig lange dlinder

(2.28)
r

De vloeistofsnelheid uit simulatie wordt nu vergeleken met de snelheid uit analytische
berekening. In tabel2.2 is deze gegeven op twee plaatsen, namelijk op de randen Cl en C3.
Op de draaiende cilinder (r=1 mm) geldt een snelheid van: NO = 0.001·2n·50 = 0.3142 m1s en
op de rand van de bak uiteraard een snelheid gelijk aan nul. Daartussen neemt de snelheid af
volgens formule:

R 2 _ r 2 R 2 10-4 _ r 2

V ber = 2 • I 'W = .1.01.2Jt.50
R 2 _ R 2

r 2 I

In de tabel worden aan aantal snelheden per straal gegeven om de simulatie resultaten (VI en V3

voor resp. de snelheid op rand Cl en C3) te kunnen vergelijken met de exacte analytische
oplossing (Vber).
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TabeI2.2: Vloeistofsnelheid uit analyse en simulatie bi; verschillen
straal rm] Vber rm/s1 VI rm/sl V3 rm/sl
0.0010 0.3142 0.3142 0.3142
0.0028 0.1044 0.1045 0.1045
0.0046 0.0544 0.0544 0.0544
0.0064 0.0293 0.0293 0.0293
0.0082 0.0127 0.0127 0.0127
0.0100 0 0 0

de r

We zien dat de snelheid uit de simulatie slechts op afrondingsfouten afwijkt van de exacte
berekening. Berekenen we echter uit de simulatie de schuifspanning in tangentiele richting
(tq,r) dan blijkt op de randen C2 en C4 deze wei af te wijken van de analytisch berekende
waarden. Uiteraard is de nauwkeurigheid afhankelijk van de het aantal eIementen dat gebruikt
is. Daarom is in tabel 2.3 op een aantal plaatsen de schuifspanning op de cilinder en op de bak
gegeven bij een verschillend aantal eIementen in de r-richting.

Tabel 2. 3: SchuifsTJannin~ berekend met verschillend aantal eleme
# elementen Lrr.r op C4 [N/m2

] Lrr,r op C2 [10-2'N/m2
]

50 boven 78,72 79,34
midden 78,84 79,34

onder 79,08 79,34
gemiddeld: 78,88 79,34

25 boven 77,36 79,34
midden 77,73 79,32

onder 78,39 79,31
gemiddeld: 77,83 79,32

nten

Uit paragraaf 2.2.2 is bekend dat de schuifspanning 79.33 N/m2 bedraagt op de rand van de
cilinder en 79.33.10-2 N/m2 op de rand van de bak. Bij het gebruik van 50 elementen is op de
bak nauwkeurig de gewenste schuifspanning gevonden terwijl op de cilinder hier duideIijk
vanaf geweken wordt. Ais we het aantal elementen halveren wordt het verschil nog groter. Op
de rand van de bak is de schuifspanning nog steeds vrij nauwkeurig terwijl op de ci1inder er
steeds meer verschil ontstaat. Kijken we nu naar een mesh waarbij de elementen zich
concentreren rond de cilinder (eerste element is tien keer zo fijn als het laatste), dan ziet de
mesh er uit als in figuur 2.14:

Figuur 2.14: Verdichte mesh van oneindig lange cilinder

Nu worden de volgende waarden verkregen zoals vermeId in tabel 2.4.
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Tabel 2.4: Schu(fspanninR bij aanf!,epaste mesh
# elementen 'tmr op C2 [N/m2

] 'tmr op C2 [10-2
• N/m2

]

50 boven 79,29 79,32
midden 79,31 79,30

onder 79,33 79,29
gemiddeld: 79,31 79,30

25 boven 78,22 79,23
midden 78,35 79,17

onder 78,61 79,12
gemiddeld: 78,39 79,17

Bij 50 elementen blijkt dat op beide zijden de schuifspanning ongeveer even nauwkeurig is
berekend. Bij 25 elementen begint de schuifspanning op de cilinder af te wijken. Op de rand
van de bak blijft de schuifspanning duidelijk het nauwkeurigst. Ook zijn simulaties uitgevoerd
bij verschillende snelheden. Bij lagere snelheden blijkt de uitkomst alleen maar nauwkeuriger
te worden, bij hogere snelheden blijft de nauwkeurigheid ongeveer gelijk. Ook is gekeken of
de schuifspanning uit een vlak in de vloeistofbetrokken kan worden i.p.v. op de randen. Dit
bleek echter geen nauwkeuriger resultaat op te leveren.

conclusie
De snelheid van de vloeistofrem blijkt d.m.v een eindige elementen methode zeer nauwkeurig
uit te rekenen te zijn. Bij het bepalen van de schuifspanning (een afgeleide van de snelheid)
zijn grotere afwijkingen te zien. Deze afwijking is sterk afhankelijk van het aantal elementen
dat gebruikt is bij de berekening. Verder is geconcludeerd dat in de buurt van de cilinder waar
de gradient van de snelheid groter is, een grotere afwijkingen in de schuifspanning optreedt.
Dit is deels te verhelpen door daar ook het aantal elementen te vergroten. Op de rand van de
bak blijft, ondanks relatiefweinig elementen, toch een goede weergave van de schuifspanning
bestaan. Een maat voor het koppel kan dus best van de schuifspanning op de rand van de bak
betrokken worden. Om toch in indruk van de nauwkeurigheid te houden, wordt in het vervolg
zowel het koppel op de bak als het koppel op de as en cilinder genomen. Het verschil zal
gebruikt worden als een indicatie van de nauwkeurigheid van de berekening.

2.3.3 Simulatie van de vloeistofrem van Klijn

De configuratie van de vloeistofrem, waarvan in het begin van de vorige paragraaf reeds een
benadering van het koppel is gegeven, wordt hier gesimuleerd. Naast de hoofdstroming in de
<p-richting wordt nu ook een stroming in het <p-vlak berekend, we zien dit in figuur 2.15.
Duidelijk is een soort pompwerking waar te nemen. De vloeistof wordt door de grote cilinder
naar buiten gedrukt en komt via de boven- en onderzijde weer terug bij de cilinder. Overigens
geven de pijltjes de grootte en richting van de vloeistof aan op het startpunt van het pijltje.
Aan de bovenkant zou deze een kolk in het vrije oppervlak veroorzaken ware het niet dat dit
oppervlak in de simulatie vast ligt.
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Figuur 2.15: Snelheids-vectoren in het phi-vlak

In de plaatjes in de figuren 2.16a tot e wordt de schuifspanning in [N/m2
] voor de

verschillende randen weergegeven. Hierbij is 'tz.p de schuifspanning in de <p-richting op de
randen C4, C6 en C8 en 'trip de schuifspanning in de <p-richting op de randen C5 en C7. De
gestippelde lijn geeft de analytische benadering van de schuifspanning aan voor de oneindig
lange cilinder, zie ook tabel 2.5.

150r-----r----,...-----,--,--,----,----,---,--,---,

100

50

o ,,' ,
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2

straal x 10-3

a) schuifspanning ('tZCjl) langs rand C4
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e) sehuifspanning (t2<r) langs rand C8
Figuur 2.16: Sehuifspanning op de randen C4 tot C8 in {N/m2J

Vanwege de rotatie-symmetrie is de sehuifspanning over het gehele oppervlak van de rem
bekend. Uit de sehuifspannings-eomponenten kan nu het koppel worden bepaald door deze te
vermenigvuldigen met de straal ter plaatse en vervolgens te integreren over elk afzonderlijk
oppervlak. Deze numerieke integratie gebeurt niet door Sepran maar wordt gedaan m.b.v.
Matlab. De methode wordt gegeven in de M-file die te vinden is in appendix B3. In tabel2.5
wordt van elk oppervlak afzonderlijk (weergegeven door de randen C4 tot C8) het koppel
weergegeven. Tevens is het op analytisehe wijze bepaalde koppel en het gemeten koppel
genoteerd.

I kk nh'U ddI .II .T.b125IGa e .. oppe Ult anaryse, Slmu atle en metm~ op e verse 1 en e opperv a e
eurve koppel uit sim. [IlNm] koppel uit analyse [IlNm] gemeten koppel [IlNm]
C4 1.48
C5 1.52 2.48
C6 1.53
C7 22.71 19.9
C8 2.63
totaal 29.87 22.38 30±2
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We zien dat uit de simulatie een koppel berekend wordt dat overeenkomt met de meting en
dus ook 25% hoger ligt dan het benaderde koppel. Laten we kijken waar we met de
benadering afwijken. Ten eerste wordt het koppel op C4, C6 en C8 niet meegenomen. Verder
zien we dat het koppel op de cilindermantel (C7) een paar procent hoger ligt dan berekend.
Kijken we naar figuur 2.16d dan zien we inderdaad dat de schuifspanning hoger is dan de
berekende waarde (de stippellijn), en dat de afwijking hoofdzakelijk te wijten is aan de hoge
pieken aan de randen. Deze pieken lijken in werkelijkheid inderdaad voor te komen, maar
worden door de numerieke berekening niet nauwkeurig weergeven. We zagen in figuur 2.15
dat de gradient van de snelheid bij randen van de cilinder het grootst is en zoals we bij de
oneindige lange cilinder al constateerde is daar de nauwkeurigheid minder.

Het koppel uit simulatie op de as (C5) is duidelijk lager dan analytisch berekend. Dit is te
begrijpen als we kijken naar figuur 2.16b waar we zien dat de schuifspanning in de hoeken
naar nul gaat. Dit is te verklaren door te bedenken wat er gebeurt met de gradient van de
snelheid in zo'n 'nis'. Aan beide zijden wordt de snelheid (in r- en z-richting) nul gemaakt, de
snelheid van de vloeistof zal dus laag zijn en niet veel varieren.

We constateerden de grote pieken en dus de onnauwkeurigheid in de schuifspanning op rand
C7. Door verfijning van de mesh worden deze pieken groter en zodoende zal het totale koppel
schijnbaar toenemen. Wanneer we het koppel betrekken uit de rand van de bak dan blijkt het
koppel redelijk onafhankelijk van de toegepaste mesh. Dit constateerden we reeds bij de
oneindig lange cilinder. Figuur 2.17 geeft de schuifspanning op C1 en C2.
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a) schuifspanning ("tz,,) langs rand Cl b) schuifspanning ("t rQl) langs rand C2
Figuur 2. 17a,b: Schuifspanning op de randen van de bak

In tabel2.6 wordt de bijdrage tot het koppel gegeven voor beide oppervlakken. Het blijkt dat
het koppel op de rand van de bak (C2) hoofdzakelijk het koppel bepaalt en dat het koppel op
de bodem vrijwel te verwaarlozen is.

d n bodem van de bak van de vloeistofremIT,bI26J(,a e .. oppe op ran e
curve koppel [~Nm]
Cl 0.30
C2 28.93
totaal 29.23
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We zien zo'n twee procent afwijking tussen het totale koppel op de bak t.o.V. het totale koppel
op cilinder en as. Waren er meer elementen gebruikt rond de rand C7 dan was het schijnbare
koppel op as en cilinder zelfs groter berekend en was het verschil groter geworden. Verlagen
van het aantal elementen geeft een kleine verlaging van het berekende koppel. We moeten dus
conc1uderen dat niet per definitie geldt: hoe meer elementen hoe nauwkeuriger de simulatie.
Opnieuw moeten we stellen dat het koppel dat berekend wordt op de rand van de bak
nauwkeuriger lijkt vanwege het feit dat deze minder afhankelijk is van het opgegeven aantal
elementen. am de kolk te vermijden heeft Klijn op de as nog een verdikking, een extra
cilinder, aangebracht wat in de mesh weergegeven is door de rand C4. Het effect van deze
extra cilinder op het koppel is door simulatie moeilijk te bepalen. Door de simulatie is
aangetoond dat het effect van het koppel op de as zo klein is dat een kleine variatie t.g.v. een
kolk weinig invloed heeft op het koppel. In de volgende paragraaf zal dan ook niet
gesimuleerd worden met deze extra cilinder op de as.

2.4 Simulatie en metingen aan een vloeistofrem

In deze paragraaf is voor twee configuraties het koppel door simulatie bepaald en vervolgens
door meting geverifieerd. De twee configuraties verschillen in grootte van bak maar gebruiken
dezelfde cilinder en as, in het vervolg ook weI 'de rem' genoemd. Beide configuraties, te zien
in figuur 2.18 zullen naast elkaar besproken worden. De vloeistofrem met grote bak
veroorzaakt een koppel van 17 !lNm, althans volgens de analytische benadering bij een
toerental van 3000 rpm en een viscositeit van 0.0675 Pa·s.

I
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a) grote bak
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,
~ r=O.6mm
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.... .
D=lOmm

b) kleine bak

H=3cm

Figuur 2. 18a,b: Twee configuraties van een vloeistofrem

We hebben eerst de meting uitgevoerd op beide configuraties van een vloeistofrem.
Aangezien nu de temperatuur van de olijfolie bekend is, kan de viscositeit bepaald worden aan
de hand van tabel 1.1 of de figuur in appendix B2. Vervolgens kan met die viscositeit een
simulatie uitgevoerd worden waaruit het koppel bepaald kan worden.
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2.4.1 Koppel uit meting

Bij beide configuraties is driemaal het koppel gemeten, bij toerentallen oplopend van 500 tot
4000 toeren per minuut. In tabel 2.7 wordt het gemiddelde gegeven per meting tussen het
linksom en rechtsom draaien voor alle drie de metingen. Tevens is het totale gemiddelde per
toerental berekend en wordt een relatieve fout gegeven. Deze fout geeft de variatie in koppel
aan tussen de drie metingen t.o.v. het gemiddelde koppel. Alle koppels zijn weergegeven in
[!-!Nm].

. d bakkid1~b127 Ma e . a: eetresu taten van oppe op e rem zn e l(rote
toerental Tgem [!lNm] meting1 meting2 meting3 reI. fout

500 3,67 3,50 3,50 4,00 0,0682
1000 7,92 7,75 8,00 8,00 0,0316
1500 12,58 12,50 12,25 13,00 0,0199
2000 17,75 17,50 17,75 18,00 0,0141
2500 23,00 22,50 23,25 23,25 0,0109
3000 28,83 28,00 29,00 29,50 0,0087
3500 35,42 34,75 35,50 36,00 0,0071
4000 42,00 41,50 42,25 42,25 0,0060

. kl· b kkid1~ b 12 7b M ta e ee resu taten van oppe op e rem zn ezne a
toerental Tgem [!lNm] meting 1 meting 2 meting 3 reI. fout

500 4,67 4,75 4,75 4,50 0,0562
1000 9,33 9,50 9,50 9,00 0,0278
1500 14,00 14,00 14,25 13,75 0,0185
2000 19,17 19,75 19,00 18,75 0,0136
2500 23,92 24,00 24,00 23,75 0,0108
3000 28,67 28,75 28,75 28,50 0,0089
3500 33,75 34,25 33,50 33,50 0,0075
4000 38,92 39,25 38,50 39,00 0,0065

De metingen aan de vloeistofrem zijn uitgevoerd bij 22 ±0.5 °C. Bjj 22°C blijkt uit tabel 1.1
de viscositeit van olijfolie 0.0675 Pa·s te zijn. Vanwege de temperatuur-schommeling van een
halve graad, mogen we stellen dat het koppel zal varieren met maximaal 2.5%, zie ook
paragraaf2.1.5. Daarnaast speelt ook de afleesnauwkeurigheid een belangrijke rol. Het
meetinstrument geeft het koppel van de koppelsensor aan op een digitaal display per llNm.
Wanneer een halve pNm aangegeven moet worden geeft het display dit aan door te varieren
tussen de twee omliggende waarde. Daardoor mogen we aannemen dat de
afleesnauwkeurigheid ±0.25 pNm bedraagt.

Tijdens de meting wordt de hoogte van de rem zo ingesteld dat het aangrijpingspunt van de
vrije-vloeistofoppervlak altijd op de as valt. In praktijk zal tussen de verschillende metingen
altijd een kleine variatie van aangrijpingspunt zijn. Wat voor variatie dit geeft op het koppel
zal door simulatie bepaald worden en komt in de volgende paragraaf aan de orde.

De fout die ontstaat door temperatuurschommeling tijdens de metingen en aflees
onnauwkeurigheid wordt min of meer weergegeven door de fout die in de tabel staat, dus uit
de variatie in de meetresultaten. We zien dat deze vrij hoog is bij lage toerentallen. Dit is te
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wijten aan de afleesfout die bij lage koppels relatief groter is. Het zijn vele kleine factoren die
van invloed zijn op de nauwkeurigheid, en ze zijn alle moeilijk goed te definieren. Laten we
daarom stellen dat de meetfout zo'n 2% bedraagt.

Hierbij is nog niet de meetnauwkeurigheid van het meetinstrumenten meegenomen. De
leverancier geeft een lineairisatiefout op van 1%.

2.4.2 Koppel uit simulatie

Voor beide configuratie is uit simulatie bij verschillende toerentallen het koppel bepaald. In
appendix B4.l zien we hiervan een snelheidsveld van de vloeistofstroming. Het koppel is
betrokken van zowel de randen van de rem (Trem) als van de bak (Tbak). Beide koppels zullen
gegeven worden evenals het gemiddelde van de twee (Tgem). We hadden reeds gezien dat het
verschil in koppel tussen deze twee een indicatie is van de nauwkeurigheid van de simulatie.
Dit wordt dan ook aangegeven in de kolom 'fout'. Als hypothese stellen we de relatieve fout
als het verschil tussen T bak en T rem gedeeld door T gem.

We hebben voor de vloeistof een dichtheid van 1000 kg/m3 opgegeven en een viscositeit van
0.0675 Pa·s, met een onnauwkeurigheid van 1%. Deze viscositeit is in de simulatie gebruikt
omdat bekend was dat tijdens de meting de temperatuur van de vloeistof22°C bedroeg. Uit
tabel 1.1 voIgt de bijbehorende viscositeit van olijfolie.

Tabel 2.8a: Koppelop vloeistofrem in wote bak uit simulatie
toerental T gem [J..lNm] T bak T rem fout

500 3,761 3,773 3,749 0,00307
1500 12,365 12,325 12,405 -0,00323
3000 27,351 27,067 27,635 -0,01038
3500 32,757 32,355 33,158 -0,01226
4000 38,407 37,820 38,993 -0,01527 geen convergentie

Tabel 2.8b: Koppelop vloeistorrem in kleine bak uit si
toerental T gem [flNm] Tbak T rem fout

500 4,44775 4,512 4,384 0,01433
1500 13,5325 13,672 13,393 0,01030
3000 28,0815 28,114 28,049 0,00115
4000 38,4965 38,328 38,665 -0,00438

mulatie

Bij de simulatie van de vloeistofsnelheid in de configuratie met de grote bak blijkt bij
toerentallen boven de 3000 rpm voor het numerieke interatieproces moeilijk convergentie te
worden bereikt. Bij 4000 rpm wordt zelfs de gewenste nauwkeurigheid niet gehaald.
Ook in de meting zien we hier een afwijking van het lineaire verloop van het koppel bij
oplopend toerental. Door simulatie wordt deze koppelverhoging niet gevonden. We weten dat
juist in deze situatie het Reynolds getal het grootst is dat de N-S vergelijking het minst
'lineair' is.

31



VLOEISTOFREM VOOR KOPPELMETING

Zoals ook al eerder gezegd is, hoeven we niet bang te zijn dat ook in de micro-vloeistofrem
zo'n situatie zich voor zal doen omdat het getal van Reynolds daar zeker een factor tien
kleiner is.

2.4.3 Invloed van de kolk

Vanwege de draaiing van de rem wordt ten gevolge van de centrifugaalkracht een kolk
veroorzaakt. Omdat de hoogte van de kolk afhankelijk is van de omtreksnelheid van de rem
ontstaat een variatie in het koppel bij verschillende toerentallen. In figuur 2.19 is te zien dat de
vorm van het"vrije oppervlak kan varieren ergens tussen de twee gestippelde lijnen. Zodoende
zal ook het aangrijpingspunt afhankelijk van het toerental van de rem.

• t .

I

Figuur 2.19: Variatie van aangrijpingspunt van het vloeistofoppervlak

Daarom wordt bewust de as zo dun mogelijk gemaakt zodat dit enerzijds de diepte van de
kolk minimaliseert en anderzijds de as voor minimaal koppel zorgt. In deze paragraaf zullen
we de bijdrage van elk afzonderlijk oppervlak op het koppel geven, zodat we een idee krijgen
wat de invloed van de as is op het koppel

In tabel2.9 staan de koppelwaarde voor elk oppervlak van de vloeistofrem. Hierbij is T4 het
koppel op de as. Ts en T7zijn respectievelijk het koppel op de bovenzijde en de onderzijde
van de cilinder en T6 is het koppel op de mantel van de cilinder. In de tabel is tevens aangeven
wat de relatieve bijdrage van het koppel op de as is t.o.v. het totale koppel.

lakken .van de remh"ll ddIT;b129Ka e oppe t.gv. e verse 1 en e opperv
3000 rpm koppel grote bak koppel kleine bak
T4[I--lNm] 0,298 0,279

TS[I--lNm] 2,831 2,680

T6[I--lNm] 21,276 21,974

T7[I--lNm] 3,231 3,116

totaal 27,636 28,049
aandeel T4 1,1 % 1,0 %

We zien de bijdrage van de as op het koppel zo'n 1% bedraagt, wanneer de vloeistof over de
gehele lengte van de as zou aangrijpen. Echter de variatie van aangrijpingspunt zal slechts
over een deel van de as zijn. We stellen dat de uiteindelijke fout slechts Y4 % is. Bij de micro-
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vloeistofrem moet opnieuw gekeken worden wat de bijdrage van de as is in die specifieke
configuratie.

2.4.4 Conclusies van de resultaten uit meting en simulatie

In deze paragraaf zijn voor twee configuraties het koppel gemeten en uit simulatie bepaald.
Wanneer we de waarden van koppel uitzetten tegen het toerental, zoals in figuur 2.20, dan
zien we duidelijk dat met behulp van simulatie het koppel goed is te benaderen.
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Figuur 2.20a: Koppel op vloeistofrem met grote bak uit simulatie en meting
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Figuur 2.20b: Koppel op vloeistofrem met kleine bak uit simulatie en meting

Wat nog niet in de grafieken tot uitdrukking komt is de spreiding in beide gevallen. In tabel
2.10 worden de verschillende negatieve invloeden als een relatieve onnauwkeurigheid
gegeven.

T. b 1210 0 k' h d (' I ('a e nnauw eun~J e en m me m~ en Slmu a Ie
meting simulatie

meet onnauwkeurigheid: 2 % simulatie onnauwkeurigheid: 1.5 %
variatie in vloeistof aangrijppunt: 0.25 % viscositeit onnauwkeurigheid: 1 %
fout t.g.v linearisatie: 1 %

totale onnauwkeurigheid: 3.25 % totale onnauwkeurigheid: 2.5%
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We hebben zo een grove indicatie voor de nauwkeurigheid. Wanneer we de
onnauwkeurigheid als een band in de grafieken zouden weergeven, zouden beide banden
vrijwel samenvallen. We mogen stellen dat de onnauwkeurigheid om het koppel uit simulatie
te bepalen binnen de 5% blijft, vooral wanneer bij de meting de temperatuur goed constant
gehouden wordt. We durven met groot vertrouwen een kleinere rem te simuleren en daaruit
een betrouwbare koppelformule te bepalen.

2.5 Koppelbepaling van micro-vloeistofrem

Uit de vorige paragraafis gebleken dat m.b.v. simulatie een goede maat gegeven kan worden
van het koppel op een vloeistofrem. Laten we nu m.b.v. simulatie het koppel op een micro
vloeistofrem bepalen. Daartoe zijn twee configuraties gebruikt waarvan het koppel in de orde
zalliggen van die van een micromotor. Mesh en snelheidsveld bij f=100Hz zijn te vinden in
appendix B4.2-4. Bij de gegeven maten in tabel 2.10 zou analytisch benaderd een koppel
gelden van: 0.051 IlNm voor rem 1 en 0.088 IlNm voor rem 2, bij 3000 rpm en 'YJ= 0.0675
Pa·s.

van de micro-vloeistofremTabel 2.10: Maten van twee confil?uraties
maten in [mm] rem 1 rem 2

straal as (r) 0.1 0.1
lengte as (1) 1 1
straal cilinder (R) 0.3 0.4
lengte cilinder (L) 2 2
diameter bak 22mm
hoogte bak 11 mm

Om ook hiervan op een nauwkeurige wijze het koppel uit simulatie te bepalen moeten de
kentallen, het getal van Reynolds en Froude, niet groter zijn dan in het geval van de grotere
vloeistofrem. In tabel 2.11 worden bij een toerental van 3000 rpm de kentallen vergeleken.

Tabel 2.11: Kentallen voor wote en micro-vloeistofrem
parameter vloeistofrem, mlcro- eenheid

grote bak vloeistofrem 2
karakteristiek lengte L+l 14.10-3 3'10-3 m
(1engte van ci1inder en as)
karakteristieke snelheid 2.5·1O-3·2rc50 0.4·10·3·2rc50 m/s
dichtheid 1000 1000 kg/m3

viscositeit 0.0675 0.05 pa's

geta1 van Reynolds 163 7.5
getal van Froude 4.4 0.5

Het getal van Reynolds is duidelijk lager, zodat turbulenties niet zullen optreden, en geen
convergentie prob1emen zullen ontstaan bij de simulatie. Ook de invloed van de kolk zal niet
groter zijn, want het getal van Froude is kleiner.

De simulaties zijn uitgevoerd bij vier toerentallen (we spreken in het vervo1g over frequentie
omdat ook het toerental van de micromotor door een frequentie wordt opgegeven) en twee
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waarden van viscositeit. De resultaten staan in tabel2.12. We willen kijken ofhet koppel
lineair afhankelijk is van de viscositeit en het toerental. Daartoe worden in de tabel ook de
verhouding tussen de meetresultaten aangegeven.

Tevens wordt in de tabel de invloed van het koppel op de as gegeven t.o.v. het totale koppel,
dit geeft een schatting van de invloed op het koppel van het varierende aangrijpingspunt. Een
indicatie voor de nauwkeurigheid van de simulatie voIgt dus uit het verschil in koppel
betrokken van de rem en van de rand van de bak.

I n viscositeith"ll d1 b"T,b1212 ko Ia e a: Jppe oprem lJ versc 1 en toerenta e

~l To.os Pa.s TO.2Pas TO.OSPa.srf0.2Pa.s
f [Hz] [flNm] [flNm]

10 0.009 0.035 4.000
25 0.022 0.088 4.000
50 0.044 0.176 3.999
100 0.088 0.352 3.996

TSOHz/T10Hz 5.0014 5.0001
TsoHz/T2SHz 2.0004 2.0000
TSOHz/T100Hz 0.4996 0.4999
Koppelop as is 3.3% van totale koppel
Onnauwkeuri~heid van de simulatie is ±2.8%

Tabel2 12b koppelop rem 2 bi; verschillend toerental en viscositeit

~koppel To.os Pas T0.2 Pa.s T0.2Pa.slTO.OSPa.s
f [Hz]~ [flNm] [flNm]

10 0.016 0.065
25 0.040 0.162
50 0.081 0.323
100 0.162 0.645

4.000
3.999
3.997
3.977

TSOHz/TIOHz 5.0045 5.0002
TSOHz/T2SHz 2.0014 2.0001
TsOHz/T100Hz 0.4986 0.5011
Koppel op as is 1.6% van totale koppel
Onnauwkeuri~heid van de simulatie is ±1.5%

Uit de factoren in de tabel blijkt inderdaad dat over de hele range het koppel vrijwel evenredig
is met de viscositeit en het toerental. Daarom kunnen we het koppel schrijven volgens de
formule:

(2.29)

Uit de tabel voIgt voor beide configuraties de constante voor frequenties van 0 tot 100Hz, te
weten:

Cl = 0.0176 voor micro-vloeistofrem 1
C2 = 0.0323 voor micro-vloeistofrem 2

We kunnen zeggen dat de nauwkeurigheid van deze constante afhankelijk is een aantal zaken:
1. de nauwkeurigheid waarmee de viscositeit bekend is (2.5%);
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2. de nauwkeurigheid van de simulatie (1-3%);
3. invloed van het koppel op de as t.o.v. het totale koppel (1-2%).

We zien dat de onnauwkeurigheid van het koppel uit simulatie op de micro-vloeistofrem iets
hoger is dan van het koppel uit de simulatie bij de grotere vloeistofrem. Ook blijkt de invloed
van de as op het koppel groter te zijn. Hier is niet veeI aan te doen, omdat enerzijds de as niet
dunner gemaakt kan worden (dit is de maat van de as van de micromotor) en anderzijds de
bijdrage van de cilinder kleiner is (deze kan niet groter worden omdat het gewenste totale
koppel vastligt). Aangezien het Froude getallager is dan bij de grote vloeistofrem mogen we
ook aannemen dat de kolk minder groot zal zijn. Zodoende zal de invloed van een varierend
aangrijpingspunt op het koppel niet groter zijn.

Beide mirco-remmen hebben nu hun eigen koppelbereik welke voldoende moet zijn om het
koppel op een micromotor te meten. In figuur 2.21 wordt het koppel voor beide configuraties
gegeven bij een viscositeit van 0.0675 Pa·s.
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Figuur 2.21: Koppel van micro-vloeistofrem 1 en 2 alsfunctie van defrequentie

conclusie
Vele aspecten spelen mee in de nauwkeurigheid van de vloeistofrem. De eis van 5% lijkt
redelijk goed te halen te zijn. Bovenstaande punten geven goed aan waar op gelet moet
worden om de nauwkeurigheid te waarborgen. Een stabiele meettemperatuur en een niet te
veel varierend aangrijpingspunt zijn belangrijk om in de gaten te houden.

Er is geen rechtstreekse relatie tussen vloeistofrem 1 en 2 zodat C2 niet automatisch voIgt uit
C\. Dat betekent dat voor elke nieuwe configuratie van een vloeistofrem (voor een ander
koppelbereik) opnieuw deze constante bepaald moet worden, aangenomen dat het koppel nog
evenredig is met viscositeit en toerental. Ook kan de het koppelbereik vergroot worden door
een meer viskeuze vloeistof te kiezen, dit mag veilig gebeuren omdat het Reynolds getal dan
nog meer af zal nemen. Bij een lager gewenst koppel moet men uitkijken en zullen nieuwe
simulaties noodzakelijk zijn omdat het koppel minder evenredig kan worden met het
toerental, vanwege het grotere Reynoldsgetal.
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In dit hoofdstuk worden de velden in en om een micromotor benaderd door analytische
berekening. Daartoe wordt de micromotor oneindig lang verondersteld, dus een twee
dimensionale voorstelling met uitsluitend veldcomponenten in de radiale en tangentiele
richting. We maken gebruik van het cilindrisch coordinaten stelsel. Voor de koperen motor en
de koperen motor met ijzeren mantel is dit een benadering waarbij slechts de eindeffecten
verwaarloosd worden. Voor de micromotor met geheel ijzeren stator, is dit geen goede
benadering voor de velden in het ijzer. Het veld verloopt daar namelijk in werkelijkheid ook
in axiale en tangtiele richting, terwijl deze bij deze berekening uitsluitend in radiale richting
worden aangenomen omdat in het 2D model het statorijzer als een gesloten ijzeren ring wordt
voorgesteld. Echter het werkpunt van de magneet zal in dit model niet veel anders zijn dan in
de werkelijkheid wanneer de permeabiliteit voldoende groot is. Zodoende kan wel als een
eerste benadering de flux en axiale kracht berekend worden.

3.1 Veldberekening

Figuur 3.1 geeft een model dat gebruikt gaat worden voor de twee-dimensionale
veldberekeningen voor de drie typen micromotoren.

<p=oo, r
,

4

Figuur 3.1: Model voor de berekening van de veiden in en om een micromotor

Het model is in feite een dwarsdoorsnede van de oneindig lange configuratie van de
mircomotor waarbij de we van binnen naar buiten de volgende concentrische gebieden
aantreffen:
O. de as met straal Roen een permeabiliteit ~O~r-as;

1. de Samarium Kobalt magneet met straal R 1 en permeabiliteit ~O~r-pm;

2. de luchtspleet;
3. de ijzeren cilinder met binnen straal R2 en buiten straal R), en met permeabiliteit ~O~r;

4. en de lucht waardoor alles omringd wordt.
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We onderscheiden voor de verschillende typen micromotoren twee modellen: model 1 voor de
koperen micromotor (type 1) met een permanente magneet die omringd wordt door uitsluitend
lucht; en model 2 die gebruikt wordt voor de berekeningen aan de typen 2 en 3 van de
micromotor, waarbij de magneet wordt omringd door een ijzeren cilinder (gebied 3).

Voor de berekening van de velden in en om de magneet wordt gebruik gemaakt van de
scalarpotentiaal <jl, waarvoor moet gelden V2<jl = O. In cilindercoordinaten heeft deze Laplace
vergelijking de volgende gedaante:

l.~(r J¢) +~ J2¢ = 0, (3.1)
r Jr ar r Jq}

met oplossingen in de vorm:
¢ =a(r )b(q;)

waarbjj:
a(r) = alr n + a2r-

n

b(qJ) = bl cos nqJ + b2 sin nqJ (3.2b)

met n ~ 1
Vanwege symmetrie zullen de sinustermen vervallen. Voor het buitenste gebied waarbij de
straal naar oneindig gaat zullen de coefficienten (al) nul gekozen moeten worden, opdat qJ

eindig blijft. Hetzelfde geldt voor de coefficienten (a2) in gebied '0' waar de straal naar nul
gaat. Voor het veld geldt dat H = V¢. Hiervan wordt gebruik gemaakt in de volgende
paragraven.

3.1.1 Velden bij een magneet in lucht (model 1)

Het veld bij een koperen micromotor is gelijk aan het veld t.g.v. een magneet in lucht. Voor
de berekening van dit veld maken we gebruik van de gebieden 0 tot en met 2. Het ijzer wordt
weggelaten en R2 nadert naar oneindig, waar de velden nul worden verondersteld. De
oplossing van de Laplace-vergelijking en de afleiding van de velden voor deze configuratie
worden gegeven in appendix C1.1. Het blijkt dat vanwege de lage relatieve permeabiliteit van
de magneet (!-lr-pm= 1.05-1.15) het veld in de as vrijwel nul is, zodat de relatieve permeabiliteit
van de as vrijwel geen rol speelt. We geven hier de uitdrukkingen voor de velden met de
aanname dat de term (!-lr-pm-1) is te verwaarlozen t.o.v. de term (!-lr-pm+1).

In radiale richting:

(3.3a,b)

(3.4a,b)
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R] < r

(R
2 R2)

H 2 _ 1 - 0 M o .
'I' - ( ) 2 sm<p

f1r-pm + 1 r

(3.4a,b)
Door simulatie is voor deze eonfiguratie ook een ve1dplaatje gemaakt, te zien in appendix
D1.15.

3.1.2 Velden bij een magneet omringd door een ijzeren cilinder (model 2)

Voor de benadering van het veld in de mieromotor met ijzeren stator of de koperen
mieromotor met ijzeren mantel rekenen we aan een magneet omringd door een ijzeren
eilinder. Daarvoor moeten we gebruik maken van aIle gebieden, wat eehter een
onoverziehte1ijk aantal vergelijkingen oplevert. Daarom wordt eerst gerekend aan een
magneet zonder gat (Ra = 0) en met Ilr-pm = 1. Daarna wordt dit geeorrigeerd door eorreetie
faetoren die de invloed van as en Ilr-pm ¢ 1 aangeven. De berekening is opgenomen in
appendix C1.2, de velden in de deelgebieden in het geval zonder as en met Ilr-pm = 1 zijn als
voIgt te sehrijven:

In tangentiele riehting In radiale riehting

2 Mo R~ (Ri JH =_.- -+1 eos<p
r 2 R2 r 2

2

(3.5a,b)

(3.6a,b)

(3.7a,b)

R3 <r

H4 2R~R; Mo 1. H4 = 2R)2 R; Mo 1
'I' = f1r( R; _ Ri) '-;J"sm<p r f1r( R; _ Ri) ·-;J"eos<p (3.8a,b)

Hierbij is Ilr» 1 verondersteld, vandaar dat de invloed van de relatieve permeabiliteit in
gebied 1 en 2 niet terug is te vinden.

3.1.3 Correctiefactoren vanwege as en Ilr van de magneet

Om de invloed van de as en van de permeabiliteit van de magneet mee te nemen zullen twee
eorreetiefaetoren ingevoerd worden. Voor de berekening wordt uitgegaan van de gebieden 0
tot en met 2, en van een ijzeren eilinder met oneindig hoge Ilr. Het veld in radiale riehting
HrCr=R2) wordt berekend en vergeleken met het veld wanneer geen as aanwezig is en de Ilr
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van de magneet een zou zijn. Beide uitdrukkingen voor het veld worden op elkaar gedeeld
zodat de correctiefactoren ontstaan. De berekeningen zijn te vinden in appendix Cl.3.

Correctiefactor (V) geeft de invloed van de as:

1- R;
V = R/

2

1- (I1r-as -1) R;
(I1r-a., + 1) Ri

Correctiefactor (P) geeft de invloed van de ~r van de permanente magneet:

p= 2
(R/2 _ Rg)

(~r-I'm + 1) - (~r-I'm -1) R2
2

(3.9)

(3.10)

indien ~r-pm niet veel groter is dan een. In de appendix zijn correctiefactoren gegeven bij
verschillende afmetingen.

Hiermee is een theoretische benadering van de velden gegeven, die met goede benadering
gebruikt kan worden bij het rekenen aan de koperen micromotor en die met een ijzeren
cilinder. Voor de micromotor met ijzeren stator ligt dit geheel anders: de ijzeren cilinder is
opgedeeld in vier flappen en zodoende niet constant in tangentiele-richting zoals tot nu toe bij
de berekening is verondersteld. De magnetisch flux zal dus niet in tangentiele richting naar de
tegenoverliggende flap lopen maar in axiale richting door de mantel. De velden berekend in de
gebieden 3 en 4 zijn dus niet juist voor de ijzeren motor. Als magnetische belasting voor de
magneet maakt het echter niet vee1uit: de ~r van het ijzer is onder niet verzadigde
omstandigheden zo groot dat de omweg via de mantel een verwaarloosbaar grotere weerstand
geeft. AIleen in geval van verzadiging zal het werkpunt van de magneet verschuiven, vanwege
een grotere magnetische weerstand.
De hiervoor berekende velden kunnen dus wel als grove benadering gebruikt worden bij het
bepalen van de afmetingen en krachten op de rotor. Zelfs een benadering voor het koppel van
de ijzeren micromotor zal gegeven worden.

3.2 Benodigde afmetingen van een ijzeren stator

3.2.1 A'fmetingen van de ijzeren stator van een micromotor (type3)

De maten van een ijzeren micromotor worden zo gekozen dat nog geen verzadiging optreedt.
De 'bottle neck' voor de flux bevindt zich in de flap vlak voor de mantel, in figuur 3.2 het
oppervlak aangegeven door A<j>. De totale flux die door de flap van de permanente magneet
afkomstig is, moet door dit oppervlak lopeno Om verzadiging te voorkomen moet dus de
ijzerdoorsnede voldoende zijn. Aangezien de flux via de mantel de tegenoverliggende flap
moet bereiken, moet ook de mantel lang genoeg zijn om verzadiging te voorkomen.
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Figuur 3.2: Flux in een micromotor

We beginnen met de maximale flux door een flap te bepalen. Deze is maximaal als de
magnetische as van de rotor precies door het midden van de flap gaat (cp = 00

). Voor de flux
integreren we het radiale inductie-veld, op r = R2 over het oppervlak van cp=-1[/4 tot 1[/4 en
over de lengte van de magneet. Voor de berekening gaan we uit van de velden berekend in
appendix C1.2. Voor de flux geldt dan de volgende uitdrukking:

(3.11 )

v
vanwegeas v

vanwege li r van permanente magneet

Hiermee is de te verwerken flux bekend. We zullen nu het oppervlak waar de flux door gaat
voldoende groot moeten kiezen. Minimaliseren van de flux gaat ten koste van het koppel en is
dus nooit een oplossing om de afmetingen te minimaliseren. Eerst bezien we de benodigde
grootte van de flap, daarna de lengte van de mantel.

Dejlap
We rekenen alsof de verzadiging optreedt bij de maximale magnetische inductie (Bsat). Het
oppervlak van de flap maal Bsat levert de maximaal toelaatbare flux.

(3. 13a)

dus:
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{
Jr 2 2 }<I> max = BWI • Opp = B.wl • "4 (R3 - R2 ) - D(R3 - R2 ) (3.13b)

De maximale flux is dus te bereiken door een kleine gleufbreedte 0, kleine R2 of grote R3,
waarbij we Bsat zo groot mogelijk kiezen. De gleufbreedte ligt vast (vanwege vervaardigings
eisen), R2 wordt reeds minimaal gekozen (vanwege een minimaal mogelijke luchtspleet) en de
verzadiging voor het gebruikte ijzer ligt vast. Zodoende is aIleen de buitendiameter door
middel van R3 vrij te kiezen. Daama kan de minimale lengte van de mantel bepaald worden.

De mantel
Vervolgens moet de mantel lang genoeg gekozen worden om de flux naar de
tegenoverliggende flap te geleiden. De minimale lengte van de mantel zal dan ook moeten
bedragen:

lmanlel = 2.B '~R -R) (3.14)
sal 3 2

Zo liggen de minimale afmetingen voor een ijzeren micromotor vast.

Flux t.g. v. stroom door het ijzer.
Naast de flux t.g.v. van de permanente magneet zal ook er ook een veld in het ijzer zijn t.g.v.
de stroom. Dit veld verloopt in radiale en tangentiele richting en is moeilijk uit te rekenen.
Hier bieden simulaties een uitkomst. In een flap met R2=0.25 mm en R3=0.35 mm is het
maximale veld 1.6 Tesla bij een stroom van I A. Bij R2=0.3 mm en R3=0.6 mm is het veld
maximaall Tesla bij een stroom van I A. Als we het gemiddelde nemen over de gehele flap
komt het slechts op 0.078 T. In appendix D1.12-14 is te zien wat de grootte van het veld is
t.g.v. de stroom bij Ilr=1000 van het ijzer.

Maten voor een ijzeren micromotor
Laten we overgaan tot het bepalen van de afmetingen van een ijzeren micromotor met
gegeven afmetingen van as en magneet. We gaan daarbij uit van de volgende configuratie:

lpm = 0.8 mm Ilr -as = 9
0 = 0.1 mm Ilr -pm= 1.05
Ro = 0.15 mm Brem = 0.9 T
R 1 = 0.275 mm

Voor maximaal koppel moet de luchtspleet zo klein mogelijk gekozen worden. We stellen
daarom R2 = 0.3 mm. We kunnen nu berekenen Cuit vergelijking 3.12) dat 0.223 IlWb aan
flux 'verwerkt' moet worden. Dit is exc1usief de flux ten gevolge van de stroom. In de tabel
staan bij verschillende afmetingen (R3) en twee saturatie waarden de maximaal toelaatbare
flux waarbij geen verzadiging mag optreden.

Tabel 3.1: Toelaatbareflux bij verschillende straal en Bsat

R3 0.45 0.5 0.55 0.6 mm
max flux bij Bsat=1.25 T 92 132 177 228 nWb
max flux bij Bsat=I.5 T 110 158 212 274 nWb
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In de tabel zien we dat bij een buitendiameter van 0.6 mm voldoende oppervlak aanwezig is
om de flux te geleiden, inclusief die van de stroom, zodat bij 1.5 Tesla nog geen verzadiging
optreedt. Voor de minimale 1engte van de mantel moet nu gelden: 0.25 mm. Dit is ongeveer
de breedte van een lagersteen, dus altijd voldoende. Bij de simulatie zal van deze buiten
diameter uitgegaan worden. De lengte wordt, vanwege fabricage, zelfs groter aangehouden.

3.2.2 Afmetingen van de ijzeren cilinder rond een koperen micromotor (type 2)

Ook wanneer een koperen micromotor wordt voorzien van een ijzeren cilinder moet deze aan
minimale afmetingen voldoen, om verzadiging te voorkomen. Hierbij is R3 de binnen straal
van het ijzer en Rfe de buiten straal en Ire de lengte. Voor de maximale flux geldt:

<I> max = Opp' B.,ot = 21re .(Rre - R2 )· B.mt (3.15)

Zodat voor de buitendiameter van het ijzer moet gelden:
<I>

R{i. = + R2.e 21re Bmt
(3.16)

Voor de totaal te verwerken flux afkomstig van de magneet moet nu Br over Jt radialen
geYntegreerd worden i.p.v. over Jt/2 radialen. Dit levert een factor 2 op i.p.v. v2. Zodat geldt
voor de totaal te verwerken flux:

R 2

$=V·P·B -12·1
rem R pm

2

v
vanwegeas

v
vanwege !J.r-l'm van pennanente magneet

(3.17)

Hiermee is de minimale buitendiameter van de ijzeren cilinder te berekenen. In de volgende
tabel zijn twee configuraties opgenomen van een koperen micromotor, waarvan de minimale
buitendiameter van de ijzeren cilinder is bepaald.

guratiesTabel 3.2: Afmetingen van i;zeren cilinder bij twee confi;
Ro 0.1 mm 0.15 mm
R1 0.225 mm 0.275 mm
Rz 0.35 mm 0.4 mm
lpm 0.8 mm 0.8 mm
lfe 1 mm 1 mm
V 0.859 0.792
P 0.984 0.984
te verwerken flux 176 nWb 212 nWb
Rfe bii Bsat.=1.5T 0.41 mm 0.47 mm
Verder geldt nog: Brem = 0.9 T

o =0.1 mm
Ilr -as = 9
Ilr -pm = 1.05
Ilr = 1000
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We zien dat een ijzeren mantel slechts heel dun hoeft te zijn.

3.3 Methoden voor het berekenen van het koppel

We zullen hier kijken naar een aantal methoden waarop het statische koppel, dus niet het
koppel t.g.v wervelstromen, bepaald kan worden. Koppelvoming komt fysisch tot stand door
de tangentiele component van de krachten die in de rotor (en tegengesteld in de stator)
werken. Een integratie over het volume van de rotor, hier de permanente magneet, levert het
totale draaimoment dat ten opzichte van de as werkt. Een reactie koppel is te vinden in de
stator, die door een integratie over het stator-volume te berekenen is. De krachten in een
stroomvoerende ijzeren stator, grijpen aan op: de ware stromen (d.w.z. de stromen in de
stroomgeleiders en de wervel-stromen in het ijzer) en de gebonden kringstromen (d.w.z. de
elementaire magneten die de magnetisatie van het ijzer vormen).

Daarnaast is het mogelijk een volume-integraal om te zetten in een oppervlakte-integraal in de
luchtspleet. We gaan er hierbij vanuit dat het magnetische veld in de luchtspleet een gevolg is
van alle (kring)stromen in stator en rotor. Omdat het magnetische veld in de luchtspleet de
enige 'verbinding' vormt tussen stator en rotor, werken de krachten op de rotor op de een of
andere manier via dat veld. Uitgaande van deze principes zijn drie methoden af te leiden voor
het bepalen van het koppel. Bij de berekening nu en later bij simulatie zal geen rekening
gehouden worden met wervelstromen en hysterese verschijnselen.

1) Koppelop de rotor
De rotor bestaat uit een diametraal gemagnetiseerde magneet. Een magneet is opgebouwd uit
dipooltjes (moleculaire kringstomen) met een dipoolmoment m. In een veld H werkt op elke
dipool een koppel gelijk aan !-lorn x H en een kracht Egelijk aan !-lo(m·V)H. Het veld H is een
superpositie van het veld t.g.v. de magneet en van de stromen in de stator. In een homogeen
veld H is de netto kracht nul, echter het veld is weI degelijk inhomogeen zodat de dipooltjes
wel degelijk een kracht ondervinden. Vanwege de rotatiesymmetrie van de rotor en de
verschuivings-symmetrie van de stator mogen we aannemen dat de netto kracht nul is, wat
echter nog niet wil zeggen dat er geen koppel door kan ontstaan t.g.v. de dipool krachtjes. Om
de invloed van deze dipool-krachten op het koppel te geven maken we gebruik van de
krachtdichtheid op een dipoolverdeling met dichtheid M gegeven door f = !-lo (M·V)H. In
appendix C2 bewijzen we dat deze dipool krachtjes geen netto invloed uitoefenen op het
koppel.

We hoeven dus slechts te kijken naar het dipoolmoment per volume-eenheid voor de magneet,
gegeven door de magnetisatie M. Deze is te schrijven als M = (!-lr -I)H + M o, zodat voor het

totale koppel op het magneet volume geschreven kan worden:

Ie = llofH M xH dV = lloHf (Mo +(llr -I)H) xH dV = lloHf M oxH dV (3.18)
~ ~ ~

Hieruit voIgt dat het koppel slechts afhankelijk is van Mo en dat de permeabiliteit alleen
indirect invloed heeft op het koppel via het veld H.

Het veld t.g.v. de stroom is moeilijk analytisch te beschrijven, echter wanneer door simulatie
het veld wordt berekend is deze methode voor het bepalen van het koppel goed te gebruiken.
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2) Koppel uit de luchtspleet
De in de inleiding genoemde oppervlakte-integraal over het oppervlak van een denkbeeldige
cilinder die concentrisch met de rotoras om het oppervlak (A) van de rotor in de lucht is
aangebracht, is gegeven door [Schot; uit vergelijking 6.1.1]:

1;, =#rLtp ds (3.19)
A

Hierbij is de straal r genomen volgens het cilindrische-coordinatenstelsel en stelt L", de
Maxwellse schuifspanning voor langs het oppervlak A in de (lJ-richting, met een grootte
volgens vergelijking:

(3.20)

Deze spanning draagt, bij een goed symmetrisch uitgevoerde machine, geheel bij tot het
koppel. Tevens werkt op het oppervlak (A) een Maxwellse normaalspanning (am) gegeven
door:

1 (2 2)am = "2 ~o H n - HI (3.21)

Deze normaalkracht is verantwoordelijk voor een eventuele kracht op de lagers. Bij het
ontwerp moet men er voor zorgen dat deze kracht zo goed mogelijk anti-symmetrisch werkt,
zodat deze netto nul is. Door bewerkings-onnauwkeurigheden en excentrische ligging ten
gevolge van lagerspeling, zal deze kracht echter altijd een rol spelen.

Willen we voor de micromotor met de Maxwellse schuifspanning het koppellangs analytische
weg berekenen dan zouden we de normaal component van het veld (Hn), atkomstig van de
permanente magneet, en de tangentiele component (HD t.g.v. de stromen in de stator moeten
kennen. Dit laatste veld is echter analytische zeer moeilijk te bepalen zodat methode 2 alleen
gebruikt wordt in de simulatie.

3) Koppel op de stator
Het koppel op het statorvolume is het gevolg van de volgende krachtdichtheid [Kamerbeek;
vergl. 3.17]:

H

f =1 x f.-lof.-l rH - HV ·(f.-lo M o) - f.-loJ Vf.-lrHdH (3.22)
o

De eerste term beschrijft de elektromagnetische krachten op de elektrische geleider t.g.v. de
geleidingsstroom J. De tweede term de kracht t.g.v. de magnetisatie Mo en de derde term is
een kracht t.g.v. een inhomogene permeabiliteit (~r). In het ijzer is de magnetisatie gelijk aan
nul en de permeabiliteit onafhankelijk van het veld verondersteld zodat de vergelijking
overgaat in:

f = 1 x B -+ f.-loH2Vf.-lr (3.23)

De kracht t.g.v. de gradient van ~r draagt alleen bij tot het koppel op de radiale randen van de
ijzeren stator en is daar moeilijk te definieren Daarom verwaarlozen we de invloed op het
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koppel bij de berekening volgens methode 3. We gaan uit van de opgedrukte stroom en
veronderstellen dat deze homogeen in axiale riehting door de flap stroomt. AIleen de kraeht in
tangentiele riehting is van invloed op het koppel zodat geldt:

J: = III it r dv = III JzB, r dv (3.24)
v v

Ook hierbij geldt dat de straal r afkomstig is uit het eilindrisehe eoordinaten stelsel, en dus
aangrijpt vanuit de hartlijn van de rotor. Deze formule is dus sleehts een benadering voor het
geval dat de stator van ijzer is. Voor de analytisehe berekening van het koppel is deze formule
goed te gebruiken omdat het veld Br berekend is in paragraaf 3.1. In het geval van een koperen
mieromotor geeft het zelfs het exaete koppel weer. Ret veld BrCr) wordt in de ijzeren flap
benaderd door het verloop dat geldt voor Br in een ijzeren eilinder bij de 2D berekening, uit
paragraaf 3.1.2.

3.4 Analytische koppelberekening

Voor de berekening van het koppel op de versehillende typen mieromotoren maken we
gebruik van de twee-dimensionaal voorgestelde velden. De volume integraal uit de vorige
paragraaf gaat dan over in een oppervlakte integraal vermenigvuldigd met de lengte (I).
Aangezien de stroom in axiale riehting loopt is sleehts de radiale term van het veld (Br) van
invloed op het koppel. Dit geeft de volgende formule:

J: = III JzB, r ds (3.25)
A

Integreren we sleehts over het oppervlak waarin ook daadwerkelijk stroom loopt, zoals te zien
is in figuur 3.3, dan kan ook de stroomdiehtheid J voor de integraal gehaald worden. Voor de
berekening gaan we uit dat voor de stroomdiehtheid geldt:

J = I (3.26)
Jt (R 2

_ R2
) - b(R - R )4 3 2 3 2

Bij de berekening zullen we steeds uitgaan van een stroom van 1 Ampere.

Figuur 3.3: Dwarsdoorsnede van micromotor met stroomvoerendejlappen

Ret maximum koppel, bij deze stroomverdeling, verkrijgen we bij een magnetisatie in de
riehting van de pijl, dit is ook de riehting waarin cp=O°. Voor het koppel geldt:
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45°-asin~ 225°-asin~
R, 2r 2r

T" =/.J. f r' f Br(r)dcp+r' f Br(r)dcp'rdr
R2 asin~-45° asin~+135°

2r 2r

Hoofdstuk 3

(3.27)

Aangezien de configuratie rotatie-symmetrisch is mag ook het koppel geschreven worden
door:

45°-asin~
R, 2r

T,,=2/·J·f fBr(r)dcp'r 2dr
R2 a sin~ _45 0

2r

Van deze formule zal gebruik gemaakt worden bij het berekenen van het koppel.

(3.28)

(3.29)

Koppelop koperen micromotor (type 1)
Voor de berekening van het koppel van een koperen micromotor maken we gebruik van de
fonnules berekend in paragraaf 3.1.1. Zodoende verwaarlozen we de eindeffecten van het veld
doordat we de magneet oneindig lang veronderstellen. Deze aanname is redelijk omdat de
lengte van de magneet ruim twee keer zo groot is als de straal. De fonnule voor het koppel is
verder weI exact omdat er geen ijzeren stator aanwezig is. De magnetische inductie buiten de
magneet in radiale richting is gegeven door:

(R2 R2)
B Brem I - 0
=--' coscp

r 1+ Il r r 2

Invullen in de fonnule voor het koppel geeft:
450 • Ii

R -asm-
, 2r

T" =2·/·J· f fBr(r)dcp·r 2dr
R2 asin~-45°

2r

45 0 • Ii
R -asm-

B '2r

1; =2'/'J'
I
+ rem '(R1

2 -R;)j fcoscp'dcpdr
Ilr-pm R2 . Ii 450asm--

2r

(3.30)

In tabel 3.3 zijn drie configuraties gegeven van micromotoren. Motor 1 heeft de afmetingen
van een reeds gefabriceerde koperen motor. Motor 2 heeft de afmetingen van de ijzeren motor
zoals die in een voorgaande paragraaf bepaald is. Een micromotor met de afmetingen van
motor 3 kan gebruikt worden om onderling bij dezelfde configuratie, maar ander type, de
koppels te vergelijken.
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TabeZ 3.3: Koppel bi; ko Jeren micromotor bi" diverse qfmetin[?en
motor 1 motor 2 Motor 3

Ro 0.1 mm 0.15 mm 0.15 mm
Rl 0.225 mm 0.275 mm 0.275 mm
R2 0.25 mm 0.3 mm 0.3 mm
R3 0.35 mm 0.6 mm 0.4 mm
B rem 1 T 1 T 1 T
I 0.8 mm 0.8 mm 0.8 mm
0 0.1 mm 0.1 mm 0.1 mm

Te 0.101 ~Nm 0.085 ~Nm 0.112 ~Nm

We zien dat ondanks de grotere afmetingen van de magneet in motor twee, het koppel toch
aanzienlijk lager is dan in motor 1. Dit is te wijten aan het grote oppervlak van de koperen
geleiders. Voor een groot koppel is het dus zaak om de koperen geleiders zo dun en de
luchtspleet zo klein mogelijk te maken.

Koppel op koperen motor met ijzeren cilinder (type 2)
Voor het berekenen van het koppel op een koperen motor met ijzeren cilinder maken we
gebruik van het berekende veld uit model 2. We integreren de radiale component van de
magnetische inductie in de luchtspleet (gebied 2). In de luchtspleet bevinden zich namelijk de
stroomvoerende koperen geleiders. De buitenstraal van de geleider is gelijk aan de
binnenstraal van het ijzer (R2). Voor de binnenstraal van de koperen geleider nemen we de
straal R2 '. Voor de magnetische inductie in de luchtspleet geldt:

B R
2

( 1)2 JB2 =V' p.--...!:E!!....._l 1+_..~- coscp
r 2 R2 r 2

2

Vanwege het de rotatie symmetrie van het jjzer is de Lorentzkracht op de geleiders de enige
kracht die het koppel bepaald. Voor het koppel geldt dan ook de volgende uitdrukking:

45" . Ii11
2

-asll1
2r

1;, =2·Z·J·V·p· f f Br (r)dcp'r 2dr

II; asin~-45"
2r

45"-asin~
B R 2 112 2r

1;, =2·Z·J·V·p· 2rem ·R~ f f(Ri +r
2
)coscp'dcpdr

2' Ii
112 asin--45"

2r

R
2

11

2

( D) ( D)T =Z·J·V·P·B ._1 ·.fifR2 1-- + r 2 --r dr
e rem R2 ,2 2 2

2 11
2

r

R; r;::;( 4 3 '2 1 '3 2 D R2 D(2 '2)JT =Z·J·V·P·B ·_·...;2 -R -R R --R -R -In-, -- R -R
e rem R2 3 2 2 2 3 2 2 2 R 4 2 2

2 2

(3.32)

In de volgende tabel zijn drie configuraties gegeven van micromotoren. Motor 1 heeft de
afmetingen van een reeds gefabriceerde koperen motor. Motor 2 is gebruikt om vergeleken te
kunne worden met een type3 micromotor. Een simulatie is gemaakt van een motor met de
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afmetingen van motor 3. De buitendiameter doet niet ter zake omdat de permeabiliteit van de
ijzeren cilinder oneindig groot wordt verondersteld.

"[' db" d'verse afmetingenI b" kT;b1341Ga e .. oppe lJ operen mlcromotor met lJzeren Cl m er lJ 1

Motor I motor 2 Motor 3
Ro 0.1 mm 0.15 mm 0.15 mm
R) 0.225 mm 0.275 mm 0.275 mm
R2' 0.25 mm 0.3 mm 0.3 mm
R2 0.35 mm 0.6 mm 0.4 mm
B rem 1 T 1 T 1 T
I 0.8 mm 0.8 mm 0.8 mm
b 0.1 mm 0.1 mm 0.1 mm
V 0.859 0.739 0.792
P 0.984 0.979 0.984

Te 0.190 !lNm 0.143 !lNm 0.225 !lNm

We zien een groter koppel t.o.v. het koppel bij de koperen micromotor. Enerzijds komt dit
door een lagere magnetische weerstand voor de magneet, anderzijds omdat het veld in de
luchtspleet wordt versterkt door de ijzeren cilinder. Vooral voor de motoren 1 en 3 is dit effect
goed te zien, wanneer we het vergelijken met de koperen micromotor met dezelfde
afmetingen.

Koppel voor de ijzeren micromotor (type 3)
Ook voor de berekening van het koppel op deze motor maken we gebruik van het veld uit
model 2. We verwaarlozen nu niet aIleen de eindeffecten maar ook de gleuven in het ijzer en
daarmee het feit dat de flux in axiale richting verdwijnt i.p.v. in de tangentiele richting. Dit
betekent dat we aannemen dat de magnetische inductie in radiale richting op een zelfde wijze
verandert als wanneer het veld in axiale richting verloopt. Daamaast is het niet aIleen de
Lorentzkracht die hier voor een koppel zorgt maar ook de term: -Y2t.toH2VIlr , deze
verwaarlozen we. Invullen van

n
RJ +"4

r: =2·1·J· f fBr (r)dcp'r 2dr
R2 _!!.

4

(3.33)

met:

J = I
j[ (R2 _ R2 )
4 3 2

R2B (R 2 JB3 =V .P . I rem _3 _ 1 cos <p
r (R; _R;) r2

geeft voor het koppel:

(3.34)

(3.35)
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We kijken naar het zo bepaalde koppel een ijzeren micromotor (motor 2) met de afmetingen
die in een voorafgaande paragraaf bepaald zijn. Een motor met de afmetingen van motor 3 uit
de tabel is gesimuleerd. Het hier berekende koppel dient dus als vergelijkingswaarde.

b .. d' erse afmetingenI d ..T.b135IGa e .. oppe e lJzeren mlcromotor lJ IV

Motor 2 Motor 3

Ro 0.15 mm 0.15 mm
R1 0.275 mm 0.275 mm
Rz 0.3 mm 0.3 mm
R3 0.6 mm 0.4 mm
Brem 1 T 1 T
I 0.8 mm 0.8 mm
C 0.1 mm 0.1 mm
V 0.878 0.878
P 0.99 0.99

Te 0.117 ~Nm 0.142 ~Nm

Nu het koper vervangen is door ijzer blijkt het koppel duidelijk groter te zijn (vergelijk type1,
motor 2). Dit is te wijten aan een lagere magnetische weerstand voor de permanente magneet
en dus een hogere magnetische inductie in de luchtspleet. T.g.v. de kracht -lIz,uoHzV.ur kan op
de ijzer-Iucht overgangen in de luchtspleet een koppel ontstaan dat het koppel t.g.v. de
lorentzkracht tegenwerkt. Bij deze berekening is uitgegaan van een onjuist vedoop van Br,

namelijk die uit 2D berekening. D.m.v. simulatie zal getracht worden een betere benadering
voor het koppel te geven.

3.5 Krachten bij gebruik van een ijzeren stator

Ook zonder stroom werken er krachten op de rotor, namelijk reluctantie-krachten. Onder
symmetrisch omstandigheden wordt de rotor in axiale richting getrokken. Dit omdat daar zich
de mantel bevindt en dus de magnetische weerstand voor het veld het laagst is. Een tweede
kracht op de rotor kan zich voordoen indien de rotor excentrisch is geplaatst ten opzichte van
stator. Dan wordt er een kracht in de radiale richting uitgeoefend, in de richting waarin de
excentriciteit zich voordoet. De axiale kracht is door twee dimensionale berekening niet uit te
rekenen. Voor de radiale kracht is wel een benadering te geven, door gebruik te maken van de
benadering van het veld in model 2 en de Maxwellse normaalspanning.

Analytische berekening van de radiale kracht
Figuur 3.3 schetst het probleem waarbij de rotor een afstand Cex uit het midden is geplaatst.

Figuur 3.3: Excentrisch geplaatste rotor in stator
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We zullen de maximale kracht berekenen in de x-richting, cp= 0°. Daartoe is zowel de
verplaatsing als de magnetische as in deze richting aangenomen. De Maxwellse
normaalspanning geeft een krachtdichtheid over een oppervlak in de luchtspleet. Voor de
kracht in de x-richting is alleen de x-component van am van belang. Wanneer we dit
oppervlak oneindig dicht tegen het ijzer kiezen is de tangentiele component van het veld nul,
vanwege rot H=O omdat I-1r - 00. Zodoende geldt voor de Maxwellse normaalspanning:

a = 1-10 (H2_ H2) = 1-10 H2= B; (3.36)
m 2 n I 2 n 21-10

Met centrisch geplaatste rotor geldt voor het veld in de luchtspleet:

B R
2

( R
2 JBr(r,qJ)= ;m R~ 1+) cOSqJ (3.37)

Nu echter is de luchtspleet athankelijk van de plaats. We kunnen het probleem van twee
kanten aanpakken. Kijken we naar figuur 3.4a dan zien we dat de stator als middelpunt is
gekozen. De straal van de rotor wordt nu een functie van de hoek cp. In de tweede figuur 3.4b

is de rotor als middelpunt gekozen. De straal van de stator is nu athankelijk van de hoek cp.

(a) (b)
Figuur 3.4a,b: Excentrische rotor met twee mogelijke middelpunten.

In geval 'a' geldt R1' = R1+6ex cos cp, die we invullen in de formule voor BrCr,cp) bij r=R2:

( )
(R, +(jexcosqJ)2

Br r = R2 = Brem 2 cosqJ (3.38)
R2

Vervolgens integreren we de Maxwellse normaalspanning vermenigvuldigd met cos cp
vanwege de x-component, over de cilinder met straal R2 en lengte 1:

lR 2",

Fx = _2_ JB; cOSqJ'dqJ
2flo 0

F = lR2 {4R]3(j ex in + 4R](j;x i n}B2 (3.39)
x 2 R4 rem

flo 2

F "" 3n lRi (j ex B2
x 2 R3 rem

flo 2

Hadden we nu echter voor het geval gekozen waarin de rotor het middelpunt vormt dan geldt
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R2'=R2-Oex cos<p, en invullen levert:

R]2 RI
2(Ri + 20 exR2 coscp)

Br = Brem 2 coscp .... Brem 3 COScp
(R2 - 0 ex COScp) R2

Voor de kracht geldt dan:
IR 2",

F: =_2_ fB; coscp .dcp
2!-La a

F .... 3n IR]4oex B2

x 2 R4 rem
!-La 2

(3.40)

(3.41)

Dit is slechts een eerste orde benadering. Namelijk door de straal zo te kiezen wordt bij <p=0
ook verondersteld dat de breedte van de luchtspleet rondom gelijk is. Dit is niet zo, aan de
andere zijde neemt juist de luchtspleet evenredig toe. Het veld zal dus niet zo sterk zijn als
gesuggereerd wordt en dus wordt een te grote kracht in de positieve x-richting verondersteld.
Andersom, bij <p=180 wordt aangenomen dat de breedte van de luchtspleet rondom groot is.
Hierdoor wordt ook ten onrechte een zwakker veld voorgesteld, en dus een kleinere kracht in
de negatieve x-richting. Het zou meer reeel zijn als we de flux onafhankelijk van de
excentriciteit maken. Dan nemen we aan dat wat de magnetische weerstand aan de ene kant
toeneemt, aan de andere kant afneemt. We zullen dit doen door een correctiefactor in te
voeren. We weten dat in het concentrische geval voor de flux in het ijzer geldt:

R2

q> =2_1 I· B (3.42)R rem
2

Nemen we voor R2'=R2-o exCOS<P dan geldt voor de flux:

<I> ~ R ~R~ /. B;= ~ (2{)R~ ( B~m
2 - ex COScp R 1 ex--cosm

2 R 't'
2

Willen we zorgen dat de flux onafhankelijk is van de excentriciteit dan zouden we de
volgende factor kunnen invoeren:

B;'" =(1- ~: cos'I')Brom

Voor het veld op straal R2 gaat dan gelden:

B B R]2 B R]2(l 0ex )
r = rem (0 Jcoscp.... rem R2 +TcosCP coscp

R2 1-~cosm 2 2
2 R 't'

2

Voor de kracht geldt dan:
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(3.45)

Zo blijkt de kracht volgens deze vergelijking te halveren t.o.v. vergelijking 3.41 Ondanks dat
bHjft het toch een grove benadering. Dit blijkt ook wanneer we de kracht uitrekenen wanneer
we de magnetisatie van de magneet haaks op de excentrisch verplaatsing veronderstellen.
Dan bHjkt de kracht gegeven te worden door:

B B R)2 • R]2 [1 D, J .
r = rem [D Jsmrp === Brem R2 + ;x cosrp smrp

R2 l----..£!..cosrp 2 2
2 R

2

lR 2:r

F: = _2 fB; cosrp·drp (3.46)
2!-to 0

F = TC lR]4Dex B 2

x 4 R4 rem
!-to 2

Hieruit zou blijken dat de kracht met een derde zou afnemen. Zowel uit simulatie als uit
onderzoek aan, welliswaar meerpolige, magneten [Jonker] blijkt dat de kracht onatbankelijk
is van de richting van de magnetisatie van de magneet.

We zien dat in het ene geval wanneer de stator als middelpunt t.o.v. het andere, wanneer de
rotor als middelpunt wordt gekozen de factor R1 / R2 respectievelijk tot de derde en vierde
macht wordt genomen. Verder is de kracht evenredig met de lengte van de magneet en de
excentriciteit (6ex) en kwadratisch met de magnetisatie inductie van de pennanente magneet.
Wanneer de magneet wordt verdraaid neemt volgens de fonnule de kracht af, volgens
simulatie blijft deze gelijk. Daarom zal aan de hand van simulatie de kracht bij verschillende
configuraties worden berekend, zodat de betrouwbaarheid van de fonnule aangegeven kan
worden.

Het zal moeilijk zijn deze kracht te minimaliseren. Het zal namelijk altijd ten koste gaan van
het koppel. Het is dus zaak dat de rotor goed concentrisch wordt geplaatst, met zo min
mogelijk speling. Verder moet er voor gezorgd worden dat de wrijving minimaal atbankelijk
is van de radiale kracht.
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SIMULATIE VAN DE MICROMOTOR

Simulaties zijn uitgevoerd met het eindige elementen pakket OPERA voor magnetische en
elektrische velden, van Vector Fields. In eerste instantie zijn 2D-simulaties gemaakt, later ook
3D-simulaties om de velden in een ijzeren micromotor te kunnen simuleren. In dit hoofdstuk
wordt aangeven hoe de configuratie van een micromotor wordt opgegeven voor 2D- en 3D
simulatie. Tevens wordt een aantal resultaten gegeven in de vorm van veldplaatjes, zodat een
idee gegeven wordt van de velden in en om een micromotor. Voor zowel 2D- als 3D-simulatie
zal een vergelijking gemaakt worden met de velden afk.omstig uit de analyse.

4.1 2D-sirTlulatie

Zoals we al eerder zeiden veronderstellen we bij 2D-simulatie de micromotor oneindig lang
zodat eindeffecten verwaarloosd worden. In deze paragraaf wordt gekeken naar de
configuratie van de koperen micromotor en de koperen micromotor met ijzeren cilinder.
Daarnaast zijn nog enkele andere configuraties gegeven omdat daar later naar verwezen zal
worden. De velden voor de verschillende configuraties worden gegeven in appendix D1.

4.1.1 De configuratie voor 2D-simulatie

De opbouw van de 2D configuratie van een micromotor wordt beschreven in de invoerfile.
Hierin worden de verschillende gebieden opgegeven, het aantal elementen op de randen, het
materiaal dat voor het gebied geldt en eventueel de richting van de magnetisatie of grootte van
stroomdichtheid in een gebied*). Er zal voor de plaatjes van het veld of de files steeds
verwezen worden naar de sub-appendix D1. 'nr'. Daarbij wordt door een {'nr'} aangegeven in
welke sub-appendix men moet kijken.

De invoerfile voor de 2D-simulatie van een koperen micromotor vinden we in {I}. Deze file
beschrijft de gebieden zoals we die geconstrueerd zien in {2}. Hierin is gebied 1 (niet
aangegeven in de figuur) de background, zeg maar de lucht waarin de micromotor zich
bevindt. Gebied 2 geeft de as aan, gebied 3 de permanente magneet, en de gebieden 4 tot 7
vormen de koperen flappen waar een stroom opgedrukt zal worden. Tevens wordt voor elke
rand van een gebied het gewenste aantal elementen opgegeven. Daarmee genereert opera 2D
een mesh, een voorbeeld voor de koperen micromotor is te zien in {3}. Daamaast wordt in de
file aangegeven uit wat voor soort materiaal het gebied bestaat, dus bijvoorbeeld lucht, ijzer of
een magneet. De relatieve permeabiliteit van het materiaal wordt per gebied opgegeven,
alsmede de hoek van de magnetisatie t.o.v. de x-as. De stroomdichtheid wordt opgegeven
door de gewenste grootte van de stroom te delen door het oppervlak van het gebied waarin
deze stroom opgedrukt wordt.

0) Voor een complete beschrijving van de file wordt verwezen naar de reference manual van OPERA-2d van
Vector Fields.
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Ook de invoerfile voor de koperen micromotor met ijzeren cilinder is gegeven {4} evenals
een plaatje met de gebieden van deze configuratie {5}. Hierin is gebied 8 de ijzeren cilinder.

Voor niet-lineaire berekeningen kan de BH-curve van het materiaal opgegeven worden. De
gebruikte BH-curve voor de magneet zien we in {6}, die voor het ijzer is te vinden in {7}.
Hierbij is fAr = 6400 in het lineaire deel van de curve. Voor de 2D berekeningen is niet gebruik
gemaakt van deze niet-lineariteit. Toch moeten de curven opgegeven worden. Opera maakt
namelijk gebruik van de veldsterkte (He) bij B = OT en bepaald daarmee het verloop van B(H)
door: B = fAofArH + fAofArHe (waarbij gebruik gemaakt wordt van fAr uit de invoerfile). Zodoende
geldt dat Brem = fAofArHe.

4.1.2 Simulaties met Opera 2d

Door 2D-simulatie wordt aan een aantal configuraties gerekend. Hier voIgt een beschrijving
met verwijzing naar de veldplaatjes die erbij horen. Soms wordt het veld op een lijn gegeven.
Wanneer het niet anders vermeld is, is deze lijn genomen vanuit de oorsprong (0,0) in
dezelfde richting als de magnetisatie van de magneet, dus onder 45° met de x-as.

1) Veld t.g. v. van de stroom in de jlappen
Eerst wordt gekeken naar het veld t.g.v. uitsluitend de stroom in de flappen van de
micromotor. De magneet is voorgesteld als een materiaal met fAr =1.05 en zonder magnetisatie
(Mo= 0). Voor het materiaal van de as geldt fAr = 9. We kijken eerst naar koperen flappen
waarbij in gebied 4 een stroom van 1 A opgedrukt wordt, homogeen verdeeld over de
doorsnede met als richting het 'papier in', en bij gebied 6 het 'papier uit'. Het B-veld dat
ontstaat wordt gegeven in {8}. We zien de invloed van de permeabiliteit van de as en van de
ongemagnetiseerde magneet. In {9} wordt op een lijn vanuit de oorsprong het veld in de cp
richting gegeven vaak aangegeven als het veld in tangentiele richting (HD.

Wanneer de flappen niet van koper zijn maar van ijzer met een relatieve permeabiliteit
fAr =1000, ontstaat een beeld als in {IOa,b}. We zien hier ijzeren flappen met gelijke
afmetingen voor vergelijking met het veld bij koperen flappen en een configuratie met dikke
ijzeren flappen. Duidelijk is te zien dat de veldlijnen naar het ijzer toetrekken. Overigens zijn
de veldlijnen in het ijzer hier niet gegeven. Opnieuw wordt het veld Ht gegeven op een lijn
vanuit het middelpunt {lla,b}. Ook wordt gegeven hoe de inductie t.g.v. de stroom verdeeld
is in de flap {12a,b}; {13a,b} en {14a,b} geven de waarde van de inductie, Br op een cirkel in
de flap met straal 0.45 en respectievelijk Bt op een lijn door het midden van de flap. Zodoende
is een idee gegeven van de grootte van de inductie t.g.v. de stroom in het ijzer, interessant
i.v.m. eventuele verzadiging van het ijzer.

2) De koperen micromotor
Ook is een configuratie gesimuleerd waarbij de wel gemagnetiseerde magneet wordt omringd
door koperen, stroomvoerende, flappen. Zonder stroom veroorzaakt de magneet een veld als
in {15}. In de simulaties geldt Brem = 1T. Met stroom (in flappen 4 en 6) verkrijgen we een
veld als in {16} bij 1A, {I 7} bij lOA, {18} bij 100A. Op een cirkel met straal 0.23 door de
luchtspleet is de Maxwellse schuifspanning (Ht•'Br) gegeven {19} bij lA. Het gemiddelde van
deze kromme is een maat voor het koppel. Het gemiddelde bedraagt 544. We zien het grote
verschil van deze waarde t.o.v. de maximale waarde, de berekening moet dus nauwkeurig zijn
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wil deze zinvol zijn. Vermenigvuldigen we het gemiddelde met de straal (r=0.23 mm) en de
lengte (l = 0.8 mm) en nog een schaalfactor van 10-3 dan krijgen we het koppel van 0.1 I-tNm.
In {20} is de waarde van Br t.g.v. de magneet gegeven op een lijn vanuit de oorsprong (I=OA).
Deze waarde zal vergeleken worden met de analytisch bepaald waarde van Br.

3) De koperen micromotor omringd door een ijzeren cilinder
Ook simuleerden we het veld van een magneet direct omringd door een ijzeren cilinder.
Hierbij is de straal van de magneet 0.225 en de binnenstraal van het ijzer 0.3. Voor de
relatieve permeabiliteit geldt I-tr=1000. Deze configuratie zal in de volgende paragraaf
gebruikt worden om het analytisch bepaalde veld te kunnen vergelijken met het gesimuleerde
veld. We zien het veld in {21} en het verloop van Br langs een lijn in {22}.
Voor de configuratie van een koperen micromotor met ijzeren cilinder wordt de binnenstraal
van het ijzer op 0.35 gesteld, en worden in de luchtspleet de koperen flappen aangebracht. Het
veld t.g.v. de magneet en een stroom van 1A worden gegeven in {23}. Ook is weer Br
gegeven in {24} en de Maxwellse schuifspanning op een cirkel met straal r = 0.23 in de
luchtspleet {25}. Het gemiddelde bedraagt: 1018, wat een koppel oplevert van 0.18 I-tNm.

4) De configuratie met de excentrisch geplaatste rotor in een ijzeren cilinder
Tevens is gesimuleerd aan een magneet die excentrisch in een ijzeren cilinder is geplaatst om
de kracht op de magneet te bepalen. Hierbij is gebruik gemaakt van verschillende
configuraties met en zonder gat in de magneet. Ben van de configuraties en het veld t.g.v. de
magneet is gegeven in {26}. Hier is de magnetisatie van de magneet gericht in de x-richting.
In {27} wordt de waarde van Br gegeven op een lijn op de x-as van punt (-0.6,0) tot punt
(0.6,0). Links van het nulpunt is Br negatief gegeven, en rechts positief. Dit komt omdat links
het veld in de richting van de oorsprong is gericht en rechts ervan af. Het verschil in Br tussen
rechts en links van de oorsprong veroorzaakt de radiale kracht op de magneet.

4.1.3 Nauwkeurigheid van de 2D-simulatie

Voor de simulatie van de koperen motor en de motor met ijzeren cilinder vergelijken we de
waarde van Blr) op de lijn uit appendix D1.20 met de analytische bepaalde, om te zien hoe
goed simulatie en analytische berekening overeen komen.

Blr)

0,35

0,3

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05
as

-0,05 Ro RI

-uit simulatie
uit analyse

Figuur 4.1: Verloop van Br als functie van de straal
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Figuur 4.1 geeft het verloop van Br als functie van de straal, zowel uit simulatie als uit
analytische berekening bepaald genomen op de lijn parallel aan de magnetisatie en door de
oorsprong. We zien dat beide hetzelfde resultaat opleveren. We mogen dus concluderen dat de
formules voor de magneet met gat, en relatieve permeabiliteit, gegeven in appendix C1.I, juist
zijn. Kijken we naar Br bij een magneet ornringd door een ijzeren cilinder, zoals bij punt 3 in
de vorige paragraaf genoemd, dan zien we een verloop zoals in figuur 4.2. Bij het analytisch
bepalen van waarde van Br is niet het veld in de as uitgerekend, vandaar het rechte verloop in
het eerste deeI van de grafiek. Uiteraard is weI de invloed van de as meegenomen d.m.v. de
correctie factor uit appendix C1.3.

Br(r)
---------- -

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,]

0,2

lucht
0,1

as p.m. spleet

R" R) R2 R1

-uit simulatie
... uit analyse

lucht

Figuur 4.2: VerZoop van Br bi} een magneet in een i}zeren cilinder

We zien buiten de magneet inderdaad een identiek verloop van Br • Dus ook de correctie
factoren lijken goed bepaald te zijn. We mogen zodoende aannemen dat bij het berekenen van
het koppel uit Br (dus met de methode volgens de Lorentzkracht) uit simulatie of analytische
berekening niet veel zal verschillen.

Laten we ook nog een vergelijking uitvoeren met de flux als vergelijkings-parameter, vooral
om de nauwkeurigheid van de correctie-factoren te controleren. Daarvoor worden vier
configuraties gebruikt. Een magneet met as en zonder as in een geheel ijzeren cilinder met een
binnenstraal van resp. 0.25 mm of 0.4 rnm zie {2I}. Er wordt gekeken naar de totale flux uit
de magneet en naar de totale flux die het ijzer in gaat. Daartoe integreren we Br over een halve
cirkel op straal R1 voor de flux uit de magneet en op straal R2 voor de totale flux die het ijzer
in gaat (analoog aan het verhaal in paragraaf 3.2, vergelijk vergl 3.17). Formules worden
gegeven door:

iP(r = R ) = B R (1 + R,2 J·Z· V . P (4.1)
I rem I R2

2

R2

iP(r = R2 ) = 2· Brem t ·Z· V .P (4.2)
2

Met V en P de correctie factoren voor resp. de as en de ~r van de magneet, zie ook appendix
C1.3. Voor de vier situaties gelden de correctiefactoren gegeven in tabel 4.1, de straal van de
magneet bedraagt R 1 = 0.225 mm.
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Tabel 4.1: Correctie factoren voor de vier situaties
correctiefactoren R2= 0.25 mm R2= O.4mm
door een 0pp. met straal: V P V P
met as R 1 = 0.1 mm 0.92 0.991 0.845 0.982
zonder as 1 0.995 1 0.983

In tabel 4.2 wordt de berekende flux uit de simulatie en de waarden uit vergelijking 4.1 en 4.2
vermeld. Daarbij is uitgegaan van de flux per lengte eenheid [11Wb/m] dus I = 1m en
Brem =1 T.

TabeI4.2: Ver~elijkin~ van deflux bij ma~neet met en zonder as en verschillende R2
Flux [IlWb/m] R2 = 0.25 mm R2 = 0.4 mm

uit de magneet het ijzer in uit de magneet het ijzer in
berekening uit Slm. anal. Slm. anal. Slm. anal. Slm. anal.

magneet met as 371 371 368 369 244 246 207 210
magneet zonder as 404 405 401 403 290 291 247 249

Uit de tabel blijkt dat de velden uit simulatie en analyse vrij goed overeenkomen. De correctie
factor (V) blijkt vrij nauwkeurig de invloed van de as in rekening te brengen. Ook de invloed
van de permeabiliteit van de magneet wordt goed medegenomen ook al is deze invloed gering.
Al met al mogen we concluderen dat simulatie en analytische berekening goed
overeenstemmen.

4.2 3D-Simulatie

De Opera 3D simulatie is nodig om de velden te berekenen in de micromotor met ijzeren
stator. In paragraaf 3.2 zijn de afmetingen voor zo'n motor bepaald. Voor 3D-simulatie is een
mesh gebruikt met deze afmetingen.

In paragraaf 4.2.1 zal aangegeven worden hoe de mesh voor de 3D-simulatie wordt
opgebouwd. Vervolgens wordt vanuit deze configuratie een aantal aanpassingen gedaan, zodat
verschillende zaken gesimuleerd kunnen worden zoals: een excentrische rotor, meer
verzadiging door verkleinen van de doorsnede van het ijzer, een grotere stroom en een
koperen micromotor. Voor de verschillende configuraties zullen de verschillende ve1dbeelden
te vinden zijn in appendix D2. Voor de verwijzing naar de appendix wordt opnieuw gebruik
gemaakt van {'nr'} die verwijst naar de sub-appendix in D2.'nr'.

4.2.1 De 3D-configuratie

Hier zal zeer summier en specifiek beschreven worden hoe de 3D-mesh voor een micromotor
opgebouwd is. Het ligt niet in de bedoeling de opbouw van een mesh met opera 3d uitvoerig
te beschrijven. We wollen slechts aangegeven met wat voor mesh gerekend is zodat
verklaringen en de beperkingen van het pakket aangegeven kunnen worden.
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Een 3D-mesh wordt niet opgegeven door middel van een invoerfile, maar moet grafisch, laag
voor laag opgebouwd worden. Aan een verzameling elementen kan vervolgens een bepaald
soort materiaal toegekend worden, zoals ijzer, of permanent magnetisch materiaal. Daarbij
wordt de BH-curve opgegeven en eventueel de richting van magnetisatie in het geval dat het
om permanent magnetisch materiaal gaat. De stroom wordt opgedrukt door het plaatsen van
gesloten stroombanen in de configuratie. Stroom kan dus niet opgedrukt worden in de
gedefinieerde elementen.

opbouw van de mesh
Voor de opbouw van een mesh wordt begonnen met een 'baseplane'. Dit is een vlak
opgebouwd uit facetten in een twee dimensionaal vlak, in de x- en y-richting. In deze
baseplane wordt in feite de gehele verdere opbouw van de configuratie geprojecteerd. De
derde dimensie (hier in de z-richting) wordt er laag voor laag (in het vervolg layer genoemd)
aan toegevoegd, waarbij de in de baseplane gekozen basisopzet steeds gebruikt moet worden.
In {I} wordt deze baseplane geven. Het is slechts een achtste deel van het geheel, maar door
deze te kopieren en op de juiste wijze te roteren en te spiegelen is het complete grondvlak te
verkrijgen. Het is dus zaak deze baseplane zo te definieren dat er reeds aIle onderdelen van de
micromotor in terug komen.

Laten we daarom nader naar de baseplane voor de mesh van een micromotor kijken. We zien
in {I } 24 facetten die we zullen benoemen door ze in te delen in 6 ringen elk bestaande uit 4
facetten. De binnenste ring met 4 facetten gaat de as vormen, met een straal van 0.15 mm
(r=0.15). De tweede ring (van r=0.15 tot 0.275) vormt de permanente magneet. Vervolgens
krijgen we een ring met vier facetten die de luchtspleet kan gaan vormen(van r=0.275 tot
0.3). Dan krijgen we twee ringen (van r=0.3 tot 0.6) waarbij de onderste twee facetten (die
grenzen aan de x-as) de gleuf kunnen gaan vormen en de bovenste zes facetten de flap.
Geheel aan de buitenkant (op de grootste afstand van het middelpunt) bevinden zich 4 facetten
die als lucht gedefinieerd zullen worden. We spreken hier reeds over plaatsen die de as, de
permanente magneet ofhet ijzer kunnen gaan vormen, omdat de definitie slechts geldt voor
een beperkt aantallagen. In aIle andere lagen wordt als 'materiaal' lucht gedefinieerd.

Vervolgens kopieren we het baseplane vier maal, zodat het grondvlak ontstaat voor de halve
configuratie van een mesh voor een micromotor. Dit is voldoende voor de simulatie omdat het
veld in de andere helft tegengesteld verloopt. We zien in {2} dit uitgebreide grondvlak
waarbij de randen van elke facet van kruisjes zijn voorzien. We onderscheiden lichte (*) en
donkere kruisjes (x). Kijken we nu naar een facet dan zien we dat behalve op de hoekpunten
ook vaak op de randen van een facet 'midside points' zijn aangegeven d.m.v. de donkere
kruisjes (x). Een midside point heeft twee doelen: ten eerste zorgt een midside point dat een
verbinding tussen twee punten volgens een cirkel kan verlopen mocht dat gewenst zijn. En ten
tweede bepalen ze de verdeling van de elementen. Vervolgens wordt een facet opgedeeld in
subdivisies, aangegeven door de lichtere kruisjes (*). De verdeling van de sub-divisie over het
facet is afhankelijk van de plaats van de midside points. Op deze wijze is het mogelijk de
mesh plaatselijk te verfijnen.

Vanaf de baseplane wordt de complete mesh opgebouwd door er lagen aan toe te voegen. In
de mesh voor een configuratie van een micromotor maken we gebruik van 8 layers. Elke layer
wordt opgesloten door twee planes, zodoende hebben we in totaal 9 planes. Tussen twee
planes bestaat de mogelijkheid 'mid-planes' aan te brengen, analoog aan de 'midside-points',
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maar dan voor de z-richting. In tabel 4.3 zal de plaats van de planes en mid-planes aangegeven
worden op de z-as. Tevens kan ook elke layer weer uit meerder subdivisies bestaan, met een
verdeling afhankelijk van de plaats van de midside plane. Het aantal subdivisies bepaalt het
aantal elementen voor die layer in de z-richting. Ook dit is vermeld in de tabel. De midplane
verdeelt een layer zelf niet op in subdivies, het bepaald slechts de verdichting van de
elementen in de z-richting.

thd 3Dd I~b143Ma e .. aten van e ayers voor e -mes van een mlcromo or
layers: van [mm] tot rmml mid-plane op # subdivisies
1 0 1 0.7 2
2 1 1.45 1.3 3
3 1.45 1.85 1.6 4
4 1.85 2.25 2.1 4
5 2.25 2.4 geen midplane 4
6 2.4 3 2.6 4
7 3 3.6 3.2 3
8 3.6 4 3.75 2

We zien dat layer 1 wordt opgesloten door plane 1 (base plane) op z = 0 mm en plane 2 op
z = 1 mm. De midside plane van layer 1 bevindt zich op z = 0.7 mm en de layer is opgedeeld
in 2 subdivisies zodat de midside plane tevens de scheiding vormt tussen twee elementen (in
de z-richting gezien). De langsdoorsnede van de mesh wordt gegeven in {3}. Vanafz = 0 is de
opbouw, zoals in de tabel wordt gegeven duidelijk te herkennen. De figuur in {4} geeft een
dwarsdoorsnede waardoor de elementen in het x-y vlak zichtbaar worden. We zien duidelijk
een verdichting rond de luchtspleet en rond de gleuven.

In de mesh kan voor elke facet, per layer, aangegeven worden uit wat voor 'materiaal' het
bestaat. We starten met aIle layers als lucht te definieren, vervolgens vervangen we de lucht
op plaatsen waar materialen moeten komen om de micromotor te beschrijven. In layer 2 wordt
ijzer gedefinieerd voor de flappen en de as. We zien layer 2 in {5}, daarin is duidelijk de flap
gedefinieerd. Eveneens is het materiaal voor de as gedefinieerd, echter dit is in het plaatje
slecht te zien. Layer 3 is te zien in {6} waar naast het ijzer voor de flap en de as ook de
permanente magneet gedefinieerd is. Voor layer 4 geldt hetzelfde. Layer 5 is gelijk aan layer
2. Layer 6 zien we in {7}, hier is de ijzeren mantel aangebracht die de flappen verbindt en is
nog de as gedefinieerd. In layer 7 is allen nog de as gedefinieerd. En tenslotte wordt layer 8
net als layer 1 geheel beschreven door lucht. We hebben nu een mesh van de configuratie van
de micromotor omsloten door lucht. In {8} zien we het 3D plaatje van de mesh aan de
buitenkant van het ijzer en de as, de permanente magneet is niet te zien.

randvoorwaarden
Vervolgens moeten randvoorwaarden, op het oppervlak aan de buitenkant van de mesh,
opgegeven worden. Per facet aan het oppervlak kan opgegeven worden in welke richting
(normale oftangentiele) het veld gericht mag zijn, in de andere richting wordt deze dan op nul
gesteld. We kiezen een richting die op de plaats van de facet het meest voor de hand ligt,
afhankelijk van het verwachte veldbeeld t.g.v. de magneet en het ijzer. Op het symmetrievlak,
(vlak gevormd door de x- en z-as) wordt symmetrie opgegeven. Dit betekent dat de potentiaal
in een punt op dit vlak gelijk is, doch tegengesteld in teken, aan de potentiaal in een punt dat
symmetrisch om de z-as is in dat vlak ligt.
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opdrukken van stroom
De stroom wordt in de micromotor opgedrukt door het aanbrengen van een gesloten
stroompad, zoals dit te zien is in {9a}. De lange rechten stukken zijn gebogen 'rechthoekige'
geleiders. D.m.v vier van zulke stroombanen wordt een flap opgevuld. In figuur 4.3 zien we
hoe een flap wordt voorzien van opgedrukte 'stroomdichtheden'.

Figuur 4.3: Verdeling van 4 stroomvoerende gebogen 'rechthoekige' geleiders

Aangezien twee tegenoverliggende zijde van de rechthoek evenlang gedefinieerd zijn, kan
hiermee nooit de flap volledig 'gevuld' worden, zodat geen homogene stroomverdeling
ontstaat. Verder is de stroombaan weI zo gedefinieerd dat de stroombanen binnen de zacht
magnetisch mantel en flappen ligt zodanig dat ook de stroombaan weer via de
tegenoverliggende flap gelegd wordt. Zoals te zien is in de figuur komen de vier banen dan
ook om de as geroteerd terug in de tegenoverliggende flap. Voor de berekening van het
maximale koppel in het volgende hoofdstuk moet voor de verschillende standen van de
magneet voor de stroom gelden: h = i coscp en h = i sincp, met cp de hoek van de magnetisatie.

4.2.2 Simulatie met Opera-3d

In de vorige paragraaf is de opbouw voor een 'standaard' ijzeren micromotor beschreven. Het
is nu ook mogelijk om het ijzer weg te laten zodat een koperen micromotor ontstaat. Ook kan
het ijzer dunner gehouden worden zodat meer verzadiging optreedt. Daamaast is een mesh
gemaakt waarbij de rotor excentrisch geplaatst is. Figuur 4.4 geeft nogmaals de maten van een
micromotor zoals die bij het simuleren gebruikt wordt.

'",..;
/I
N

z=2.3 z= 1.85

Figuur 4.4: Langsdoorsnede met afmetingen van de conjiguratie in de mesh
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De maten zijn opgegeven vanafhet grondvlak, bij z=O, omdat ook in de verwijzingen naar
veldbeelden van deze maataanduiding gebruik gemaakt wordt.

Bij de simulatie wordt bij niet-lineaire berekening gebruik gemaakt van de BH-curven in
appendix D1.6 voor de magneet, in appendix D1.7 is de BH-curve gegeven voor het jjzer
waarbij in het lineaire deel geldt flr = 6400 of de BH-curve in appendix D2.1 0 waarbij in het
lineair deel geldt flr = 1000. Voor lineair ijzer wordt uit gegaan van flr = 1000, tenzij anders
vermeld.

Verschillende configuraties zullen nu besproken worden. Diverse plaatjes van het B- ofH
velden zijn gemaakt welke te vinden zijn in appendix D2. Opnieuw gebruiken we de nummers
tussen haakjes {} om te verwijzen naar de sub-appendices in appendix D2. We gaan uit van
de mesh van de standaard micromotor die deels gegeven is door {8}. Voor niet-lineair ijzer
kan gebruik gemaakt worden van de B-H curve {10} waarbij flr= 1000 in het lineaire stuk en
waarbij eerder verzadiging optreedt in met ijzer met B-H curve als in appendix Dl.7

1) Micromotor met koperen stator
Door het ijzer uit de standaard configuratie te verwijderen maar de stroombanen te behouden
verkrijgen we de configuratie van een micromotor met koperen stator met de afmetingen van
de standaard motor. Hiervan is het koppel bepaald. In de volgende paragraaf is het verloop
van Br op een lijn vanuit de oorsprong, evenwijdig aan de magnetisatie richting, vergeleken
met de analytisch bepaalde waarde van Br.

2) Micromotor met koperen stator omringd door ijzeren cilinder
am ook het koppel te bepalen van een type 2 micromotor zijn bij de standaard configuratie
van r = 0.3 tot 0.4 slechts de stroombanen behouden en is het geheel van r = 0.4 tot 0.6
omringd door ijzer. Van deze micromotor is in het volgende hoofdstuk het koppel gegeven.

3) Micromotor met ijzeren stator
Aan de micromotor met ijzeren stator zijn simulaties uitgevoerd onder verschillende
omstandigheden. Zoals met en zonder stroom, bij lineair en niet-lineair ijzer met verschillende
BH-curven en bij de standaard ijzerdoorsnede en de verkleinde ijzerdoorsnede voor extra
verzadiging. Dit is hoofdzakelijk bedoeld om het koppel te berekenen. Van een aantal van
deze configuraties zal hier relevante informatie gegeven worden in de vorm van de B- of H
velden op een lijn, een cirkel of een oppervlak.

Figuren zijn gemaakt van de velden in een dwarsdoorsnede op verschillende plaatsen in de
micromotor. In de figuren is in de bovenste helft alleen het B-veld t.g.v. de p.m. weergegeven,
in de onderste helft is ook het veld t.g.v. de stroom van lA meegenomen (in twee flappen). De
richting en de grootte van het B-veld is gegeven in de vorm van pijltjes: op z=l.2 in {II}; op
z=1.85 in {12}; op z=2.3 in {13}; en op z=2.5 in {14}. Duidelijk is het veld t.g.v. van de
stroom te zien. Naarmate men 'hoger' in het ijzer komt is meer de invloed van de flux t.g.v.
de permanente magneet waar te nemen. De grootste pijltjes geven een magnetische induktie
van zo'n 1.5 Tesla weer.

am een indruk te krijgen van het verloop van Br is deze op verschillende plaatsen gegeven op
een lijn vanuit de oorsprong evenwijdig aan de magnetisatie van de p.m. op z=1.85; z=2;
z=2.2 en z=2.25 in de micromotor {15}. In {16} is Br gegeven op een lijn in axiale richting:
op de magneet; op de binnenstaal van de ijzeren flap; in het midden van het ijzer en op de
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buitenrand van de ijzeren flap. In {17} wordt het verloop van Br vergeleken bij lineair en niet
lineair ijzer. We zien weinig verschil bij niet-lineair en lineair ijzer.

De Maxwellse spanning in de luchtspleet op een cirkel met straal r=0.28 en op r=0.29 bij een
stroom van 1A is gegeven in {18}. Op de cirkel die het dichtst bij het ijzer ligt zijn de grootste
pieken te zien.

Ook zijn histogrammen gemaakt van het B-veld in de flap op de plaats waar het grootste veld
heerst namelijk op z=2.3. Op een segment, iets groter dan de flap, wordt de gewenste
parameter weergeven. Dit segment wordt in een histogram als een vierkant weergegeven met
de hoekpunten genummerd van 1 to 4. Bij elk hoekpunt is in de figuur aangeven waar deze
zich bevindt d.m.v. een coordinaat (r, <p, z). We kijken eerst naar IBI in {19} bij lineair ijzer,
vervolgens geeft {20} IBI bij verzadiging. De veranderde ~r is gegeven is in {21}. De
relatieve permeabiliteit komt niet onder de 600 dus we mogen spreken van slechts 1ichte
verzadiging.

In {22} is nog, m.b.v. een zelfde histogram IHI op z=2 gegeven rond en in een verzadigde
ijzeren flap. Hierbij zien we dat het H-veld in het ijzer vrijwel nul is en net daarbuiten op de
hoekpunten bij de gleuven en de luchtspleet erg groot. Tevens is in {23} op een cirkel met
straal 0.59 op een hoogte van z = 1.85 de tangentiele component van het H-veld gegeven. Zo
krijgen we een idee van het veld op de buitenrand van de micromotor i.v.m. de afschermde
werking van het ijzer. We merken op dat de gleuven duide1ijk een lek in de magnetische
afscherming vormen.

Op dezelfde wijze zijn plaatjes beschikbaar van velden in een micromotor met een dunne
ijzeren stator waardoor sterke verzadiging optreedt. De buitenstraal van de ijzeren stator is
teruggebracht tot 0.4 mm. {24} geeft Br op een lijn op de buitenrand van de magneet bij een
configuratie met lineair en niet-lineair ijzer. We zien dat duidelijk het veld van de magneet
afneemt bij deze sterke verzadiging van de ijzeren stator. In {25} zien we hoe groot IBI zou
zijn bij lineair ijzer en in {26} het B-veld t.g.v. de verzadiging op z=2.3. Ook de ~r t.g.v. de
verzadiging is gegeven in {27}. De relatieve permeabiliteit blijkt nu te zijn gedaald tot 40. In
{28} is IHI gegeven in en rond een verzadigde ijzeren flap, we zien zeer hoge velden ook aan
de buitenzijde wat ook blijkt uit de figuur in {29}.

Voor de magneet omringd door een ijzeren cilinder (van r = 0.3 tot 0.4) is ook het tangentiele
H-veld gegeven op een kwart cirkel met r=0.39, nog net in het ijzer {30}. We zien de
maximale waarde van 1300 Aim waar ook de grootste verzadiging optreedt. Hierbij is voor
het ijzer de BH-curve gebruikt uit D2.1O. We zien dat dit veld niet groot is en geen grote
pieken kan vertonen vanwege de afwezigheid van gleuven in het ijzer.

Ook is voor deze laatste cilinder en voor de ijzeren micromotor met slechts lichte verzadiging
het tangentiele veld gegeven op het oppervlak van stator in {31} en {32}. Hiervan zijn ook
kleurensheets beschikbaar. De velden aan de buitenkant van het ijzer geven maar een indicatie
voor de mate van afscherming, maar kunnen uit deze simulaties onderling goed vergeIeken
worden. Het blijkt dat de micromotor met geheel ijzeren cilinder de beste afscherming biedt.
Willen we nauwkeuriger het veld buiten de micromotor te weten komen dan zullen we met de
juiste BH-curve van het te gebruiken ijzer, en een goede grootte van de mesh met de juiste
randvoorwaarden de afschermende werking van een verzadigde ijzeren stator moeten bepalen.
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Tenslotte geven we nog het B-veld aan het oppervlak van de ijzeren stator. Dit wordt op twee
manieren gedaan. D.m.v. een kleuren verdeling waarmee de grootte van IBI aangegeven wordt
en pijlen op het oppervlak die de grootte en de riehting van B aangeven. Van deze figuren zijn
ook kleurensheets besehikbaar. In tabel4.4 wordt verwezen naar de plaatjes in de appendix. In
de plaatjes wordt een halve ijzeren stator weergegeven (doorsnede door de gleuven), waar we
vanuit de binnenkant naar kijken. De magnetisatie van de magneet is in alle gevallen gerieht
naar het midden van de 'bovenste' flap. We kijken naar een stator met sleehts het veld t.g.v.
de magneet bij lineair en verzadigd ijzeren stator. Vervolgens wordt eenzelfde stator gegeven
waar een stroom van lA opgedrukt wordt in de bovenste flap. En een dunne stator is gegeven
met dezelfde stroom waarin de verzadiging sterker is.

t tI kBd' D2T,b144 V;a e erwllzmg naar appen IX met op opperv a van llzeren s a or
plaatje met verdeling plaatje met de riehting

vanlBI en grootte van B
stator in verzadiging {33} {34}
lineair statorijzer 05} {36}
stroom in stator met verzadiging {37} 08}
stroom in dunne stator met verzadiging {39} {40}

De stroom zorgt voor een groot B-veld aan de oppervlakken, dit is duidelijk waar te nemen in
de plaatjes.

4.2.3 Nauwkeurigheid van de simulatie

Opnieuw wordt het veld van een magneet in lueht gebruikt om het te vergelijken met de
analytisehe berekening. In figuur 4.5 is Br gegeven als funetie van de straal over een lijn door
de oorsprong evenwijdig aan de riehting van de magnetisatie.
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-uit 3D-simulatie
uit analyse

0,35
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0

Ro R,
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Figuur 4.5: Br bij een magneet in lucht uit 3D-simulatie en analytische berekening

We zien dat beide berekeningen nu niet geheel overeen komen. Ten eerste gaat in de simulatie
het veld bij toenemende r sneller naar nul. Dit is te wijten aan de randvoorwaarde op de rand
van de mesh die aangeeft dat het radiale veld op de rand nul is. Daamaast zien we dat de
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inductie op de magneet uit de simulatie groter blijkt te zijn dan bij de analytische berekening.
Dit zou te wijten kunnen zijn aan steilere werklijn van de magneet omdat het magnetisch veld
nu ook in axiale richting kan verlopen.

We zien dat het voor deze simulatie belangrijk is dat de randvoorwaarden voor de mesh goed
gekozen worden en dat de eindeffecten weI degelijk meegenomen moeten worden. Voor een
ijzeren micromotor is de 'foutieve' randvoorwaarde niet van belang omdat het veld toch tot
het ijzer beperkt blijft. Tevens zorgt het ijzer ervoor dat het veld hoofdzakelijk in radiale
richting door de luchtspleet naar het ijzer oversteekt en vervolgens aIleen in radiale richting
afbuigt; er is geen veld in axiale richting zodat het veld van deze motor zich zeer goed in
twee-dimensies laat beschrijven.

Laten we kijken naar het B-veld in een micromotor met ijzeren stator. In figuur 4.6 wordt Br
uit simulatie alsook uit de analyse geven op een lijn vanuit de oorsprong.
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Figuur 4.6: Verloop van Br bij een magneet in een ijzeren stator

We zien opnieuw een afwijking van de analyse met de simulatie resultaten. Bij de analytische
berekening is niet het veld afzonderlijk in de as en de magneet berekend. WeI is met de as
rekening gehouden d.m.v. de correctie factoren. We zien dat op de rand van de magneet bij
simulatie en analytische berekening het veld gelijk berekend is. Daaruit mogen we
concluderen dat de analytische berekening uitgaat van dezelfde magnetische belasting voor de
magneet als de simulatie. Echter we weten ook dat de analytische berekening van het veld in
het ijzer niet correct is. Bij deze berekening gaan we er van uit dat het veld in tangentiele
richting verloopt terwijl in werkelijkheid en dus ook in de 3D-simulatie het veld in axiale
richting afbuigt. We zien in de figuur het effect op Br. Ret radiale veld blijkt in een 2D
benadering sneller af te buigen in tangentiele richting dan dat het doet in de axiale richting bij
de 3D benadering. Ais we kijken naar de figuren {IS} en {16} dan zien we wel dat door de
eindeffecten de 2D benadering nooit helemaal overeen zal komen met 3D-simulatie.

Ais we het koppel bepalen uit de Lorentzkracht (dus we integreren Br.r over de dikte van het
ijzer) dan zien we hier reeds dat dit hoger zal zijn dan het analytisch bepaalde koppel. Om te
zien oft.g.v. andere krachten ook daadwerkelijk het koppel hoger is, zal moet blijken in het
volgende hoofdstuk waar het koppel volgens verschillende methoden bepaald zal worden.
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We zuBen nog de flux die de ijzeren flap ingaat uit de simulatie bepalen en vergelijken met de
flux die berekend is in paragraaf 3.2. Hiervan wordt namelijk gebruik gemaakt bij het bepalen
van de afmetingen van de ijzeren stator opdat niet te grote verzadiging optreedt. In paragraaf
werd gesteld dat 223 nWb aan flux door de flap 'verwerkt' zou moeten worden, bij Brem=0.9T.
Uit de simulatie voIgt dat zo'n 225 nWb aan flux de flap instroomt bij Brem = 1T. We zien dus
dat zo'n 10% minder flux door de flap stroomt dan verwacht. Hierbij moet opgemerkt worden
dat de flux moeilijk numeriek te bepalen is i.v.m. de grote pieken van het veld en tevens
omdat de oppervlakte integralen niet altijd goed over het juiste oppervlak genomen kunnen
worden.
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KRACHT- EN KOPPELBEREKENING UIT SIMULATIE

Door 2D- en 3D-simulatie is het mogelijk krachten en koppels van een micromotor te
berekenen. Met behulp van 2D-simulatie is een koppel berekend van de koperen micromotor
en de koperen micromotor met ijzeren buitencilinder. Zodoende is een goede vergelijking te
maken met de analytisch bepaalde koppels. Voor het bepalen van het koppel op een ijzeren
micromotor is overgegaan op 3D-simulatie. Daarbij is de configuratie (mesh) aangehouden
zoals die in het vorige hoofdstuk is beschreven. Door wat aanpassingen van de standaard
mesh zijn ook de andere twee typen motoren met deze mesh te simuleren. Tevens is van de
3D-simulatie gebruik gemaakt om de kracht op de rotor in axiale richting te bepalen ten
gevolge van de ijzeren stator. Met zowel 2D- als 3D-simulatie is de radiale kracht berekend
bij een excentrisch geplaatste rotor.

5.1 De koppelbepaling uit simulatie

We bezien hier nogmaals de 3 methoden voor het bepalen van het koppel, nu echter met
betrekking tot het berekenen van het koppel met het simulatie-pakket Opera. Bij zowel 2D
als 3D-simulatie zal aangegeven worden hoe de integraal voor het berekenen van het koppel
of de kracht bepaald wordt. Wanneer bij de berekening van de integraal het aantal integratie
stappen opgegeven kan worden, dan is ook aan de hand daarvan een idee te krijgen van de
nauwkeurigheid. Dit gebeurt door te kijken of de integraal nog verandert als meer integratie
stappen gebruikt worden. Tevens zal per methode iets over de verwachte betrouwbaarheid
vermeld worden.

1) Volume-intagraal over de rotor
Het koppel wordt als voIgt door een volume-integraal over de permanente magneet
beschreven:

Ie = .uofff M oX H dV (5.1)
Vpm

In de 2D-simulatie gaat deze volume-integraal over in een oppervlakte-integraal. Aangezien
de waarde en richting van Mobekend is, hoeft slechts geYntegreerd te worden over het veld dat
haaks op Mostaat. Wanneer Moonder een hoek van 45° gericht staat t.o.v. de x-as, zoals bij de
meeste simulaties, wordt de te integreren term voor het veld H gegeven door:
(Y2v'2·Hx-Y2v'2·Hy).

In 2D-simulatie wordt de oppervlakte-integraal berekend door het opgeven van het gebied
(gebied 2 in appendix D1.2&5) en de term waarover geYntegreerd moet worden.

In 3D-simulatie is een volume-integraal niet standaard mogelijk. WeI kan een oppervlakte
integraal berekend worden, waarvan de nauwkeurigheid opgegeven kan worden door het
aantal integratiestappen over het oppervlak op te geven. Vervolgens kan m.b.v. deze twee-
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dimensionale integraal een integraal in drie dimensies berekend worden door numerieke
integratie over lagen, waarbij het effect van elke laag in rekening gebracht wordt door een
oppervlakte-integraal. Opnieuw is de magnetisatie-richting bekend en hoeft slechts
gei"ntegreerd te worden over het veld H. Door deze numerieke integratie is het aantal stappen
en dus de nauwkeurigheid te bepalen. De vermelde waarden zijn gegeven bij de maximaal
haalbare nauwkeurigheid.

De betrouwbaarheid van deze methode is hoog omdat we aannemen dat de magneet geheel
cilindrisch is zodat de gradient van I!r geen invloed op het koppel kan uitoefenen (zie voor de
afleiding van deze kracht appendix C2). Zodoende worden er bij deze methode geen
invloeden verwaarloosd. De nauwkeurigheid van de simulatie wordt bepaald door de fijnheid
van de mesh. Aangezien alleen het veld t.g.v. de stroom in de stator invloed heeft op het
koppel, en dit veld zeer klein is in vergelijking met het veld afkomstig van de magneet, moet
de simulatie van het veld ter plaatse van de magneet zeer nauwkeurig plaatsvinden.

2) Oppervlakte-integraal door de luchtspleet
Voor het koppel kan ook gebruik worden gemaakt van een oppervlakte-integraal door de
luchtspleet van de Maxwellse schuifspanning. De integraal wordt gegeven door:

J:=#rLipda (5.2)
A

In de 2D-simulatie gaat de oppervlakte-integraal over in een lijnintegraal, meestal over een
cirkel door de luchtspleet met straal R. Door variatie van de straal (R) kan op meerdere
plaatsen in de luchtspleet het koppel bepaald worden. Behalve de plaats in de luchtspleet is
ook de nauwkeurigheid (het aantal integratiestappen) van de lijn-integraal in te stellen. De
waarden voor het koppel zijn gepresenteerd met maximale nauwkeurigheid en het koppel is
het gemiddelde van het koppel uit de integralen over verschillende oppervlakken door de
luchtspleet.

onden op de drie UPP"'~ v •
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2e je oe
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In de 3D-simulatie wordt de oppervlakte-integraal genomen over de as en de p.m. In figuur
5.1 wordt een langsdoorsnede gegeven van as en p.m. met de drie oppervlakken waarover we
de Maxwellse spanning hebben gei"ntegreerd. In de figuur geeft de dikke lijn het gesloten
oppervlak aan over de as en de permanente magneet. Tevens kan een oppervlak gekozen
worden dat een of twee elementen van het as en p.m. oppervlak af zit, zoals dit wordt
voorgesteld in de figuur door het 1e en 2e oppervlak. Het vermelde koppel is het gemiddelde
van de waarden gev

Figuur 5.1: Oppervlakken waarop de Maxwellse spanning wordt berekend

De betrouwbaarheid van deze methode is hoog, want er wordt geen enkel effect verwaarloosd.
Echter een hoge nauwkeurigheid is moeilijk te halen, omdat het veld t.g.v de stroom zeer
minimaal is t.o.v. het veld van de magneet. In appendix D2.18 is de Maxwellse
schuifspanning gegeven op twee cirkels (met straal r =0.28 en r =0.29) in de luchtspleet. Het
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gemiddelde is een maat voor het koppel. Te zien is hoe klein het gemiddelde is ten opzichte
van de maximale waarde. Ook is te zien dat naarmate we dichter bij het ijzer van de stator
komen de spanning grotere pieken gaat vertonen. Vanwege deze onvermijdelijke 'pieken' is
het belangrijk dat de berekening nauwkeurig geschiedt door veel elementen in de luchtspleet
te gebruiken.

3) Volume-integraal over de stator
We berekenen het koppel t.g.v. de Lorentzkracht op een stroomvoerende geleider, gegeven
door:

(5.3)
VSlarnr

Deze volume-integraal wordt in 2D-simulatie een oppervlakte-integraal over een geleider. De
stroom loopt homogeen door de geleider in axiale richting. Alleen het veld in radiale richting
veroorzaakt dus een koppel. Aangezien J niet uit de simulatie resultaten kan worden
betrokken kan slechts de term Br·r gei'ntegreerd worden over de stroomvoerende oppervlakken
(gebied 4,5,6 en 7 in appendix Dl.2&5). Voor het koppel wordt deze integraal nog
vermenigvuldigd met Jz en de lengte van magneet. Bij deze berekening wordt dus niet gebruik
gemaakt van de opgedrukte stroomdichtheid, maar een fictieve stroomdichtheid wordt buiten
de integraal gehaald. Deze methode komt overeen met de manier waarop ook op analytische
wijze het koppel wordt bepaald, zie in paragraaf 3.4. Analytisch is niet het veld t.g.v. J
meegenomen, want deze draagt toch niet bij tot het koppel, zoals later ook uit de simulaties
zal blijken. Met 2D-simulatie is voor een oppervlakte-integraal niet het aantal integratie
stappen in te stellen zodat de nauwkeurigheid moeilijk te bepalen is.

In 3D-simulatie is het niet mogelijk om een volume-integraal te berekenen. Daarbij moet met
behulp van meerdere oppervlakte-integralen numeriek een volume-integraal berekend worden.
Hierbij moeten alle grenzen van de geleider en het aantal integratie-stappen opgegeven
worden. De nauwkeurigheid van deze 3D koppelberekening is dus sterk afhankelijk van het
aantal numerieke integraties en de nauwkeurigheid van de grenzen. Bij de gepresenteerde
waarden voor het koppel is steeds een voldoende aantal integratiestappen gebruikt.

Ook hier wordt de stroom verondersteld homogeen door een flap te stromen. In de simulatie
wordt de flap gevuld door vier 'rechthoeken' waarin een homogene stroom opgedrukt wordt
(zie beschrijving bij figuur 4.3). De hier beschreven koppelberekening gaat niet uit van deze
opgedrukte stroom, maar veronderstelt hem homogeen in het gehele flapoppervlak, zoals ook
het koppel op analytische wijze bepaald is. Bij de simulatie is overigens weI het veld t.g.v. de
stroom meegenomen. In het geval van een koperen stator draagt dit veld zeker niet bij tot het
koppel. Niet alleen de Lorentzkracht is verantwoordelijk voor het koppel, ook een
krachtdichtheid t.g.v. een inhomogene permeabiliteit (-'liJloH

2V!lr) op de radiale randen kan
invloed hebben op het koppel. Bij een integratie over het statorvolume zou ook deze invloed
meegenomen moeten worden. Het is niet mogelijk deze term uit de simulatie te halen,
enerzijds omdat een gradient niet berekend kan worden, anderzijds omdat de gradient op de
randen van ijzer naar lucht ongedefinieerd is. De betrouwbaarheid van methode drie is
zodoende laag voor de micromotor met ijzeren stator. Aangezien slechts gei'ntegreerd wordt
over het radiale veld van de magneet ter plaatse van de geleiders is de nauwkeurigheid vrij
hoog omdat dit veld overheersend aanwezig is t.o.v. het veld van de stroom.
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5.2 Bepalen van het koppel uit simulatie

In deze paragraaf wordt van de verschillende typen micromotoren het koppel berekend
volgens de drie methoden. De micromotoren zijn gesimuleerd bij een stroom van 1 Ampere,
tenzij anders aangegeven. Bij de berekening is uitgegaan van de waarden Ilr-as = 9 en Ilr-pm =
1.05. Voor het ijzer geldt Ilr =1000 bij lineaire berekening tenzij anders aangegeven. Bij niet
lineaire berekening geldt de grafiek in appendix D1.7 en D2.1 0, hiervan is de permeabiliteit in
het lineaire dee1respectievelijk 6400 en 1000. Voor de BH-curve van de magneet is in alle
simulaties gebruik gemaakt van de curve uit appendix D1.6. Bij het verhogen van de stroom,
om een nauwkeurigere berekening te krijgen, zal de magnetisatie constant blijven. Alle
koppels zijn gegeven in [IlNm].

5.2.1 Koppel uit 2D-simulatie

De 2D-simulatie is slechts voor twee typen micromotoren zinvol. De koperen micromotor en
de koperen motor met ijzeren cilinder, type 1 en 2. Simulatie heeft plaats gevonden voor een
micromotor met de volgende maten:
Ro= 0.1 mm lpm = 0.8 mm
R1 = 0.225 mm b = 0.1 mm
R2 = 0.25 mm Brem = 1 T
R3 = 0.35 mm I = 1 A

In de linker kolom van tabel5.1 vinden we het koppel per lengte-eenheid voor de type 1
micromotor. In de rechter kolom wordt het koppel gegeven per lengte-eenheid van een
koperen micromotor met dezelfde afmetingen omringd door een ijzeren cilinder met een
binnen straal gelijk aan de buitenstraal van de koperen flappen en een Ilr =1000. Tevens wordt
in de tabel ook het koppel gegeven, wanneer ook de werkelijke lengte in rekening wordt
gebracht.

latie2DIk~ b Ia e 5. I: Het oppe van een type 1 micromotor, uit -simu
methode: koppel type 1 koppel type 2

1 0.123 mNm/m 0.232mNm/m
2 0.123 mNm/m 0.232 mNm/m
3 0.123 mNm/m 0.232mNm/m

gem. * lpm 0.186 IlNm 0.098 IlNm

Voor de type2 micromotor is ook een 3D-simulatie uitgevoerd voor een configuratie met deze
maten; dit leverde een koppel van 0.183 IlNm op. Hierbij is gebruik gemaakt van een mesh
die niet in dit verslag beschreven is en het koppel is berekend volgens de methode van de
Maxwellse spanning en m.b.v. de Lorentzkracht. De ijzeren cilinder is 1.7 mm lang, vee1
langer dan de permanente magneet van 0.8 mm.

We zien dat uit de drie methoden hetzelfde koppel voIgt. We mogen zeggen dat 2D simulatie
erg nauwkeurig is, tevens weten we dat bij deze typen micromotor geen effecten (t.g.v. de
gradient van Ilr) verwaarloosd worden, aangezien het statorijzer bij type2 rotatiesymmetrisch
is. In tabe15.2 worden de waarden nog vergeleken met het koppel op analytische wijze
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bepaald. Zoals we ook al concludeerden in paragraaf 4.1.3, komen de berekende waarden uit
simulatie en analyse binnen 3% overeen.

I"dI . 2D' IT,b152R ka e " . et oppe Ult Slmu atze en Ult e analyse
type koppel uit simulatie koppel uit analyse
type 1 micromotor 0.0981lNm 0.101 IlNm (tabe13.3)
type 2 micromotor 0.1861lNm 0.190IlNm (tabe13.4)

5.2.2 Koppel uit 3D-simulatie

3D-simulaties zijn uitgevoerd van de verschillende typen micromotoren uitgaande van de
mesh beschreven in het vorige hoofdstuk. Binnen de opgegeven mesh zijn variaties mogelijk
zoals: een motor met minder ijzer, geen ijzer (dus de motor met koperen stator, type 1) en een
configuratie van een koperen stator omringd door een ijzeren cilinder (type 2). Tevens is
gerekend met niet-lineair ijzer.

Uit de simulatie volgen de koppels volgens de drie genoemde methoden 1,2 en 3. Bij de
laatste methode is het ook mogelijk het koppel te bepalen zonder de invloed van het veld van
de stroom mee te nemen. De op deze wijze bepaalde koppels zijn tussen haakjes gegeven. Bet
berekende koppel is met drie cijfers achter de komma gegeven. Dit suggereert een hoge
nauwkeurigheid. Uit de conclusies blijkt weI dat dit niet altijd het geval is, maar om de
koppels uit de verschillende methoden en bij de verschillende configuraties te kunnen
vergelijken is toch gekozen voor deze nauwkeurige weergave. Om een idee te krijgen van de
simulatie-nauwkeurigheid is het koppel ook berekend bij verschillend standen van de
magneet. Daarbij is dus wel steeds het maximale koppel (het kipkoppel) bepaald door ook de
stroom aan te passen volgens: i l = i cos <p en h= i sin <p, zie ook paragraaf 4.2.2. Een hoek van
0° betekent dat de magnetisatie van de magneet is gericht naar het midden van de flap, en bij
een hoek van 45°is deze op de gleuf gericht. Nadat de berekende koppels gepresenteerd zijn,
wordt een aantal opvallende punten genoemd. In paragraaf 5.2.3 wordt hier nader op in
gegaan.

Koppelop micromotor met koperen stator (type 1)
Een mesh van een type1 micromotor wordt verkregen door bij de beschreven configuratie het
ijzer te vervangen door lucht. De stroom loopt door de flap waar ijzer gedefinieerd was. Bet
blijkt dat een stroom van 1A onvoldoende is om nauwkeurig het koppel te kunnen bepalen.
Daarom is het koppel berekend bij 100 Ampere. Dit mag omdat de magnetisatie Mo van de
magneet onafhankelijk van het veld wordt verondersteld.

T,b153 R k Ia e .. et oppe van een type 1 micromotor
hoek methode 1 methode 2 methode 3

0° 9.290 9.158 8.001 (8.006)
45° 9.258 9.152 8.006

Opvallend is dat:
• het koppel uit de Lorentz-kracht (methode 3) lager ligt;
• het koppel uit de Lorentz-kracht met en zonder stroom weinig verschil geeft;
• methode 1 en 2 vrijwel een gelijk koppel geven;
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• er weinig verschil is in koppel bij de magneet onder een ander hoek.

Koppelop micromotor met koperen stator omringd door ijzeren cilinder (type 2)
Ook is een micromotor gesimuleerd volgens type 2. Daarbij bevinden zich de geleiders van
r = 0.3 tot 0.4 mm en is een ijzeren cilinder aangebracht van r = 0.4 mm tot 0.6 mm met een
lengte van 2 mm. De opgedrukte stroom bedraagt 10 Ampere. Er wordt gerekend met lineair
IJzer.

Tabel 5.4: Het koppel van een type 2 micromoto
hoek methode 1 methode 2 methode 3

0° 2.238 2.206 2.165
45° 2.262 2.233 2.322

r

Opvallend is dat:
• de drie koppelmethode vrijwel hetzelfde resultaat geven;
• koppel bij 45° iets groter is dan bij 0°.

Koppelop ijzeren micromotor (type 3)
Vervolgens is door de simulatie aan de standaardconfiguratie het koppel bepaald bij lineair en
licht verzadigd ijzer. Om de invloed van verzadiging beter te kunnen zien is vervolgens ook
gerekend aan een micromotor met sterk verzadigd ijzer. We gaan uit steeds uit van een stroom
van 1 A.

Lineair ijzer
We gaan eerst uit van lineair ijzer. Bij een hoek van 0° is een simulatie gemaakt van ijzer met
een realatieve permeabiliteit van 50 en 6400, aIle anderen berekening gaan uit van !!r=1 000.

ir ijzerb Ib ITa e 5.5: Het koppel van een type 3 micromotor ij inea

hoek; !!r methode 1 methode 2 methode 3

0° !!r= 50 0.135 0.115 0.162

0° !!r=6400 0.143 0.134 0.174

0° 0.135 0.127 0.173 (0.174)
11.25° 0.143 0.134 0.173
22.5° 0.144 0.136 0.173
33.75° 0.145 0.140 0.173
45° 0.145 0.142 0.173 (0.173)

Opvallend is dat:
• koppel uit de Lorentz-kracht (methode 3) altijd hoger ligt dan het koppel verkregen uit de

andere methoden;
• het koppel niet erg afhankelijk is van de relatieve permeabiliteit;
• bij de standen van de magneet van 0° naar 45° lijkt het koppel, volgens methode 1 en 2

steeds toe te nemen.
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Niet-lineair ijzer
Ook is het koppel bepaald uit simulatie bij verzadigd ijzer bij twee standen van de magneet.
Appendix D2.20 geeft de verdeling van de magnetische inductie t.g.v. de verzadiging op een
dwarsdoorsnede van de flap op z = 2.3. Appendix D2.2l geeft op dezelfde plaats de relatieve
permeabiliteit t.g.v. de niet-lineariteit, we zien dat de relatieve permeabiliteit afneemt tot
minimaa1600.

I eair ijzerITabel 5.6: Koppe van een type 3 micromotor bi; niet- in
hoek methode 1 methode 2 methode 3

0° 0.156 0.148 0.180 (0.180)
45° 0.153 0.153 0.181 (0.179)

Opvallend is dat:
• het koppel bij niet-lineair ijzer volgens aIle methoden hoger ligt dan bij lineair ijzer

Sterk verzadigd ijzer
In de vorige berekening is aan niet-lineair ijzer gerekend bij slechts lichte verzadiging. We
zullen hier het koppel berekenen bij een sterk verzadigde ijzeren flap. Daartoe is de buiten
straal van het ijzer teruggebracht tot 004 mm (i.p.v. 0.6 mm), zodat de flap slechts 0.1 mm dik
wordt. Het koppelligt nu hoger omdat de stroom dichter bij de magneet geconcentreerd zit
waar Br groter is, zie ook tabe1304. Voor de berekening is gebruik gemaakt van de twee B-H
karakteristieken van ijzer uit appendix Dl.7 en D2.1 O.

dgd ijzerkb3IT.b157Xa e .. oppe van een type micromotor ti ster verza i
methode 1 methode 2 methode 3

lineair; Ilr = 1000 0.167 0.155 0.179

lineair; Ilr = 6400 0.170 0.160 0.179

niet lineair; Ilr,o = 1000 0.174 0.150 0.176

niet lineair; !lr,o = 6400 0.186 0.163 0.177

Aan de hand van de figuren in de appendix zal aangegeven worden hoe groot de verzadiging
IS.

In appendix D2.25 zien we het vedoop van IBI in een flap op z=2.3 bij lineair ijzer met
!lr=6400. We zien de dat de inductie oploopt tot enkele Tesla's Voor niet-lineair ijzer blijkt te
magnetische inductie niet groter te worden dan 2.14 T (zie appendix D2.26) bij de curve.
Appendix D2.27 geeft het vedoop van Ilr op die plaats, de relatieve permeabiliteit is gedaald
tot 40, dus we mogen stellen dat het ijzer sterk verzadigd is.

Opvallend is dat:
• ook bij sterke verzadiging het koppel niet omlaag gaat.

We zien dat het koppel bij verschillende standen van de rotor ondeding afwijkt. Bij de
micromotor met ijzeren stator en lineair ijzer is zelfs het koppel voor meerdere standen
berekend waarbij het lijkt alsofhet koppel toeneemt wanneer de rotor in stapjes van 0° naar
45° wordt gedraaid. Dit verschil in koppel zou te wijten kunnen zijn aan het verschil in
opbouw van de mesh ten opzichte van de magnetische as bij de verschillende standen. Bij een
hoek van 0° is de magnetische as in het midden van een flap gericht, terwijl bij een hoek van
45° de magnetische as wijst in de richting van de gleuf. De mesh rond de gleuf, in ijzer en
lucht, is velen malen fijner dan die in het midden van de flap, zie ook appendix D204.
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Daardoor kunnen verschillen ontstaan in het berekende koppel bij de twee standen van de
magneet.

Laten we kijken wat het verschil in koppel wordt bij een grotere stroom bij een stand van de
magneet van 0° en 45°. Het veld t.g.v. de stroom is nu groter ter plaatse van de magneet en de
luchtspleet. Zodoende zouden de berekeningen van het koppel volgens methode 1 en 2
nauwkeurigheid moeten worden. Met nauwkeuriger bedoelen we hier een kleiner verschil van
koppel tussen de twee standen vergeleken met het verschil in koppel uit tabel 5.5. Tabel 5.8
geeft het koppel bij lOA. Uiteraard is het niet verstandig een simulatie met niet-lineair ijzer uit
te voeren, omdat dan het ijzer onevenredig verzadigt door de hogere stroom.

r bij 10 A1Y;bl 8E ka e 5. : et oppe van een type 2 micromoto
hoek methode 1 methode 2 methode 3

0° 1.349 1.330 1.729
45° 1.383 1.365 1.679

We zien dat het verschil van koppel tussen de twee hoeken inderdaad kleiner wordt bij
methode 1 en 2 vergeleken met de waarden uit tabel 5.5 en dat het verschil groter wordt bij
methode 3. Dit is een teken dat inderdaad de fijnheid van de mesh invloed heeft op de
nauwkeurigheid van het berekende koppel, en dat daarmee het verschil in koppel bij de
verschillende standen is te verklaren.

5.2.3 Opmerkingen bij de berekende koppels uit simulatie

We zullen hier de koppels uit de analyse vergelijken met hoofdzakelijk het koppel bepaald
door 3D-simulatie. In tabel 5.9 worden alle berekende koppels, in [!!Nm] opgesomd voor de
3D berekeningen bij de diverse configuraties. Hierbij zijn de micromotoren ingedeeld op
typen (typen 1..3), en op afmetingen van de rotor en stator (motor 2&3, uit paragraaf3.4).
Tevens is aangegeven uit welke tabel de gegevens afkomstig zijn. Voor het koppel is steeds
een gemiddelde genomen van de koppels bepaald volgens methoden I en 2. De koppels zijn
gegeven wanneer de motor met 1 A zou zijn gevoed.

131ka e 5.9: Het oppe van een type 2 micromotor, uit D-simu atie
I type motor afmetingen koppel uit simulatie koppel uit analyse
type 1 micromotor motor 2 0.09 (tabel 5.3) 0.085 (tabel 3.3)
type 2 micromotor motor 3 0.22 (tabel5.4) 0.225 (tabeI3.4)
type 3 micromotor motor 2 0.14 (tabel 5.5,6) ...0.117 (tabel3.5)

motor 3 0.17 (tabel5.7) ...0.142 (tabeI3.5)

Laten we nader kijken naar de koppels van de verschillende configuraties en volgens de drie
methoden. In het algemeen mogen we zeggen dat er een verschil is tussen de drie methoden:
Methode 1 is gebaseerd op het veld t.g.v. de stroom ter plaatse van de rotor; methode 2 gaat
uit van zowel het veld van magneet als het veld t.g.v. de stroom ter plaatse van de luchtspleet
en methode 3 is gebaseerd op veld t.g.v. de permanente magneet in de stator. Laten we met
deze wetenschap kijken naar de verschillende berekeningen.
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opmerkingen bij type 1 micromotor
Er is weinig verschil tussen het koppel bij de verschillende hoeken, en weinig verschil tussen
het koppel volgens de eerste twee methoden. Dit duidt erop dat de berekening vrij nauwkeurig
is geweest maar dat methode drie van iets wezenlijks anders uitgaat. Er zijn een aantal
redenen te noemen van deze afwijking. Zoals al in figuur 4.5 te zien is, ligt het werkpunt van
de magneet hoger dan in het twee dimensionale geval maar neemt Br weer sneller af, dit is een
'logisch' gevolg als de magneet niet oneindig lang meer wordt verondersteld. Daarnaast is de
stroom niet homogeen in de flap opgedrukt, maar door de vier 'rechthoeken' zoals we reeds
zagen in figuur 4.3. Dit kunnen redenen zijn waarom het koppel uit 3D simulatie groter is dan
bij 2D berekening. We mogen zeggen dat uit 3D simulatie zo'n 6% meer koppel voIgt.

opmerkingen bij type 2 micromotor
Hierbij ligt het koppel berekend volgens de drie methoden niet ver uit elkaar. Ook het
analytisch bepaalde koppel is ermee in overeenstemming. Kortom bij deze configuratie
worden de negatieve effecten van de drie methoden geminimaliseerd. Blijkbaar is de niet
homogeen aangebrachte stroom nu veel minder van invloed op het koppel dan bij het vorige
punt. De beperkte afmetingen van de mesh zijn nu niet van invloed en ook het werkpunt zal
niet verschuiven vanwege het feit dat de ijzeren cilinder zorgt dat de velden buiten de magneet
door het ijzer in tangentiele richting zullen verlopen, zodat we meer de 2D benadering
verkrijgen. De invloed van een gradient in de permeabiliteit van het ijzer speelt geen rol,
omdat het ijzer rotatie-symmetrisch is. We mogen zien dat de simulatie-onnauwkeurigheid
zo'n 3% bedraagt.

opmerkingen bij type 3 micromotor
En dan tenslotte het koppel op een ijzeren micromotor. Bij een simulatie met lineair ijzer
blijken tussen de drie methoden verschillen te zijn in het berekende koppel, met vooral het
koppel volgens de Lorentz-kracht dat groter is dan volgens de andere methoden. Ook bij
verschillende standen van de magneet wordt een verschillend koppel berekend.

De kleinere simulatienauwkeurigheid heeft een aantal oorzaken: in de eerste plaats wordt door
het ijzer van de stator het rotorveld plaatselijk sterk versterkt. Dit is vooral terug te vinden als
de pieken bij de Maxwellse spanning in de luchtpleet (appendix D2.18). De mesh moet erg
fijn zijn wil willen we het veld nauwkeurig kunnen weergeven. Ten tweede is de mesh t.o.v.
de magnetische as verschillend bij verschillende standen van de magneet, zoals we al zagen in
de opmerking aan het eind van de vorige paragraaf. De berekeningen aan lineair ijzer zijn
overigens niet zinvol om de werkelijkheid te beschrijven omdat plaatselijk het veld zo groot is
dat lichte verzadiging zal optreden. De berekeningen zijn echter gedaan om de
simulatienauwkeurigheid te bepalen en om het koppel, zonder verzadiging in de motor, te
kunnen vergelijken t.O.v. de analytische berekening en het koppel bij verzadigd ijzer.

We zien we dat het koppel uit de simulatie hoger ligt dan volgens de analytische berekening.
We weten dat bij de analytische bepaling van het koppel niet van hetjuiste veld gebruik is
gemaakt. In figuur 4.6 zagen we reeds dat Br in het ijzer meer lineair verloopt dan was
aangenomen. Verder mogen we aannemen dat het veld t.g.v. de stroom versterkt wordt door
het ijzer van de omliggende flappen (vergelijk hiervoor Ht bij koperen en ijzeren flappen, zie
appendix D1.9 en lla). Aan de andere kant verwachten we dat een negatieve effect op het
koppel werkt door de krachtdichtheid f = -~!1oH2V!1r. Aan deze invloed is het waarschijnlijk
te wijten dat het koppel uit de Lorentzkracht consequent hoger ligt dan het koppel berekend
volgens dan andere methoden. De invloed op het koppel van al deze mogelijke effecten is
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moeilijk te achterhalen aangezien het koppel een te grote spreiding te zien geeft tussen de
verschillende methoden en bij de verschillende standen van de magneet.

Ais we kijken naar de berekening met niet-lineair ijzer, waarbij lichte verzadiging optreedt
dan zien we dat aIle koppels hoger liggen dan in het geval van lineair ijzer. Dit lijkt vreemd,
het zou toegeschreven kunnen worden aan een onnauwkeurige berekening vanwege het
iteratieproces dat nodig is voor een niet-lineaire berekening. Maar aIle methoden geven
consequent een hoger koppel, en er is geen overdreven grote spreiding tussen de koppels uit
de verschillende methoden. Ook bij een 45° gedraaide magneet verschilt het koppel niet veel
voor de verschillende methoden. Een mogelijk is dat de krachtdichtheid t.g.v. de inhomogene
permeabiliteit minder tegenwerkt op het koppel.

Of dit een principieel probleem is hebben we willen afleiden uit het geval waarbij het ijzer
sterk verzadigd is. Opnieuw blijkt nu, voor methode I en 2, het koppel hoger te liggen, al is
het niet veel meer. We constateerden dat de relatieve permeabiliteit niet onder de 40 komt, op
de plaats met grootste verzadiging. Ook uit de berekening met lineair ijzer met een ~r = 50,
blijkt het koppel niet veellager te zijn. We mogen dus concluderen dat het koppel niet sterk
zal dalen t.g.v. verzadiging. In appendix D2.24 zien op een lijn evenwijdig aan de as Br op de
rand van de magneet bij lineair en sterk verzadigd ijzer. De verzadiging heeft dus weI degelijk
invloed op het veld van de magneet. Het veld t.g.v. permanente magneet in de ijzeren stator
wordt zo sterk beYnvloed door het veld t.g.v. stroom dat niet goed is te achterhalen wat de
oorzaak is van deze koppeltoename.

Het verschil in koppel volgens de verschillende methoden is moeilijk toe te schrijven aan een
bepaald effect. Het effect van discontinue permeabiliteit is moeilijk te achterhalen. We
kunnen aannemelijk maken dat de krachtdichtheid t.g.v. de gradient van ~r in een micromotor
met ijzeren stator aIleen negatieve invloed heeft op het koppel. Metingen zouden moeten
aangeven hoe het koppel van een micromotor athankelijk is van verzadiging in de ijzeren
stator. We worden beperkt door de onnauwkeurigheid van de simulatie om goede conclusies
te kunnen trekken.

Algemene conclusie
De berekening van het koppel bij een 2D-simulatie is zeer nauwkeurig, de verschillende
methoden van koppelbepaling geven op afrondingsfouten na hetzelfde koppel. Ook uit 3D
simulatie is een nauwkeurig koppel te verkrijgen indien geen grote pieken in het veld
aanwezig zijn. Zodoende is het koppel op de koperen micromotor en de koperen motor
omringd door een ijzeren cilinder dan ook vrij nauwkeurig te bepalen.

Het berekenen van het koppel op een ijzeren micromotor met 3D-simulatie is niet erg
nauwkeurig. In methode I en 3 worden niet aIle effecten meegenomen. Bij methode 2 worden
aIle effecten meegenomen, maar hierbij betrekken we het koppel uit het veld in de luchtspleet
waar juist het veld grote pieken vertoont. Veel elementen in de mesh zijn nodig om daar het
veld toch nauwkeurig te berekenen. We mogen dus zeggen dat slechts een grove benadering
voor het koppel is te geven en dat het koppel bepaald wordt met een onnauwkeurigheid van
10%. Zodoende is ook moeilijk de invloed van bepaalde effecten op het koppel te
onderzoeken.

Het koppel van een ijzeren micromotor (....0.14 ~Nm) ligt boven dat van de micromotor met
koperen stator (0.11 ~Nm), echter indien de koperen micromotor omringd wordt door een
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ijzeren eilinder is nog meer koppel te verkrijgen bij gelijke stroom (0.22 IlNm). Wanneer we
geen hoge eisen stellen aan magnetisehe afseherming en vergelijken de drie typen motoren
met gelijke buitendiameter (R3 = 0.4 mm) dan leverd een motor met koperen stator een koppel
van 0.11 IlNm; met ijzeren stator een koppel van :::::0.17IlNm; en een motor met koperen stator
omringd door een ijzeren eilinder een koppel van :::::0.22~lNm.

We mogen stellen dat de nauwkeurigheid hoofdzakelijk wordt bepaald door het gebruikte
aantal elementen in een eonfiguratie. Het aantal elementen bepaald het aantal vergelijkingen
dat in 2D simulatie een maximum heeft van 150 000, voor 3D-simulatie ligt het maximum op
75 000 vergelijkingen. Steeds is geprobeerd de elementen op de meest essentiele plaatsen te
eoneentreren. Zo zijn de luehtspleet en de gebieden rond de gleuven voorzien van zo klein
mogelijke elementen. Maar het zal duidelijk zijn dat voor 3D-simulatie veel meer elementen
besehikbaar moeten zijn dan bij 2D-simulatie, omdat ook een derde dimensie door elementen
moet worden opgebouwd. Een zeer hoge nauwkeurigheid voor het berekenen van het koppel
is nu nog vrijwel onmogelijk. Bij de uitbreiding van het aantal elementen neemt de rekentijd
bijna kwadratiseh toe en ook de grootte van de bestanden neemt evenredig toe. Een niet
lineaire berekening met maximaal aantal elementen en opgedrukte stroom duurt nu reeds een
dag. Op het moment dat deze simulaties gemaakt zijn was dan ook qua hardware niet doenlijk
het aantal elementen uit te breiden.

5.3 Bepalen van de krachten op de rotor uit simulatie

Naast het koppel op de rotor zijn ook de op de rotor uitgeoefende kraehten in radiale en axiale
riehting via simulatie te berekenen. De radiale kraeht kan zowel bepaald worden door 2D- als
3D-simulatie, de axiale kraeht is alleen door 3D-simulatie te berekenen.

5.3.1 De radiale kracht

Voor de berekening van de kraeht op een exeentriseh geplaatste rotor in een ijzeren eilinder is
het veld zowel voor een 2D als een 3D eonfiguratie gesimuleerd. Met 2D-simulatie zijn
versehillende eonfiguraties gesimuleerd waarvan er een te zien is in appendix D1.26. Hiermee
wordt de eerder bepaalde formule geverifieerd. Met 2D-simulatie is een gelijke eonfiguratie
aangehouden als in paragraaf 3.5, dus er wordt geen rekening gehouden met de gleuven in het
ijzer. Daarom is ook bij een 3D-eonfiguratie de kraeht bepaald.

In de 2D-simulatie wordt op een eirkel in de luehtspleet de integraal over de Maxwellse
normaalspanning berekend. Daaruit voIgt de kraeht in de x- en y-riehting. De plaats van de
eirkel door de luehtspleet en de nauwkeurigheid is in te stellen. Bij de vermelde kraehten is
steeds naar een maximale nauwkeurigheid gestreefd. De magnetisehe as is in dezelfde riehting
als de exeentrieiteit, dit wordt aangeduid als een hoek van 0°.

Bij een exeentrieiteit (8ex) van 0.0125 mm (dit geeft een halvering van de luehtspleet) is bij
twee versehillende stralen van de ijzeren eilinder de kraeht berekend. In de tabel staan de
berekende kraehten uit simulatie en de analytiseh bepaalde kraeht volgens vergelijking 3.45.
Een verhouding tussen deze twee is een maat voor de nauwkeurigheid van de formule.
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'1' dd ..Ih'll dT, b 15 10 R d' I kr ht b"a e a lG e ae I verse I en e stra en van e llzeren el In er
R2 [mm] kracht uit simulatie kracht uit analyse verhouding
0.3 0.0179 N 0.0135 N 1.33
0.4 0.0054 N 0.0042 N 1.29
Bijbehorende configuratie gegevens:
Ro = 0 oex = 0.0125 mm
R) = 0.275 lpm = 0.8 mm

Brem = 1 T

We zien dat de kracht berekend uit de simulatie hoger ligt dan de analytisch bepaalde kracht,
maar dat de invloed van de verhouding R)/R2 blijkbaar goed wordt weergegeven door formule
3.45 aangezien de verhoudingsgetallen niet veel afwijken bij verschillende R2. Vervolgens
kijken we naar de invloed van de stand van de magneet op de kracht. Hierbij betekent een
hoek van 00 dat de magnetisatie deze1fde richting heeft als de excentriciteit van de rotor. Ook
hierbij is de invloed van de as niet meegenomen.

T, b I 5 I I R d' I kr h b" h'll de standen van magneet.a e a lG e ae t lJ verse I en
stand magneet kracht uit simulatie

00 0.01795 N
45 0 0.01789 N
900 0.01782 N

De kracht lijkt gehee1 onafhankelijk te zijn van de stand van de magneet. In de afleiding uit
paragraaf 3.5 wordt hier geen rekening mee gehouden.

Tot nu toe is uitgegaan van een magneet zonder as, meer simulaties zijn verricht bij een
permanente magneet met as (Ro= 0.15 mm). Hierbij zijn de volgende zaken gevarieerd: de
mate van excentriciteit, de grootte van de binnenstraal van de ijzeren cilinder en het remanent
magnetisme van de magneet. Bij de analytisch berekende kracht is uitgegaan van de correctie
factoren voor de aanwezigheid van de as, waarvan we verwachten dat ze kwadratisch
meetellen, omdat de kracht evenredig is met B2

• Laten we kijken naar de afhanke1ijkheid van
de kracht van de excentriciteit oex, nu met as.

Tabel 5.12: Radiale kraeht bij verschillende mate van exeentrieiteit Dex

Oex [mm] kracht uit simulatie kracht uit analyse factor

0.0125 0.0143 N 0.0100 N 1.43
0.00625 0.0072 N 0.0050 N 1.44
0.003125 0.0037 N 0.0025 N 1.48
Ro= 0.15
R) = 0.275
R2 = 0.3

Oex = 0.0125 mm
lpm = 0.8 mm
Brem = 1 T

We zien aan de hogere factor dat de invloed van de as in de analytische berekening meer
invloed op de kracht heeft dan de simulatie te zien geeft. Omdat de factor bij verschillende oex
gelijk blijft, blijkt de kracht inderdaad omgekeerd evenredig te zijn met mate van
excentriciteit, zoals dat ook wordt aangegeven door vergelijking 3.45.

In tabel 5.13 wordt de kracht gegeven bij een verschillende straal van het ijzer R2 en een
andere waarde van de magnetisatie Brem bij een magneet met as.
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Tabel 5.13: Radiale kraeht bi} versehillende R2 en Brem= O.9T

bij oex =0.0125mm kracht uit simulatie kracht uit analyse factor

Rz=0.325 mm 0.00947 N 0.00673 N 1.41
Rz=O.4 mm 0.00341 N 0.00254 N 1.34
Brem=0.9 T 0.0117 N 0.0081 N 1.44

We zien dat de factor weer in de buurt komt van de simulatie zonder as naarmate Rz groter
wordt. Dit wijst erop dat naarmate de cilinder verder van de magneet verwijderd is, de
'foutieve' invloed van de correctie factor in de analyse minder groot is. Verder wordt duidelijk
dat de kracht kwadratisch evenredig is met de magnetisatie van de magneet, zoals ook door
vergelijking 3.45 wordt aangegeven.

Ook in een 3D-simulatie zijn de krachten m.b.v. de Maxwellse spanning berekend. Dit
gebeurt op identieke wijze als waarop het koppel wordt berekend. Namelijk op een gesloten
oppervlak van de rotor en een en twee elementen van de rotor verwijderd, zie figuur 5.1.

Door de kracht te bepalen uit 3D-simulatie wordt ook rekening gehouden met de
aanwezigheid van gleuven in het ijzer, de eindige lengte en het feit dat de as langer is dan de
magneet. Aan de volgende configuratie is gerekend:
Ro=0.15 mm oex =0.0125mm
R) = 0.275 mm lpm = 0.8 mm
Rz= 0.3 mm Brem = 1 T

Het radiale kracht, verkregen uit het gemiddelde van de krachten uit de drie gesloten
oppervlakken rond de rotor, is: Fx= 0.019 N.

5.3.2 De axiale kracht

De axiale kracht wordt met Opera 3D berekend uitgaande van de volgende configuratie:

Ro=0.15 mm
R) = 0.275 mm
Rz=0.3 mm

lpm = 0.8 mm
Brem = 1 T

Kracht in de axiale richting wordt eveneens gevonden door over het oppervlak van as en
magneet de Maxwellse spanning te integreren. Daaruit voIgt de kracht in de positieve z
richting. Naast de standaard configuratie is de magneet ook een stukje axiaal naar 'boven' en
'beneden' geschoven, om te kijken wat het effect is op de kracht (zie voor de maten figuur
4.4). In de tabel vinden we de verschillende krachten.

h'll nde plaatsen van de p.m.T, b I 5 14 A . I kr ht b ..a e xza e ae 1] verse 1 e
situatie kracht
normaal 0.00023 N
z= -0.2 mm 0.00022 N
z=+0.15 mm 0.00022 N
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KRACHT- EN KOPPELBEREKENING UIT SIMULATIE

De axiale kracht blijkt uit de simulatie veel minder nauwkeurig te bepalen te zijn dan de
radiale krachten. De kracht die voIgt uit de integraal over het oppervlak op de as en p.m.
(Oe oppervlak uit figuur 5.1) bleek geen reele waarde te hebben. De krachten die verkregen
worden op het oppervlak een (l e) en twee (2e) elementen verwijderd van de rotor verschillen
zo'n 20%. Aangezien er geen groot verschil is in kracht bij een verschillende plaats van de
magneet in de axiale richting zijn hier geen enkele conclusie uit te trekken m.b.t. de afstand
van p.m. tot de mantel. We kunnen slechts stellen dat de kracht zo'n 0.2 mN bedraagt.

5.3.3 Opmerkingen bij de berekende krachten uit simulatie

Door de radiale krachten, bepaald uit de verschillende simulaties, is aardig duidelijk te maken
in hoeverre de benaderingsformule 3.45 de werkelijkheid benadert. We mogen concluderen
dat deze aardig klopt op een factor 1.3 zonder as (en een factor 1.44 met as) na. We
constateerden dat de invloed van de as in de formule groter is. Naarmate de ijzeren cilinder
verder verwijderd is van de magneet wordt deze 'fout' weer minder. We zien dat de
verhouding R[/R2 redelijk goed weergegeven wordt, dat de mate van excentriciteit inderdaad
evenredig is met de kracht en dat de magnetisatie van de magneet een kwadratisch effect heeft
op de kracht. Uit de 3D-simulatie voIgt dat de kracht in werkelijk waarschijnlijk groter is.
Enerzijds wordt gerekend met minder elementen dus is de berekening minder nauwkeurig.
Anderzijds worden de eindeffecten, de aanwezigheid van een gleuf en een as langer dan de
magneet ook meegenomen. We mogen stellen dat op een factor 1.9 (in 3D) en een factor 1.4
in (2D) na vergelijking 3.45 de radiale kracht geeft, we mogen aannemen dat de simulatie juist
IS.

Conc1uderend kunnen we dus zeggen dat de kracht radiaal19 mN (bij cex = 0.0125 mm) en
axiaal 0.2 mN bedraagt. Ais we weten dat de kracht t.g.v. de zwaartekracht op een rotor van
2.5 mgram (voor berekening zie appendix E), 0.025 mN bedraagt, dan blijken de magnetische
krachten vele malen de kracht t.g.v. de zwaartekracht te overtreffen. Door metingen moet
geverifieerd worden of deze krachten ook inderdaad in deze mate optreden, en in hoeverre het
problemen oplevert in een micromotor. Ais er inderdaad problemen optreden dan is het
verstandig om de radiale kracht nauwkeuriger op analytische wijze te bepalen. Daarvoor kan
gebruik gemaakt worden van de methode die ook Jonker in zijn afstudeerverslag gebruikt
[Jonker].
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Hoofdstuk 6

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

6.1 Conclusies

M.b.t. de vloeistofrem

Simulatie m.b.v. het eindige elementen pakket Sepran blijkt goed gebruikt te kunnen worden
om het koppel van een vloeistofrem te bepalen. De numerieke berekeningswijze geeft een
onnauwkeurigheid van zo'n 3%.

Met behulp van simulatie is zodoende goed het koppel van een micro-vloeistofrem in het
gebied van 0.01 tot 1 IlNm te bepalen. Vit simulatie blijkt dat het koppel evenredig is met de
viscositeit van de vloeistof en de frequentie van de rotatie, tot ten minste 100Hz. Voor twee
configuraties van een micro-vloeistofrem is de constante die aangeeft hoe het koppel zich
verhoudt tot de viscositeit en de frequentie bepaald. Met een onnauwkeurigheid van 5% is het
koppel van een micromotor te meten. De onnauwkeurigheid is niet aIleen aan de simulatie
onnauwkeurigheid te wijten, maar ook aan onvermijdelijke meetonnauwkeurigheden.

We moeten tot op dit moment concluderen dat het niet makkelijk, en misschien weI niet
mogelijk, is om met behulp van Sepran ook het vrije-oppervlak van de vloeistof in een
vloeistofrem te bepalen. De configuratie van de rem is nu zodanig dat de invloed van het vrije
oppervlak minimaal is. Reden waarom het vrije oppervlak niet bepaald kan worden zijn:
Sepran blijkt niet goed overweg te kunnen met een simulatie die uitgevoerd worden m.b.v.
Swirl (dus een rotatie-symmetrisch coordinatenstelsel met ook een vrijheid voor de
vloeistofstroming in de cp-richting). Dit komt omdat ondanks de twee dimensionale mesh, toch
vloeistofsnelheden en spanningen met drie dimensies berekend worden. Bepalen van het
vloeistofvolume d.m.v. een integraal zou moeten uitwijzen ofhetjuist vrije oppervlak is
gebruikt. Het maken van deze integraal schijnt niet mogelijk te zijn. Tevens moeten ook de
invloeden van adhesie en cohesie op het oppervlak in de simulatie meegenomen moeten
kunnen worden willen we nauwkeurig het vrije oppervlak kunnen bepalen.

M.b.t. de micromotor

Door middel van analytische berekening is het veld van een micromotor met koperen stator en
een micromotor waarvan de koperen stator omringd wordt door een ijzeren cilinder goed te
beschrijven. Van deze berekeningen is ook gebruik te maken om het koppel en de flux te
benaderen in een micromotor met ijzeren stator. Op deze wijze is het mogelijk de afmetingen
van de ijzeren stator zodanig te bepalen dat geen sterke verzadiging optreedt.

Door middel van 2D-simulatie blijkt zeer nauwkeurig het veld, en dus het koppel, berekend te
kunnen worden wanneer eindeffecten verwaarloosd mogen worden. Dit is echter aIleen
interessant indien de motor voorgesteld kan worden in twee dimensies, zoals bij de
micromotor met koperen stator omringd door een ijzeren cilinder mogelijk is (omdat hierbij
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het veld hoofdzakelijk in r- en cp-richting verloopt vanwege het ijzer). Wanneer bij de
micromotor met slechts een koperen stator, de magneet op de rotor niet lang is t.o.v. de
diameter dan zal het veld ook in axiale richting verlopen en is deze niet meer slechts in twee
dimensies te beschrijven. Ret werkpunt van de magneet zal verschuiven zodat het veld in de
magneet toeneemt en buiten de magneet het radiale veld sneller afneemt bij toenemende
straal.

Wanneer, zoals bij een micromotor met een ijzeren stator, het noodzakelijk is om met behulp
van 3D-simulatie velden te beschrijven dan kan redelijk nauwkeurig het koppel berekend
worden indien de gesimuleerde velden geen grote pieken vertonen op de plaats waar het
koppel wordt betrokken. Wanneer sterke pieken optreden, zoals bij het gebruik van niet
rotatie-symmetrisch ijzer, is de mesh onvoldoende fijn te maken om nauwkeurig de velden te
berekenen en daaruit ook nauwkeurig het koppel te bepalen. Ret koppel is zodoende met een
onnauwkeurigheid zo'n 10% te bepalen.

In de ijzeren stator treedt naast de Lorentzkracht I x Book een krachtdichtheid f = ~!loR2V!lr,

een kracht t.g.v. een inhomogene permeabiliteit, op. Ret effect van deze laatste component is
niet kwantitatiefte bepalend door middel van 3D-simulatie.

Nadeel van de 3D-simulatie is ook dat het niet mogelijk is stromen homogeen in een flap te
definieren. Omdat deze inhomogeniteit ook invloed heeft op het koppel en de velden, is het
effect van een inhomogene permeabiliteit op het koppel extra moeilijk te achterhalen.

Zowel uit simulatie als uit de analytische berekening wordt een relatief grote kracht op de
rotor verkregen in radiale richting bij excentrisch geplaatste rotor. Ook treedt een kracht op in
axiale richting, in de richting van de mantel. Beide krachten zijn vele malen groter dan de
kracht op de rotor t.g.v. de zwaartekracht.

We mogen stellen dat bij gebruik van ijzer het koppel toeneemt. Wanneer we magnetische
afscherming willen waarborgen blijkt voor een gelijk koppel grotere afmetingen van de
ijzeren stator nodig te zijn vergeleken met de afmeting van een ijzeren cilinder die de koperen
stator omringd. Tevens heeft deze laatstgenoemde het voordeel dat lagere radiale- en axiale
krachten op de rotor optreden. Wanneer we geen hoge eisen stellen aan magnetische
afscherming en de drie typen motoren met gelijke buitendiameter vergelijken dan levert een
motor met ijzeren stator een koppel toename van zo'n 50% op t.o.v. de motor met geheel
koperen stator; de motor met ijzeren cilinder geeft een koppelverdubbeling. Nadeel van deze
beide motoren is de grotere dissipatie t.g.v. de weerstandstoename.

Zodoende kunnen we dan ook zeggen dat een koperen micromotor omringd door een ijzeren
cilinder de voorkeur verdient omdat deze:
• een groter koppellevert bij gelijke afmetingen en stroom;
• een kleinere diameter kan hebben voordat verzadiging optreedt bij gelijk koppel;
• geen nadelige effecten op het koppel kent vanwege een gradient van !lr;
• een kleinere kracht in radiale richting t.g.v. excentriciteit kent;
• geen kracht in axiale richting hoeft te hebben;
• ondanks de kleinere afmetingen een betere afschermende werking zal hebben vanwege de

afwezigheid van de gleuven in het ijzer;
• minder koperverliezen in de stator heeft bij gelijke afmetingen en stroom.
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6.2 Aanbevelingen

M.b.t. de vloeistofrem

Mocht uit metingen blijken dat het vrije oppervlak, onverwacht, een te grote invloed heeft op
het koppel zodat te grote onnauwkeurigheden ontstaan, dan kan de vloeistofrem voorzien
worden van een 'deksel'. Zodoende ligt het vrije oppervlak vast. Belangrijk is dan dat de
invloed van het koppel dat de vloeistof in het gat van de deksel uitoefent op de as wordt
bepaald.

Voor het bepalen van het vrije oppervlak door simulatie zou nader gekeken moeten worden
hoe in Sepran de zwaartekracht in de berekening wordt meegenomen. Verder moet gekeken
worden hoe daarbij de voorwaarde dat de hoeveelheid vloeistof gelijk blijft kan worden
bepaald.

Gekeken zou kunnen worden of d.m.v. het meten van het koppel van een 'grote' vloeistofrem
voldoende nauwkeurig het koppel van een gelijkvonnige micro-vloeistofrem met gelijke
getallen van Re en Fr, bepaald kan worden. Hiervoor moet gezocht worden naar vloeistoffen
waarvan op een nauwkeurige manier de kinematische viscositeit aan te passen is.

M.b.t. de micromotor

Metingen van het koppel, op de wijze zoals dat in dit verslag beschreven wordt, moeten
uitgevoerd worden om het koppel van de drie typen micromotoren te vergelijken met het
koppel bepaald uit de simulatie en de analyse.

Een experiment moet plaatsvinden om de axiale en radiale krachten op de rotor in een ijzeren
stator te verifieren met de berekende krachten uit simulatie en analyse.

Onderzoek zou gedaan kunnen worden naar de juiste methode van magnetiseren van de
permanente magneet op de as en wat de geoorloofde bewerkingen zijn aan het magnetisch
materiaal voor en na het magnetiseren (voor een aantal opmerkingen hierover, zie appendix
A2). Tevens moet een meetinrichting beschikbaar zijn waannee het (absolute) veld van de
magneet gemeten kan worden. Dit is belangrijk om simulaties en metingen te kunnen
vergelijken.

De mate van de negatieve invloed van de krachtdichtheid f = Y21l0H2Vllr op het koppel zou
nader onderzocht kunnen worden door middel van de veel nauwkeurigere 2D-simulatie.

De invloed van wervelstromen en hysterese op het koppel zou nader onderzocht moeten
worden.

De afmetingen van de ijzeren stator kunnen volgens de in dit verslag genoemde methode
zodanig bepaald worden dat voorkomen wordt dat het magnetische veld boven een bepaalde
(ongewenste) waarde komt. Door middel van 3D-simulatie met de BH-curve van het te
gebruiken ijzer, en een goede grootte van de mesh met de juiste randvoorwaarden, kan de
afschermende werking van een (verzadigde) ijzeren stator bepaald worden. Voor het effect
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van de inhomogeen aangebraehte stroomdiehtheid zal weer gebruik gemaakt moeten worden
van 2D-simulatie waarin weI de stroom homogeen kan worden opgedrukt.

Gekeken moet worden naar de mogelijkheid om bij een mieromotor met koperen stator
omringd door een korte ijzeren eilinder, magnetisehe lagering in axiale riehting toe te passen
is door gebruik te maken van de optredende axiale kraehten.

Bij fabrieage van een mieromotor blijkt dat grote wrijving in de lagers een belangrijke reden is
waarom mieromotoren niet goed funetioneren. Zeker bij een ijzeren stator zal de wrijving
toenemen als gevolg van axiale en radiale kraehten. Er zal gekeken moeten worden hoe deze
kraehten tot het minimum beperkt kunnen worden en hoe de wrijving zo onafhankelijk
mogelijk is te maken van deze kraehten.
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NAWOORD

Dit verslag beschrijft mijn afstudeerwerk dat ik deed in de vakgroep MBS van de Technische
Universiteit Eindhoven. Zo'n negen maanden werkte ik bij de sectie Elektromechanica en
Vermogenselektronica aan het bepalen van het koppel van een micromotor en van een
vloeistofrem waarmee het koppel van deze motor gemeten kan worden.

Helaas bleek het niet mogelijk ook daadwerkelijk een goede micromotor te maken zodat mijn
berekeningen niet door metingen konden worden geverifieerd. De micromotoren die gemaakt
zijn bleken een te grote wrijving in de lagers te hebben en tevens bleek het magnetiseren van
de magneet op de rotor niet optimaal te zijn geschied. Zodoende was het maximaal te leveren
koppel van de micromotor slechts net voldoende om de micromotor draaiende te houden.
Helaas is veeI tijd verloren gegaan met het uitzoeken van de oorzaak en het zoeken van
mogelijke oplossingen om de wrijving en de slechte magnetisatie. Een aantal relevante
opmerkingen omtrent het magnetiseren zijn gegeven in appendix A2. Ondanks de vele
tegenslagen bij het maken van de micromotoren wil ik toch Piet van de Hoogen van de
technische dienst bedanken voor de samenwerking en de goede wil die hij toonde om een
goed draaiende micromotor te vervaardigen. Van zijn werk en uitleg heb ik veel mogen leren.

Met name wil ik ook Jan van der Veen bedanken die mij hielp met het eindige-elementen
pakket Opera, zodanig dat ik met het pakket overweg leerde gaan en snel relevante resultaten
kon bereiken. Hij deed ook zelf simulaties aan de micromotor om problemen op te lossen en
bleef telkens mijn werk volgen en voorzag mij daarbij steeds van opbouwende opmerkingen.
Voor het werken met het eindige-elementen-pakket Sepran -dat niet echt gebruikersvriendelijk
van opzet is- ben ik vele malen geholpen door Frans van de Vosse, die ik dan ook zeker wil
danken voor het vele werk dat hij stak in het schrijven en aanpassen van de benodigde files
voor het simuleren van de stroming in een vloeistofrem. Het heeft ons veeI tijd gekost om te
onderzoeken ofhet vrije oppervlak door simulatie bepaald kan worden, helaas heeft het geen
bevredigend resultaat opgeleverd. Tevens wil ik Johan van Doom bedanken voor zijn inzet bij
de verschillende metingen aan de vloeistofrem en het slecht gemagnetiseerde permanente
magneet materiaal voor de rotor. Ook mijn begeleiders wil ik bedanken voor de hulp die zij
gaven bij het werk, en de vele zaken die ik via deze weg heb mogen leren. En tenslotte mag
ook gezegd worden dat de mede-afstudeerders met wie ik al die tijd optrok hebben gezorgd
voor een plezierige werkomgeving.
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SYMBOLENLIJST

J Elektrische stroomdichtheid Alm2

I Elektrische stroom A
Te Elektromagnetisch koppel Nm
F Kracht N
f Krachtdichtheid N/m3

m Magnetisch dipoolmoment A·m
p Elektrisch dipoolmoment Com

<I> Potentiaal functie A
Bsat Verzadigings inductie Vs/m2

Brem Remanent magnetisme lloMo Vs/m2

B Magnetische inductie Vs/m2

H Magnetische veldsterkte AIm
He Coercitieve veldsterkte AIm
E Elektrische veldsterkte Vim
M Magnetisatie AIm
Mo Remanente magnetisatie AIm
<I> Flux Wb=Vs

<I> Potentiaal A
'tm Maxwellse schuifspanning N/m2

am Maxwellse normaalspanning N/m2

<I> Flux Wb=Vs

Ilo Permeabiliteit (4Jt·l 0-7
) H/m=Vs/Am

Ilr Relatieve permeabiliteit

Ilr-as Relatieve permeabiliteit van de as

Ilr-pm Relatieve permeabiliteit van de magneet
EO Permittiviteit (8.854 010-

12
) F/m=AsNm

Wm Magnetische energiedichtheid Ws/m3

We Elektrische energiedichtheid Ws/m3

Parameters m.b.t. de micromotor

Ro Straal van het gat in de magneet
R1 Straal van de permanente magneet m
R2 Binnenstraal van de stator m
R3 Buitenstraal van de stator m
Rfe Buitenstraal van de ijzeren cilinder m
lpm Lengte van de permanente magneet m
lmantel Lengte van de ijzeren mantel m
lfe Lengte van een ijzeren cilinder m
b Gleufbreedte m
bex Excentriciteit m
V Correctie factor voor de aanwezigheid van een as in de magneet
P Correctie factor voor de relatieve permeabiliteit van de magneet

89



SYMBOLENLIJST

Parameters m.b.t. de vloeistofrem

w
f
V

't

11
11/p

P
p
g
Re

Fr
L
V
T

Hoekfrequentie
Frequentie
Vloeistofsnelheid
Viskeuze schuifspanning

Viscositeit

Kinematische viscositeit

Dichtheid
Druk
Gravitatie constante
Getal van Reynolds (pVLl11)
Getal van Froude (V2/pL)
Karakteristieke lengte
Karakteristieke snelheid
Koppel

rad/s
S-1

m/s
N/m2

Pa's
m/s

glm3

Pa
m/s2

m
m/s
Nm

Sub- en superscript

Gebied x waarvoor X geldt
x-Richting van X

Formules uit de vector analyse

x Een scalar
K Een vector
~ Eentensor

(a) V(<!nv) = ej>V'ljJ + 'ljJVej>
(b) V(~'12) = (~'V)12 + (12'V)~ + ~ x (V x 12) + 12 x (V x~)

(c) V x (ej>~) = Vej> x ~ + ej>V x ~

(d) V x r = 0 met r = xex + yey + zez

(e) HI V¢dv =# ¢!1da
v s

(f) HI V x~v =# !1'~da
v s
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APPENDIX A

A1 Datasheet sintered rare-earth magnet

RES 190, samarium kobalt materiaal (SmCos)

Parameter waarde
Remanent magnetisme (Brem) 890mT
Coercitieve veldsterkte (He) 670 kA/m
Maximum BH product (BHmax) 154 kJ/m3

Magnetische flux dichtheid bijBHmax (Bd) 440mT
Magnetische veldsterkte bij BHmax (Hd) 350 kA/m
Relatieve permeabiliteit 1.05
Aanbevolen minimale magnetisatie veld statisch 1800 kA/m
Soortelijke weerstand 5·10-7 Qcm
Curie temperatuur 720°C
Maximale bedrijfstemperatuur 250°C
Soortelijk massa 8.3.103 kg/m3

bron: Philips Components product specification, march 1991 pag.53
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A2 Magnetiseren van de magneet van de rotor

Vanwege de fabricage-eisen van de magneet op de as kan het magnetiseren van de permanente
magneet problemen opleveren. De volgende punten zijn in dit verband belangrijk om te
weten.

1. Het gebruikte magnetische materiaal SmCos is anisotroop, het moet dus in de
voorkeursrichting gemagnetiseerd worden.

2. Het materiaal blijkt nadat het in een richting gemagnetiseerd is niet meer in de
tegenoverliggende richting gemagnetiseerd te kunnen worden. Dan is niet meer de
maximale magnetisatie te halen. Het is dus zaak het magnetisch materiaal in een keer in de
juiste richting in het magnetisatieveld te brengen.

3. Het is lastig de voorkeursrichting van de magneet te weten te komen. We kunnen de
magneet eerst licht magnetiseren zodat de voorkeursrichting bekend is en vervolgens 'vol'
magnetiseren in de goede richting. LET OP: hierbij moet de magneet ook daadwerkelijk in
de juiste richting in het veld aangebracht worden zodat het niet eerst weer
gedemagnetiseerd wordt. Voor een magneet van een halve millimeter in doorsnede is dat
lastig.

4. Daarom is het verstandig de magneet tijdens het magnetiseren de vrijheid te geven in de
juiste richting te draaien in het magnetisatieveld door het koppel dat erop werkt. Dit kan
alleen bij een veld dat geleidelijk in sterkte toeneemt i.p.v. een pulserend veld.

5. Het materiaal moet aan het oppervlak niet zwaar bewerkt worden (hoge temperaturen,
bijvoorbeeld ten gevolge van vonken), omdat anders verlies van magnetisme zal optreden.
Ook na het magnetiseren mogen aileen hele lichte bewerkingen aan het magnetisch
materiaal plaats hebben. Daarom zuilen aile belangrijke bewerkingen plaatsvinden voordat
de magneet gemagnetiseerd wordt.

6. Zodoende is mogelijk dat de as reeds in de magneet aanwezig is tijdens het magnetiseren.
Het magnetiseren met een veld in een luchtspoel t.g.v. een kortstondig grote stroom kan tot
te grote wervelstromen leiden in het ijzer, overigens ook in de magneet, zodat geen goede
magnetisatie plaats kan vinden. Ook daarom wordt aangeraden de magneet in een constant
veld te magnetiseren met een magnetische inductie in lucht van ten minste 3.4 Tesla.

7. Bij Philips is een apparaat beschikbaar dat een constant veld tot 3.4 Tesla kan maken. Om
hiervan gebruik te maken moet contact opgenomen worden met de heer Kees de Kort
(2742206). Tevens is een apparaat beschikbaar dat een veld tot 10 Tesla kan maken.
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APPENDIX 81

Afleiding van de Navier-Stokes vergelijking

In deze appendix voIgt de afleiding, volgens H3 uit Bird [Bird], voor de bewegings
vergelijking. Uit deze vergelijking voIgt, bij een aantal aannamen, de Navier Stokes
vergelijking die gebruikt zal worden om de vloeistofstroming in een vloeistofrem te
beschrijven. We zullen beginnen met het opstellen van de continulteits-vergelijking voor een
volume element in de vloeistof.

De continui"teits-vergelljking
Deze vergelijking wordt ontwikkeld door de massa-balans te schrijven over een stationair
volume element !1x !1y !1z waar vloeistof door stroomt:

massa toename = massa in - massa uit

We stellen ons het volume element voor zoals in figuur 2.6, met een massa-stroming door elk
oppervlak.

z
(pVJlz+Az

(PVY)!",Y+_AY +--_ (x + ~x, y + ~y, z + ~z)

y

(B1.1)

(B1.2)

"l------------------.x

Figuur 2.6: Volume element Lix,1yL\z waar vloeistofdoor stroomt

Daarbij is de massa die door het x-vlak stroomt gegeven door p'vxlx-!1y!1z, waarbij vxlxde
snelheid in de x-richting is op het x-vlak. Nu kunnen we als voIgt de massa-balans opstellen:

/),x!1yl1z :~ = !1yl1z[(pvxt -(pvx t+tJ + /),xl1z[(pvyt -(pvyt+i\J
+ /),x!1y[(pvz)L - (pvz )L+L\z]

Door te delen door !1x'!1y'!1z en vervolgens in de limiet deze afmetingen naar nul te laten
naderen, verkrijgen we:

ap ( a a a)ai=- axPVx+ ayPvy+ azPVz =-(V'p~)

Dit wordt de continulteits-vergelijking genoemd. We kunnen de partiele afgeleiden ook
uitschrijven en de afgeleiden van de dichtheid links van het gelijkteken brengen:
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(B1.3)

De term links van het gelijkteken bestaat uit een lokaal (ap/at) en een convectief
(macroscopisch) dee!. Het gehele linker lid kunnen we ook korter schrijven door een totale
tijdafgeleide van de massadichtheid te definieren (D / Dt). Met c(t,x(t),y(t),z(t)) geldt voor
DclDt het volgende:

Dc ac ac dx ac dy ac dz ac ac ac ac ac
-=-+--+--+--=-+v -+v -+v -=-+(v·V)c (B1.4)
Dt at ax dt ay dt az dt at x ax y ay z az at -

We definieren dus DplDt en kunnen deze term beschouwen als de tijdafgeleide van de
dichtheid indien het volume elementje met de vloeistofstroom 'meedrijft'.

Dp
Dt = -p(V .~) (B1.5)

Wanneer de dichtheid van een vloeistof constant verondersteld wordt dan geldt
Dp
- = 0 zodat (V·v) = o.
Dt' -

Vloeistoffen die hieraan voldoen heten onsamendrukbaar of incompressibel.

(B1.6)

De bewegingsvergelijking
Opnieuw kijken we naar een stilstaand volume-element en stellen nu de impuls balans op:

impuls toename = impuls in - impuls uit + som van krachten op het systeem

De impulsflux in en uit het elementje wordt veroorzaakt door twee mechanismen:
(macroscopische) convectie van massa en moleculaire overdracht (door locale
snelheidsgradient). De convectie wordt voorgesteld door een term pvv door een oppervlak. De
moleculaire overdracht wordt weergegeven door de een impuls toename (flux), aangegeven
door de term 't door een oppervlak. Bedenk dat'tyx de x-impuls flux is door het y-vlak zoals
dat in het begin van paragraaf 2.2.1 is beschreven. Deze invloeden werken op elk oppervlak,
in de figuur zijn slechts de termen gegeven die invloed hebben op de impuls in de x-richting.

z 'tzxl1:i-,u

pvzvxlZ+,u

(x + Ax, Y+ !1y, Z + !1z)

y

'txxlx+&x

pvxvxlx+Ax

"----------------.. x

Figuur 2. 7: Volume element .1x.1yL1z waarbij de pijlen de richting aangeven waarin x
impuls wordt getransporteerd door de oppervlakken
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Voor de flux van impuls door het X-yak geldt de term 'txxlx ·!J..y!J..z plus een term vanwege
convectie p.vx.vxlx ·!J..y!J..z. De flux van x-impuls door het y-vlak vanwege moleculaire
overdracht wordt gegeven door de term 'tyxly'!J..x!J..z en de term p·vy·vxly'!J..x!J..z geeft de x-impuls
ten gevolge van convectie dat met een snelheid vyhet y-vlak instroomt. Dus 'txx is de
normaalspanning op het x-vlak en'tyx de tangentiele spanning (of schuifspanning) gericht in
de x-richting op het y-vlak; beide zijn afkomstig van viskeuze krachten. In de figuur is door de
pijlen de fluxrichting van x-impuls aangegeven. Voor de vier andere vlakken gelden analoge
termen. De netto convectie van x-impuls wordt gegeven door:

!J..y!J..z(pvxvxL - pVxvxL+At) + !J..x!J..z(pvyvxL - pvyvXly+dJ

+!J..x!J..y(pvzvxlz - pVzVXLdz)

De netto x-impulsflux ten gevolge van moleculaire overdracht is:

!J..y!J..z('txx L - 'txx IHAt) + !J..x!J..z('tyxl y - 'tYXL+dJ + !J..x!J..y('tzxlz - 'tZXI Z+dz ) (B1.8)

Tevens werkt er nog een kracht op het volume element t.g.v. vloeistofdruk (P) en t.g.v. de
zwaartekracht per eenheid van massa (gx). Bijbehorende krachten in de x-richting worden
beschreven door:

(B1.9)

Tenslotte geldt voor de totale opname van x-impuls in een element: !J..x·!J..y·!J..z·( apvx/at).
Substitueren we de genoemde uitdrukkingen in de impuls-balans dan verkrijgen we de
bewegings-vergelijking voor de x-richting:

a (a a() a J (a a a J ap-(pv)=- -(pvv)+-pvv +-(pvv) - -T: +-T: +-T: --+pgat x ax xx ~ yx az zx ax xx ~YX az zx ax x

(Bl.lO)
Met behulp van de continurteits vergelijking is deze ook te schrijven door,

Dvx ap ( aT: xx aT: yx aT: zx J
p Dt = - ax - ---a;- + --a.Y + ----a;- + pgx (Bl.ll)

met analoge uitdrukkingen voor de y- en z-richting (zie Bird p. 78). Wanneer aIle drie de
componenten vectorieel samengevoegd worden krijgen we de uitdrukking:

Dv
p-==-Vp-V'T:+pg (Bl.12)

Dt =

Hierbij is I de spanningstensor. In deze vorm zegt de bewegingsvergelijking dat een klein
volume element dat met de stroom meedrijft versneld wordt vanwege drie verschillende typen
krachten die er op werken. Kortom, dit is de tweede wet van Newton, die stelt dat de
versnelling maal massa gelijk is aan de som van de krachten.

Om deze vergelijking te kunnen gebruiken voor het berekenen van de vloeistofsnelheid is het
verstandig de uitdrukkingen voor de verschillende spanningstermen te substitueren. Voor
Newtonse vloeistoffen zijn de uitdrukkingen:
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normaalspanning

schuifspanning

(Bl.13a-f)

Deze vergelijkingen zijn een uitgebreidere vorm van de wet van Newton van viscositeit zoals
beschreven in het begin van deze paragraaf. Wanneer we veronderstellen dat de vloeistof
onsamendrukbaar (dus V·1: = 0 ) is en een contante viscositeit heeft, leidt invullen van de
spanningstermen tot de Navier Stokes vergelijking:

Dv 2
p D;=-Vp+1]V 1:+pg (Bl.I4)

In cilindercoordinaten (r,qJ,z) wordt deze vergelijking gegeven door:

r-component *) :

(
av r av vqJ av vqJ

2
av J ap [ a (1 a ) 1a

2
vr 2avqJ a

2
vr ]P _+v r -

r +__r --+v
z

_
r =--+11 - --(rv

r
) +2"--2--2-+--2 +pgr

at ar r aqJ r az ar ar r ar r aqJ r aqJ az

(Bl.I5a)
qJ-component:

p( iJv<p + V
r

iJv<p +~ iJv<p + v<pvr + V
z

iJv<p) = _1. ap + 1J[!-(1.!-(rv )) +~ a
2

v<p +~ iJv r + a2~<p] + pg
at ar r acp r az r acp ar r ar <p r2 acp2 r2 acp az <p

(Bl.I5b)
z-component:

(
avz avz vtp avz avzJ ap [1 a (avz) 1a

2
vz a

2
vz]p -+vr-+--+vz- =--+1] -- r- +---+-- +pgz

at ar r acp az az r ar ar r2 acp2 az2

(Bl.I5c)

En de spannings-componenten in cilindercoordinaten wordt gegeven door:

*) De tenn p V,2/ r is de centrifugale kracht. Het geeft de effectieve kracht in de r-richting afkomstig van vloeistof
stroming in de <p-richting. De tenn verschijnt automatisch door transfonnatie naar cilindercoordinaten.
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Hier wordt Matlab *.M file voor de numerieke integratie van de schuifspanning gegeven. In
de stress* .dat file is de schuifspanning als functie van de plaats is gegeven, zoals deze
berekend wordt door in de simulatie. Het koppel op de bak wordt gegeven door Tbak=Tl +T2
en het koppel op de rem door Trem=T4+T5+T6+T7. Waarbij T* het koppel is van de
afzonderlijke randen C1..C* ..C7.

load stress1.dat -ascii
load stress2.dat -ascii
load stress4.dat -ascii
load stress5.dat -ascii
load stress6.dat -ascii
load stress7.dat -ascii

r1 = stress1(:,2);
t1 = stress1(:,4);
leng = length(r1);
T1 = 0;
for k = 1:leng-1,

rc = (r1 (k+1 )+r1 (k))/2;
dr = r1 (k+1 )*r1 (k+1 )-r1 (k)*r1 (k);
tr = (t1 (k+1 )+t1 (k))/2;
T1 = T1 - 2*pi*tr*rc*dr;

end
T1

leng=O;
r2=stress2(:,2);
z2=stress2(:,3);
t2=stress2(:,4);
leng=length(z2);
rc=r2(1);
T2 = 0;
for k = 1:leng-1,

dz = z2(k+1)-z2(k);
tr = (t2(k+1 )+t2(k))/2;
T2 = T2 + 2*pi*tr*rc*dz*rc;

end
T2

Tbak=T1+T2

leng=O;
r4=stress4(:,2);
z4=stress4(:, 3);
t4=stress4(: ,4);
leng=length(z4);
rc=r4(1);
T4 =0;
for k = 1:leng-1,

dz = z4(k+ 1)-z4(k);
tr = (t4(k+1)+t4(k))/2;
T4 = T4 + 2*pi*tr*rc*dz*rc;

end
T4
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r5 = stress5(:,2);
t5 = stress5(:,4);
leng = length(r5);
T5= 0;
for k = 1:leng-1,

rc = (r5(k+1 )+r5(k))/2;
dr = r5(k+1 )*r5(k+1 )-r5(k)*r5(k);
tr = (t5(k+1 )+t5(k))/2;
T5 = T5 - 2*pi*tr*rc*dr;

end
T5

leng=O;
r6=stress6(:,2);
z6=stress6(:,3);
t6=stress6(:,4);
leng=length(z6);
rC=r6(1);
T6 =0;
for k = 1:leng-1,

dz = z6(k+1 )-z6(k);
tr = (t6(k+1 )+t6(k))/2;
T6 = T6 + 2*pi*tr*rc*dz*rc;

end
T6

r7 = stress7(:,2);
t7 = stress7(:,4);
leng = length(r7);
T7 =0;
for k = 1: leng-1 ,

rc = (r7(k+1 )+r7(k))/2;
dr = r7(k+1 )*r7(k+1 )-r7(k)*r7(k);
tr = (t7(k+1 )+t7(k))/2;
T7 = T7 - 2*pi*tr*rc*dr;

end
T7

Trem=T4+T5+T6+T7
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APPENDIX C

C1.1 Velden bij een magneet in lucht

Voor het berekenen van de velden in en om een permanente magneet wordt gebruik gemaakt
van de Laplace vergelijking (V2FO) in cilindercoordinaten:

;;(r~~)+r\::~=O (C1.I)

Voor onze configuratie kan de potentiaal in de drie deelgebieden als voIgt gegeven worden

¢O =c.r.cosq;

¢I =(a].r + a; )COSq;

¢2 = (~)COSq;

o <r<Ro (C1.2)

(C1.3)

(CIA)

Voor het veld geldt de betrekking: H = V¢ , zodat voor de afzonderlijke richtingen r en qJ

geldt:
1 a¢

H =---
rp r aq;

a¢
H=--

r ar (C1.5a,b)

Voor de deelgebieden gelden dan de volgende uitdrukkingen voor het veld:
H O • H~ = - c·cosq; 0 < r < Ro (C1.6a,b)rp = c·smq;

HI ( a2 ). I ( a2 ) Ro < < R 1 (C1.7a,b)
rp = a] +? smq; Hr = -a] +? cosq; r

H2 b . 2 b R1 < r (C1.8a,b)
=-·smq; H =_·cosq;

rp r 2 r r 2

Met de volgende randvoorwaarden vanwege div B=O en rot H=O waarbij ~r-pm en ~r-as

respectievelijk de relatieve permeabiliteit is van de magneet en de as in de magneet.

r = Ro: H~ = H~ r = Ro: Jlr_pmH: +ll· M o- Jlr_a"H~ =0

r = R]: H~ = H~ r = R]: Jlr_pmH: +ll· M o- H; =0 (C1.9)

ll" M 0 = Mocosq;
kunnen de coefficienten worden uitgerekend, waarvoor geldt dat:

c = (R]2 - Rg)(Jlr-pm -1) M
onoemer

R]2 (Jlr-a" + Jlr-pm) - R~ (Jlr-pm -1)
a l = M onoemer
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In radiale riehting

H o -(R]2 - Rg )(fl-r-pm -1) M
= ( )( ) oeos<p

r R~ fl-r-a.l' + fl-r-pm fl-r-pm + 1

_R\2 ~(fl-r-a.l' + 1)
a2 = M o

noemer

b = R]2 (R]2 - Rg )(fl-r-a.l' + fl-r-pm) M
o

noemer

met de noemer:

Rg (fl-r-a.l' - fl-r-pm )(fl-r-pm -1) + R1
2
(fl-r-a.l' + fl-r-pm )(fl-r-pm + 1)

Aangezien voor de relatieve permeabiliteit van de magneet geldt dat ~r.pm = 1.05 tot 1.15

mogen de termen met (~r-pm-l) verwaarloosd worden t.o.v. de termen met (~r-pm+~r-as)zodat
voor de eoeffieienten veenvoudigd worden tot:

(R1
2

- Rg)(fl-r_pm -1)
c'" M

R]2 (fl- r-a,I' + fl- r- pm )( fl- r- pm + 1) a

1

(C1.lOb)

Invullen van de eoeffieienten geeft voor de deelgebieden de volgende uitdrukkingen voor het
veld.
In tangentiele riehting
o <r<Ro

a (R]2-Rg)(fl-r_pm- 1) .
H",= 2( )( )MoSlll<p

R] fl-r-a,I' + fl-r-pm fl- r-pm + 1

Ro < r < R]

HI Mo [1 R;(fl-r_a.l' + 1) ].= - Slll<p
'" (fl-r-pm + 1) r

2
(fl-r_a.l' + fl-r-pm)

R] < r

(R2 R2)
H 2 _ I - a M o •

'" - ( ) 2 Slll<pfl- r-pm + 1 r

(C1.12a,b)

(C1.13a,b)
Ook P. Klijn berekende deze uitdrukking voor het veld in de lueht omringt door de magneet.
In zijn methode verwaarloosde hij eehter bij voorbaat de relatieve permeabiliteit in het gat.
Vanwege de zeer lager ~r van de magneet is het veld in de as inderdaad vrijwel te
verwaarlozen en dus heeft de ~r in het gat (vanwege de as) weinig invloed op het veld buiten
de magneet.
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C1.2Velden bij een magneet in een ijzeren cilinder

Voor het berekenen van de velden in en om een permanente magneet in een ijzeren cilinder
wordt opnieuw gebruik gemaakt van de Laplace vergelijking C1.1. Voor onze configuratie
kan de potentiaal in de vier deelgebieden als voIgt gegeven worden

¢l =a'r'coscp 0 < r < R] (C1.14a,b)

¢2 =(b]'r+; )coscp R] < r < Rz (C1.15a,b)

¢3 =(c, .r + ; ) coscp Rz < r < R3 (C1.16a,b)

¢4 =(~)coscp R3 < r (C1.17a,b)

Voor het veld geldt de betrekking: H =V¢, zodat voor de afzonderlijke richtingen r en <p

geldt:
1 a¢

H =---
rp r acp

a¢
H=--

r ar (C1.18a,b)

Voor de deelgebieden gelden dan de volgende uitdrukkingen voor het veld:

H~ =a sincp H; =-a coscp 0 < r < R] (C1. 19a,b)

H~ = ( b] +~; )sincp H; =( -b] +~; )coscp R] < r < Rz (C1.20a,b)

H3 ( c2 ). 3 ( C2 )
~ = C] +? smcp Hr = - Cj +? coscp Rz < r < R3 (C1.2Ia,b)

H4 d. 4 d R3 < r (C1.22a,b)= -smcp H = -COSCP
rp r2 r r2

Met de volgende randvoorwaarden (div B=O en rot H=O), waarbij !-tr de permeabiliteit is van
de ijzeren cilinder,

r =RI :

r = R2 :

r = R3:

HI =H2
rp rp

H2=H3
rp rp

H3=H4
rp rp

r = RI: HI + no M - H2=0r __0 r

R H2_H3=0r= 2: r r

r = R3: flrH; - H: =0

!1' M o = Mocoscp

(C1.23)

kunnen de coefficienten worden berekend. Ze zijn gegeven door:
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c\ ,.,. (2 2)
f.-lr R3 - R2

d,.,. 2R,2R; M O

f.-lr(R; -Ri)

Daaruit voIgt dan de benadering voor de velden in de deelgebieden:

(C1.24a)

(C1.24b)

In radiale richting

(C1.25a,b)

(C1.26a,b)

(C1.27a,b)

(C1.28a,b)
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C1.3 Correctiefactoren vanwege as en flr van de magneet

Correctie/actor voor as
Voor elk deelgebied gelden de volgende uitdrukkingen,

o < r < Ro (Cl.29a,b)

Ro < r < R I (Cl.30a,b)

(Cl.31a,b)

met de volgende randvoorwaarden (div B=O en rot H=O), waarbij flr-as de relatieve
permeabiliteit van de as is.

r = R' HO = HI R HI + M II H O 0o. 'P 'P r = 0: r!1 ._0 - r r-as r =

r=RI: HI =H2 r=RI: H;+!1'Mo-H;=O (Cl.32)
'P 'P

r = R
2

: H~ =0 !1,Mo= Mocoscp

Dit geeft voor de coefficienten b l en b2de volgende uitdrukkingen:

~(l1r-a\' + 1)(RI
2

- R; )Mob 2 .
t = ( ) 2 ( ) 2 (Cl.33)I1r-as -1 Ro - I1r-as + 1 R2

b2 = -Ri ·bl

En de volgende uitdrukking voor het veld op r=R2 (d.w.z. in de luchtspleet tegen het ijzer):

(Cl.34)

Had de magneet geen as gehad dan zou op r = R2 voor het veld gegolden hebben:

H;(r = R2 ) = Mo Rt: coscp (Cl.35)
R2

Door deze twee uitdrukkingen op elkaar te delen krijgen we een correctie factor (V) voer de
aanwezigheid van de as in de magneet.

1- R;

V = RI
2

(Cl.36)
1- (I1r-as -1) R;

(I1r-as + 1) Ri
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Correctiefactor voor de Ur van de permanente magneet

Voor elk deelgebied gelden de volgende uitdrukkingen,

HO • It: = - c·coscp 0 < r < Ro (C1.37a,b)=c·smcpcp

HI ( a2 ). I ( a2 ) Ro < r < R) (C1.38a,b)cp = a1 +;Z smcp Hr = -at +;Z coscp

H~ =( hI + :~ )sincp H; =( -hI + :~ )coscp R) < r (C1.39a,b)

met de volgende randvoorwaarden (div B=O en rot H=O). Waarbij !-tr-pm hier staat voor de
relatieve permeabiliteit van de magneet.

r = Ro: HO=H1
cp cp

H1 =H2
cp cp

H2 =0cp

r = Ro: !-tr_pm H: +n· M o- H~ =0

r = R1 : !-tr_pmH: +n· M°- H; =0

n· M o = Mocoscp

(Cl.40)

(C1.41)

En de volgene uitdrukking voor het veld op r = R2:

H;(r - R,) - ( -b, + ~} ) COS 'I' ~ -2b, COS'I'

_ 2(11 + 1)(R2_ J)2)M
{""r-pm 1"'0 0 2 2 (C 1.42)

(f-lr-pm + 1rR; - (f-lr-pm + 1)(f-lr-pm -1)(R~ - R;) - (f-lr-pm -1r~~
1

Had de magneet geen relatieve permeabiliteit !-tr = 1 gehad dan geldt op r = R2 voor het veld:

2 (R1
2

- Rg)
Hr (r = R2 ) = Mo 2 coscp (Cl.43)

R2

Door deze twee uitdrukkingen te delen krijgen we een correctie factor (P) voor de relatieve
permeabiliteit van de magneet.

p = 2 (C1.44a)

( ) ( )
(R:-Rn (~r-pm-lr Rg

~r-pm + 1 - ~r-pm -1 R2 - ( 1) R2
2 ~r-pm + I

Omdat we weten dat de relatieve permeabiliteit van de magneet tussen 1.05 en 1.15 zalliggen
mag de rechter term uit de noemer ook verwaarloosd worden t.o.v. de andere termen, zodat
we voor de correctiefactor zullen schrijven:
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(C1.44b)

In de volgende tabelen zijn de waarden voor V en P gegeven voor mogelijke configuraties.
Daarbij geldt steeds:

Ilr-as = 9
Ilr-pm = 1.05

Bij een as met een straal van 0,1 mm

R2 0,25 rom 0,275 rom 0,3 mm 0,325 rom 0,35 rom 0,375 rom 0,4 rom
V 0,920 0,897 0,881 0,868 0,859 0,851 0,845
P 0,991 0,989 0,986 0,985 0,984 0,983 0,982

R2 0,25 mm 0,275 mm 0,3 mm 0,325 rom 0,35 mm 0,375 mm 0,4 rom
V 0,952 0,939 0,928 0,92 0,913
P 0,993 0,991 0,989 0,987 0,985

Bij een as met een straal van 0,15 mm

R2 0,25 mm 0,275 mm 0,3 mm 0,325 rom 0,35 mm 0,375 rom 0,4 rom
V 0,780 0,729 0,694 0,670 0,651 0,637 0,626
P 0,986 0,985 0,983 0,982 0,981 0,980 0,980

R2 0,25 rom 0,275 rom 0,3 rom 0,325 mm 0,35 mm 0,375 rom 0,4 rom
V 0,878 0,847 0,823 0,806 0,792
P 0,990 0,988 0,986 0,985 0,984
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C2 Afleiding van elementaire krachten en hun invloed op
het koppel

We leiden een vergelijking afvoor een kracht bij een inhomogene permeabiliteit in een stuk
materie. Daartoe beschouwen we eerst de fysische elektrische dipool, die wordt voorgesteld
als twee even grote puntladingen, met tegengesteld teken op een korte afstand van elkaar, zie
figuur C2.1. Hierbij noemt men Q=qg het dipoolmoment, waarbij g de van de min- naar
pluslading gerichte afstand is tussen de beide ladingen.

+q

-q

Figuur C2.1: Voorstelling van de elektrische dipool

Wanneer de dipool in een elektrisch veld wordt gebracht ondervindt het negatieve deeltje een
kracht gelijk aan E- = -q,E. Voor het positieve deeltje geldt de kracht E+ = +q,E + q(g'V)E, met
g zeer klein. Op de dipool werkt dus de kracht E= q(g'V),E, en aangezien geldt dat 11. = qg ook
te schrijven als E= (Q·V),E. Voor de fysische magnetische dipool geldt een analoge betrekking
namelijk: E= {to(m·V)H. Hierbij is m het magnetische dipoolmoment en H de magnetische
veldsterkte. Voor een groot stuk materiaal met een zeer groot aantal moleculaire dipolen
wordt het dipoolmoment per volume-eenheid gegeven door de magnetisatie M. Voor de
krachtdichtheid mogen we schrijven f = {to(M'V)H, zodat de totale kracht op het stuk materie
geschreven kan worden door:

F =Iff {to(M·V)Hdv (C2.1)
v

Voor M mogen we schrijven: M = ({tr-1 )H + Mo, substitueren in vergl. C2.1 geeft:

F = Iff {to({tr -1)H· VHdv + Iff {to( Mo· V)Hdv (C2.2)
v v

We zijn gei"nteresseerd in hoeverre deze kracht bijdraagt tot het koppel, daartoe schrijven we:

I = Iff r x {to({tr -l)H' VHdv + Iff r x {to( Mo· V)Hdv (C2.3)
v v

Laten we eerst kijken naar de linker term CII). Vit stelling·) (b) voIgt dat voor H·VH ook ~
VH2 is te schrijven (immers V x H=O), dus:

II = Iff -t{to({tr -l)VHZxrdv (C2.4)
v

Volgens stelling (c) mogen we ook schrijven:

II =Iff -t {to({tr -l)V x HZrdv +Iff t {to({tr -l)HZV x rdv
v v

0) de fonnules uit de vetoranlyse zijn gegeven in de symbolenlijst
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De rechter term vervalt omdat geldt dat V X! = 0 (stelling d). Volgens de stelling van
Gauss(e) mogen we de linkerterm schrijven als de oppervlakte integraal

#!1. x t f.lO(f.lr _1)H2r..dv waarbij S het door het volume V omsloten oppervlak is en n de
s

normaal op dat oppervlak. Op dit oppervlak in lucht geldt dat f.lr = I zodat deze term nul
wordt. Zodoende is bewezen dat de linkerterm van C2.3 geen koppel geeft.

Laten we kijken naar de rechter term (L). Uit stelling (b) voIgt dat voor Mo·VH ook
Y2 V(Mo'H) is te schrijven (immers V x H=O en Mo wordt constant verondersteld), dus:

I, =Iff -f.lov(Mo· H) xr..dv (C2.6)
v

Volgens (b) mogen we hiervoor ook schrijven:

I, = Iff -f.loV x (Mo' Hkdv +Iff f.lo( Mo· H)V x r..dv
v v

(C2.7)

De rechter term vervalt weer (immers V x ! =0) en volgens de stelling van Gauss (e) mogen

we de linkerterm schrijven als de oppervlakte integraal: #!1. x f.lo( Mo· Hkdv waarbij S het
s

door het volume V omsloten oppervlak is en n de normaal op dat oppervlak. Dit oppervlak
moet het gehele volume omsluiten en bevindt zich dus in lucht. In lucht geldt dat Mo= 0 zodat
ook deze term nul wordt. Zodoende is bewezen dat de kracht uit vergl C2.2 geen invloed heeft
op het koppel indien Moconstant verondersteld mag worden.

Kracht t.g. v. inhomogene permeabiliteit
We zullen nog uit de linker term van vergelijking C2.2 een uitdrukking voor de kracht t.g.v.
inhomogene permeabiliteit betrekken. Met behulp van stelling (b) is voor H·VH ook lh VH2 te
schrijven (immers V x H=O), dus:

F = Iff t f.lo(f.lr -1)VH2dv (C2.8)
v

Wanneer we gebruik maken van de relatie (a) mogen we voor de kracht ook schrijven:

F =Iff t f.loV(f.lr _1)H
2
dv - fIf t f.loH2V(f.lr -l)dv (C2.9)

v v

Maken we nu gebruik van de stelling van Gauss voor een scalarveld (f) dan mogen we de

linkerterm ook schrijven als een oppervlakte integraal #t f.lo(f.lr _1)H2!1.dv waarbij S het
s

door het volume V omsloten oppervlak is en nde normaal op dat oppervlak. Dit oppervlak
moet het gehele volume omsluiten en bevindt zich dus in lucht. In lucht geldt dat f.lr = I zodat
deze term nul wordt. Slechts de rechter term blijft over die we schrijven als:

I, = -t f.loH2Vf.lr (C2.10)

Dit is een krachtdichtheid t.g.v. een inhomogene permeabiliteit. Deze kracht is belangrijk
omdat het aangeeft dat niet aIleen de Lorentzkracht op een ijzeren stroomvoerendegeleider
werkzaam is.
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APPENDIX 0

01 Veldplaatjes uit 2D-simulatie

In deze appendix volgen een reeks plaatjes uit 2D-simulatie. Er wordt naar verwezen uit
paragraaf 4.1.1 (1-7) en uit paragraaf 4.1.2 (8-27)

Opbouw
1. Invoerfile voor de configuratie van een koperen micromotor
2. Configuratie van een koperen micromotor uit {I}
3. Mesh van de configuratie van een koperen micromotor
4. Invoerfile voor de configuratie van een micromotor met een koperen stator omringd door

een ijzeren cilinder.
5. Configuratie van de micromotor uit {4}
6. BH-curve van de permanente magneet
7. BH-curve van het ijzer met Ilr=6400 in het lineaire deeI

1) Veld t.g. v. van de stroom in de flappen Mo=O
8. Veld t.g.v. de stroom bij koperen flappen
9. Ht op een lijn van punt (0,0) tot (0.5,0.5) uit {8}
IO.a) Veld t.g.v. de stroom bij ijzeren flappen

b) en bij grotere ijzeren flappen
II.a) Ht op een lijn van punt (0,0) tot (1,1) uit {I O}

b) en bij grotere ijzeren flappen
12.a) Verdeling van IBI in een ijzeren flap ten gevolge van een stroom van IA bij Ilr=IOOO

b) en bij grotere ijzeren flappen
13.a) Bt op de lijn als in {II}

b) en bij grotere ijzeren flappen
14.a) Br op een cirkel boog van 0 tot 90° op straal 0.45 in de ijzeren flap

b) en bij grotere ijzeren flappen
2) De koperen micromotor

15. Veld t.g.v. permanente magneet in een koperen stator
16. Veld t.g.v. p.m. en IA stroom in een koperen stator
17. Veld t.g.v. p.m. en lOA stroom in een koperen stator
18. Veld t.g.v. p.m. en 100A stroom in een koperen stator
19. Maxwellse schuifspanning bij I=IA op een cirkel met straal 0.23
20. Br van de p.m. langs een lijn van punt (0,0) tot (0.5,0.5) uit {I6}

3) De koperen micromotor omringd door een ijzeren cilinder
21. Veld t.g.v. de p.m. in een ijzeren cilinder
22. Br t.g.v. de p.m. in een ijzeren cilinder langs een lijn van punt (0,0) tot (0.5,0.5)
23. Veld t.g.v. de p.m. en IA stroom in koperen flap omringt door ijzeren cilinder
24. Br t.g.v. de p.m. bij koperen flappen omringt door een ijzeren cilinder Iangs een lijn van

punt (0,0) tot (0.5,0.5)
25. Maxwellse schuifspanning bij IA op een cirkel met straal 0.23

4) De configuratie met de excentrisch geplaatste rotor in een ijzeren cilinder
26. Veld t.g.v. excentrisch geplaatste (6=0.0125) p.m.
27. Verloop van Br t.g.v. van de p.m. uit {26} op de lijn van punt (-0.6,0) tot (0.6,0). Hierbij is

Br overal positief, echter de definitie van Br uit Bx en By geeft dat het linker deel een
negatiefteken krijgt.
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micro.comi Wed Jan 28 14:04:11 1998 1 D1.1

unit leng=mm dens=amm2

/ background
draw shap=back mate=O perm=l
pola pp=O rp=5
pola pp=120 curv=-1/5 n=6 f=v v=O
pola pp=240
fini
quit

/ shaft
draw shap=poly mate=3 perm=9
pola pp=O rp=.l
pola pp=120 curv=-l/.l n=16 f=no
pola pp=240
fini
quit

/ magnet
draw shap=poly mate=4 perm=2 trot=120 rot=3 phase=45
pola pp=O rp=.l
pola rp=.225 curv=O n=8
pola pp=120 curv=-1/.225 n=35
pola rp=.l curv=O n=8
fini curv=l/.l n=16
quit

/ cupper flap
draw shap=poly mate=l perm=l trot=O rot=O
polar pp=180/pi*asin(.05/.25) rp=.25
polar pp=180/pi*asin(.05/.35) rp=.35 curv=O n=lO bias=.3
polar pp=180/pi*acos(.05/.35) curv=-1/.35 n=20 bias=.5
polar pp=180/pi*acos(.05/.25) rp=.25 curv=O n=lO bias=.7
fini curv=1/.25 n=35 bias=.5
quit

$ do #i 1 3 1
copy regl=4 reg2=4 mirr=no theta=#i*90
$ end do

modi regl=4 dens=1/O.037
modi regl=6 dens=-1/O.037



Y [mm] 0.3

0.2

0.1

-0.1

-0.2

5

UNITS
Length : mm
Flux density : T
Field strength: Am"
Potential : Wb m"
Conductivity : Sm"
Source densityA mm·2

Power : W
Force : N
Energy : J
Mass : kg

PROBLEM DATA
Linear elements
XYsymmetry
Vector potential
Magnetic fields
No mesh

7 regions

-0.3

-0.3 -0.2 -0.1 0.0

7

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
X [mm]
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UNITS
Length : mm
Flux density : T
Field strength: A mol
Potential : Wb mol
Conductivity : S mol
Source densityA mmo2

Power : W
Force : N
Energy : J
Mass : kg

PROBLEM DATA
Linear elements
XV symmetry
Vector potential
Magnetic fields

5972 elements
2996 nodes

7 regions

~~
--- IL ---' I---
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micsemicu.comi

test points=none

unit leng=mm dens=amm2

Fri Sep 12 15:10:32 1997 1 DIA

draw shap=back mate=O perm=l
pola pp=O rp=5
pola pp=120 curv=-1/5 n=6 f=v v=O
pola pp=240
fini
quit

draw shap=poly mate=3 perm=lO
pola pp=O rp=.l
pola pp=120 curv=-l/.l n=15 f=no
pola pp=240
fini
quit

draw shap=poly mate=4 perm=1.05 trot=120 rot=3 phase=45
pola pp=O rp=.l
pola rp=.225 curv=O n=12 f=no bias=.8
pola pp=120 curv=-1/.225 n=75 bias=.5
pola rp=.l curv=O n=12 bias=.2
fini curv=l/.l n=15 bias=.5
quit

draw shap=poly mate=l perm=l trot=O rot=O
polar pp=180/pi*asin(.05/.25) rp=.25
polar pp=180/pi*asin(.05/.35) rp=.35 curv=O n=15 bias=.2
polar pp=180/pi*acos(.05/.35) curv=-1/.35 n=30 bias=.5
polar pp=180/pi*acos(.05/.25) rp=.25 curv=O n=15 bias=.8
polar pp=70 curv=1/.25 n=lO bias=.3
polar pp=20 curv=1/.25 n=30 bias=.5
fini curv=1/.25 n=lO bias=.7
quit

$ do #i 1 3 1
copy regl=4 reg2=4 mirr=no theta=#i*90
$ end do

modi regl=4 dens=l/area
modi regl=6 dens=-l/area

draw shap=poly mate=3 perm=lOOO trot=90 rot=4
polar pp=O rp=.35
polar rp=.5 curv=O n=lO bias=.3
polar pp=90 curv=-1/.5 n=lO bias=.5
polar rp=.35 curv=O n=lO bias=.7
polar pp=180/pi*acos(.05/.35) curv=1/.35 n=5 bias=.5
polar pp=180/pi*asin(.05/.35) n=20
fini curv=1/.35 n=5
quit

modi regl=4 dens=l/area
modi regl=6 dens=-l/area



UNITS
Length : mm
Flux density : T
Field strength: A m-'
Potential : Wb m-'
Conductivity : S m-'
Source densityA mm-2

Power : W
Force : N
Energy : J
Mass : kg

PROBLEM DATA
Linear elements
XV symmetry
Vector potential
Magnetic fields
No mesh

8 regions
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B [T] 1.4
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UNITS
Length : mm
Flux density : T
Field strength: A m

O

'

Potential : Wb m
O

'

Conductivity : S m
O

'

Source densityA mm
o2

Power : W
Force : N
Energy : J
Mass : kg

PROBLEM DATA
Linear elements
XY symmetry
Vector potential
Magnetic fields
No mesh

o regions
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1 1 I I I I I

0·8.0 20000.0 40000.0 60000.0 80000.0 100000.0 140000.0 180000.0
H [Am-1
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Y [mm]
UNITS

Length : mm
Flux density : T
Field strength: Am"'
Potential : Wb m"'
Conductivity : S m"'
Source densityA mm"'
Power : W
Force : N
Energy : J
Mass : kg

PROBLEM DATA
currentq1.st
Quadratic elements
XY symmetry
Vector potential
Magnetic fields
Static solution
Scale factor =1.0

5642 elements
11303 nodes

7 regions
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1000.0 - /'I

"'- UNITS
I

Length
I

, :mm
800.0 - '" Flux density : T

I
,

Field strength: Am"",/ , Potential :Wbm"
600.0 - I "" Conductivity : Sm",

I

'" Source densityA mm·2

/ ,
..,'---- Power :W

400.0 r- / - ......-
I -.

._~- Force :N
I '- ----... Energy :J-I -- "- ---~ - -. Mass : kg200.0 r-

I

I I I I I I I I I I I
0.0 f

\ I
-200.0 I->-- -- ".- ---- i

\ /\ I

-400.0 r- \ I PROBLEM DATA
\ / currentq1.st

I
\

/ Quadratic elements
-600.0 --

\ xv symmetry/
\ I Vector potential

"'- ! Magnetic fields-800.0 -

/, Static solution
".,

f Scale factor = 1.0
'.

-1000.0 r- ""'-, I 5642 elements
, f 11303 nodes

I I I " I I I I I I I 7 regions

X coord 0.0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5
Y coord 0.0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5

____Values of #HT
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\ ) UNITS
Length : mm
Flux density : T
Field strength: A m

O

'

Potential : Wb m
O

'

Conductivity : S m
O

'

Source densityA mm
o

'

Power : W
Force : N
Energy : J
Mass : kg

PROBLEM DATA
curfe2iqd1.st
Quadratic elements
XY symmetry
Vector potential
Magnetic fields
Static solution
Scale factor =1.0
5642 elements
11303 nodes

7 regions

I5/Feb/98 08:46:48 Page 25 I
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UNITS
Length : mm
Flux density : T
Field strength: Am"
Potential : Wb m"
Conductivity : Sm"
Source densityA mm·2

Power : W
Force : N
Energy : J
Mass : kg

PROBLEM DATA
curfe2iqc1.st
Quadratic elements
XV symmetry
Vector potential
Magnetic fields
Static solution
Scale factor =1.0

9580 elements
19179 nodes

7 regions

128/Jan/98 14:52:36 Page 15 I
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1200.0 - (,
I "-

UNITS

/ "- Length :mm
1000.0 -

" Flux density : T!
! " Field strength: Am""",800.0 I-- / "- Potential :Wbm"

'''' Conductivity: Sm"
! '.

600.0 I--

/
'", Source densityA mm·2

, --- - Power :W
I -- --- Force :N

400.0 I-- ---
/ - ---- Energy : J- --! ._--._- Mass : kg

200.0 I-- I

1 I I I I I I I I 1 I
0.0 !

1\ /
-200.0 ~---- !

.._- -, I

-400.0 - \ I
\ I

\ PROBLEM DATA
-600.0 - \ I curfe2iqd1.st

\

\
I Quadratic elements

-800.0 - I XY symmetry,
Vector potential

"- I Magnetic fields
-1000.0 - , !

" f Static solution

-1200.0 - , I Scale factor = 1.0

"'" / 5642 elements
"- 11303 nodes

-1400.0 - I I I "I I I I I 1 I I 7 regions

X coord 0.0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5
Y coord 0.0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5

___Values of #HT
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I'600.0 - " UNITSj

'"I Length :mm
1 " Flux density : T

j " Field strength: A m-'
1 "'

400.0 - I ",,-- Potential :Wbm-'
", Conductivity: S m"'/ ' ............. , Source densityA mm"'

1
---------

",

j '-- - Power :W

200.0 - --. - Force :N1 ----1
-- ~--- - -- Energy :J~- -_.

/ - -- - ---. Mass : kgI
I

0.0
I I I 1 I 1 I I I 1 I

/
\ 1

l----, /
-200.0 1

\

/\ f PROBLEM DATA
\

/ curfe2iqc1.st
-400.0 - \

\ Quadratic elements
I XY symmetry\

/\ Vector potential
I Magnetic fields

-600.0 ~ \

/ Static solution
\ Scale factor = 1.0

"
,

9580 elements

I
")/

I 1 I I 1 I I I
19179 nodes

-800.0 I- 7 regions

X coord 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
Y coord 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

___Values of #HT
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Y [mm] 0.3

0.2

0.1

-0.1

UNITS
Length : mm
Flux density : T
Field strength: A m"
Potential : Wb m"
Conductivity : S m"
Source densityA mm·2

Power : W
Force : N
Energy : J
Mass : kg

PROBLEM DATA
curfe2iqd1.st
Quadratic elements
XY symmetry
Vector potential
Magnetic fields
Static solution
Scale factor = 1.0

5642 elements
11303 nodes

7 regions

I24/Feb/98 11 :05:48 Page 6
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Component: BMOD 0.51793

e~·0;'•••••••'!&1i4i!1ij(i0!1.!I,fIi.Ii·ZIiDili_IiMIi.l••-IiIi@.J1Ii··......w44nr

Y [mm]

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

-0.1

-0.3

-0.4

-0.5

-0·~.6 -0.4 0.6 0.8 1.0

1.035859
1

1.2
X [mm]

UNITS
Length : mm
Flux density : T
Field strength: A m

O

'

Potential : Wb m
O

'

Conductivity: Sm"
Source densityA mmo2

Power : W
Force : N
Energy : J
Mass : kg

PROBLEM DATA
cUrfe2iqc1.st
Quadratic elements
XV symmetry
Vector potential
Magnetic fields
Static solution
Scale factor =1.0

9580 elements
19179 nodes

7 regions

I5/Jan/9B 10:06:05 Page 21
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;i
1.4 - UNITS

/ I Length :mmI !

1.2 -
I ! Flux density : T

! I Field strength: Am"
1.0 I-- I Potential :Wbm"

I I Conductivity; S m"
0.8 r- I

I I Source densityA mm'2

0.6 I-- ! I Power :W

/ Force :N
I

Energy :J
0.4 I-- I

I
\ Mass : kg

0.2 I-- / I

1 I
I

\I 1 I I I I I0.0 II

-0.2 I-- I
I

/I
-0.4 I-- !

\
,

-0.6 I-- / PROBLEM DATA
I curfe2iqd1.st
\ I

-0.8 f-- I I Quadratic elements
I

{ XV symmetry

-1.0 - I Vector potential
i / Magnetic fields
i

,
Static solution-1.2 - I

! I Scale factor =1.0

-1.4 - i I 5642 elements
'I 11303 nodes

-1.6 I I I ¥' I I I I I I I 7 regions

X coord 0.0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5
Y coord 0.0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5

____Values of #BT
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0.8 I--
,

II UNITS
I Length :mm

I
I Flux density : T

0.6 I--
\ Field strength: Am"

I

/ I Potential :Wbm"
I I Conductivity : Sm"

0.4 - I Source densityA mm-2

I t Power :W
I I Force :N

0.2 - / I Energy :J

\
Mass : kg

I

I I I / I
1

I I I 1 I I
0.0 I

I

/I J

-0.2 - I

/I J

I / PROBLEM DATA

-0.4 r--

\
curfe2iqc1.st

I Quadratic elements
1 / XY symmetry

-0.6 r-- I I Vector potential

I / Magnetic fields

1

Static solution
I Scale factor = 1.0

-0.8 I--
II 9580 elements

It' 19179 nodes
I I I I I I I I I I 7 regions

X coord 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
Y coord 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

____Values of #BT
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I,

1\ UNITS

1.0 I-- \ Length :mm
I \ Flux density : T

I \ Field strength: A mO

'

0.8 I-- \
I \

Potential : Wbm
o
'

I Conductivity: S m
O

'

0.6 I-- \ Source densityA mmo2

I \ Power :W

I " Force :N
0.4 I--

'"
Energy :J,

i " Mass : kg

0.2 I-- '"I
'0

',,-
II

0-

---1- --- r

0.0
I 1 00 _I I L __ ----2 I , I , I , I--_. -. ---- -. I

~,. I-0.2 I-- ...

" I
"-

-0.4 I--

'" I PROBLEM DATA
\ I curfe2iqd1.st

\ I Quadratic elements
-0.6 - XY symmetry

\ I Vector potential

-0.8 - \ I Magnetic fields
\ Static solution

\ : Scale factor = 1.0
-1.0 - \ I 5642 elements

1 I 1 1 1 1 1 I ~ I
11303 nodes

7 regions

Angle 0.0 5.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0
Radius: 0.3, center: (0.0,0.0)

___Values of #BR

I5/Feb/98 08:40:36 Page 17 I
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UNITS
Length : mm
Flux density : T
Field strength: A m

O

'

Potential : Wb m
O

'

Conductivity : S m
O

'

Source densityA mmo2

Power : W
Force : N
Energy : J
Mass : kg

PROBLEM DATA
curfe2iqc1.st
Quadratic elements
XY symmetry
Vector potential
Magnetic fields
Static solution
Scale factor =1.0

9580 elements
19179 nodes

7 regions1

I
;

I
I

I
I

I,
\ I

\1
\ '

1 '.J

'\"

"

1I11I1I

r-,
I \

I

I--

0.3

0.2

0.1-
I

'''-I ~.. '-.......
--'-

0.0 I--__IL_'_---'I'--_--'---_----'I__...I....-_----'-I__...L.-__-..1..r--_"..:::.-.......t...."....",_-_-~.L_-_--'---L.-I-.....L..--IL--....l....-----'I----.,...I --'--------'I

-....._- .....
.....-

0.6

0.5

004-

-0.6 -

-004 I--

-0.5 -

-0.2

-0.3

-0.1 -

Angle 0.0 5.0 10.0
Radius: 0045, center: (O.O,O.O)

___Values of #BR

20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0
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UNITS
Length : mm
Flux density : T
Field strength: Am"
Potential : Wb m"
Conductivity : Sm"
Source densityA mm·2

Power : W
Force : N
Energy : J
Mass : kg

PROBLEM DATA
micro3q.st
Quadratic elements
XY symmetry
Vector potential
Magnetic fields
Static solution
Scale factor =0.0
10522 elements
21063 nodes

7 regions

t

II 5/Jan/98 10:41 :45 Page 77

-0.2

Y [mm]



PROBLEM DATA
micro3q.st
Quadratic elements
XY symmetry
Vector potential
Magnetic fields
Static solution
Scale factor =1.0
10522 elements
21063 nodes

7 regions

UNITS
Length : mm
Flux density : T
Field strength: A m

O

'

Potential : Wb m
O

'

Conductivity : S m
O

'

Source densityA mm·2

Power : W
Force : N
Energy : J
Mass : kg

II 'J'- ",,,,,,,.,.,, I
~OPERA-2d

Pre and Post-Processor 7.0 t:::l.........
.........
0\

Y [mm]



PROBLEM DATA
micro3q.st
Quadratic elements
XY symmetry
Vector potential
Magnetic fields
Static solution
Scale factor =10.0
10522 elements
21063 nodes

7 regions

UNITS
Length : mm
Flux density : T
Field strength: A m

O

'

Potential : Wb m
O

'

Conductivity : S m
O

'

Source densityA mm
o2

Power : W
Force : N
Energy : J
Mass : kg

I5/Jan/98 10:43:05 Page 79 I
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/
UNITS

Length : mm
Flux density : T
Field strength: A m

O

'

Potential : Wb mO

'

Conductivity : S mO

'

Source densityA mm 02

Power : W
Force : N
Energy : J
Mass : kg

PROBLEM DATA
micro2q.st
Quadratic elements
XY symmetry
Vector potential
Magnetic fields
Static solution
Scale factor =100.0

7266 elements
14551 nodes

7 regions

IS/Jan/9B 11 :23:36 Page 90 I
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60000.0 I-- --, /
-

'"/ \ I \ UNITS
I ,

/ \ Length :mm
50000.0 -

/ \ \

\ I \
Flux density : T

I

\
Field strength: A m-'

40000.0 - I \ I Potential :Wbm-'

\ \ Conductivity: S m-'
I

I

30000.0 - I \ / \ Source densityA mm-2

\ \
Power :W

I
I Force :N

20000.0 -
/ \ / Energy :J

\
\

Mass ; kgI

\I

10000.0 -

/ \ /
\ I

\

1 I 1 I I I
I

\I I I
0.0 I \ 7

\ \
I

I \
/ \-10000.0 -

/ \

\
\

I

\- I
I-20000.0 / \ PROBLEM DATA
I \ micro3q.st\ I

\I

/
Quadratic elements

-30000.0 -

/ \ XV symmetry

\
\

I \ Vector potential
-40000.0 ,--- I

/ \
I \ Magnetic fields

\
\ Static solution

-50000.0 - I I \ Scale factor = 1.0
/ \

\ / \ 10522 elements
/ "'- 21063 nodes

-60000.0 ---,.' I I I I " ,'....... /
1 I I I - 7 regions

Angle 0.0 20.0 60.0 100.0 140.0 180.0 220.0 260.0 300.0 340.0
Radius: 0.23, center: (0.0,0.0)

___Values of #HT*#BR
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0.4 I--- /"'
/ \ UNITS

/ .. Length :mm

0.35 I-- I \ Flux density : T

/ Field strength: Am"
\ Potential :Wbm"

I \ Conductivity : S m"

0.3 I-- / \ Source densityA mm'2

I \ Power :W

/
, Force :N

\
Energy :J,

0.25 - I \ Mass : kg
! "

I \
/

\

0.2 ,-----

""I "
/ ""0.15 ,----- "-

I "". "-

I " PROBLEM DATA
"-

I-- I " - micro3q.st
0.1 I ~ Quadratic elements---- XY symmetry-I -- - Vector potential

! -- _.
0.05 I---

......_-
- ---- Magnetic fields-- -- - Static solution,

Scale factor =0.0
I I I I I I I I I I I 10522 elements

0.0 \
I

I
I I I I I I I I I

21063 nodes,
7 regions

X coord 0.0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5
Y coord 0.0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5

___Values of #BR

127/Janl9813:58:41 Page 7 I
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Y[mm]
UNITS

Length : mm
Flux density : T
Field strength: Am"
Potential : Wb m"
Conductivity : Sm"
Source densityA mm·2

Power : W
Force : N
Energy : J
Mass : kg

PROBLEM DATA
micallfeq.st
Quadratic elements
XV symmetry
Vector potential
Magnetic fields
Static solution
Scale factor = 0.0

8590 elements
17199 nodes

4 regions

-0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
X [mm]
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u-

-.-.•- \
.,.~-

\ UNITS/

./ \ Length :mm0.8 - / \

/ \ Flux density : T
/ Field strength: A m"

r=-----I
\ Potential :Wbm"

0.7 \ Conductivity : S m"
I Source densityA mm,2

I
\

\
Power :W

0.6 "I Force :N

I
\ Energy :J

\ Mass : kg
I

0.5 r \

\
I

,
\

0.4 I-- \
I \

\

0.3 '-- \ PROBLEM DATA
\

\
micallfeq.st
Quadratic elements

0.2 f-- \ XY symmetry
\ Vector potential
\

Magnetic fields\

\ Static solution
0.1 -

Scale factor = 0.0
\ 8590 elements

I I I 1 \ I I 1 I I
17199 nodes

0.0 4 regions

X coord 0.0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5
Y coord 0.0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5

___Values of #BR
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0.5

Y [mm]
0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

-0.1

-0.2

-0.3

-0.4

-0. .5 -0.3 -0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.
X [mm]

UNITS
Length : mm
Flux density : T
Field strength: A mol
Potential : Wb mol
Conductivity : S mol
Source densityA mm·'
Power : W
Force : N
Energy : J
Mass : kg

PROBLEM DATA
micsemicuq.st
Quadratic elements
XYsymmetry
Vector potential
Magnetic fields
Static solution
Scale factor =1.0
11098 elements
22215 nodes

8 regions
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,,/
~

\0.6 - " \ UNITS
/' \ Length :mm

/

\ Flux density : T0.55 - /
I \ Field strength: Am"

/ \ Potential :Wbm"
0.5 - Conductivity : Sm"

r "- Source densityA mm"

0.45 - ! ~ Power :W
r , Force :N

0.4 - / "'- Energy : J, Mass : kg
I '"0.35 I-- I \

\

r-----/ \
0.3 It- \

II \

\
I \

0.25 r \
0.21

\ PROBLEM DATA

\ micsemicuq.st
\ Quadratic elements

0.15 !--

\ XY symmetry
, Vector potential

0.1 r- ',,- Magnetic fields
, Static solution

',,- Scale factor =1.0
0.05 ,----

11098 elements,
I I I I I I '1 I I I

22215 nodes

0.0 8 regions

X coord 0.0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5
Y coord 0.0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5

___Values of #BR
\
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-'''' .- '"/ " / " UNITS
50000.0 - I \ I

\ Length
/

:mm

/ \
Flux density : T\ \

f \ f

\
Field strength: Am"

40000.0 -

/ \ / Potential :Wbm"

\
I

\ Conductivity : S m"
I I

\30000.0 -

/ Source densityA mm'2
/ \

\ \
Power :W

I I Force :N
20000.0 r--

/ \ / Energy :J

\
\

Mass : kg
I I \10000.0 -

/ \ /
\ I

\

I I I I I I I I I \ I
0.0 / \ /

\
\

I I \-10000.0 -

/ \ /
\

\

I I \-20000.0 -
/ \ / PROBLEM DATA

\
\ micsemicuq.st

I I \ Quadratic elements
-30000.0 - / \ / XY symmetry

\
\

I I \ Vector potential

-40000.0 r-- / \ / Magnetic fields
I \ / \ Static solution

! f \ Scale factor = 1.0
-50000.0 1-/ \

/ 11098 elements
\

\

I
I 1 I 1 " I "

I
I '" 22215 nodes

/ I I I 8 regions

Angle 0.0 20.0 60.0 100.0 140.0 180.0 220.0 260.0 300.0 340.0
Radius: 0.23, center: (0.0,0.0)

___Values of #HT*#BR
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Y[mm]

0.6

0.5

0.4

0.3

-0.3

-0.4

-0.5

-0·~.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2
X [mm]

UNITS
Length : mm
Flux density : T
Field strength Am"
Potential : Wb m"
Conductivity : S m"
Source densityA mm,2
Power : W
Force : N
Energy : J
Mass : kg

PROBLEM DATA
micexfeqa.st
Quadratic elements
XY symmetry
Vector potential
Magnetic fields
Static solution
Scale factor =1.0

6958 elements
13935 nodes

4 regions
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- -,
---- \ UNITS0.8 I-- I-- "/ \ Length

\
:mm

- --~
- .._- -' Flux density : Tr-- \

I \ Field strength: A m-'
0.6 I-- r; Potential :Wbm-'

I
\ Conductivity : S m-'
\ Source densityA mm-'

I \ Power :W0.4 I-- r
i ""- Force :N, Energy :J

'" Mass : kg
0.2 I-- I-- '-

""- -...
~

I I I I I
"-

0.0 I I I I I '--- I-- -...
'--- -...

" "-

-0.2 -

"'"
-

" PROBLEM DATA

'" I micexfeqa.st
! Quadratic elements\ i--0.4 -

""- XV symmetry
I Vector potential\

I\ Magnetic fields

-0.6 .----- !- Static solution
\

Scale factor = 1.0
\ I' _.- -.- --- _ J

6958 elements
" / 13935 nodes

-0.8 I I I ".
_ ---1 " I I I I I I I 4 regions

X coord -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
Y coord 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

___Values of #BR
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02 Veldplaatjes uit 30-simulatie

In deze appendix volgen een reeks plaatjes uit 3D-simulatie. Er wordt naar verwezen uit
paragraaf 4.2.1 (1-10) en uit paragraaf 4.2.2 (11-40)

Opbouw
1. Eerste baseplane voor de opbouw van een mesh voor de simulatie van een micromotor
2. Totale baseplane van de mesh
3. Langsdoorsnede van de totale mesh
4. Dwarsdoorsnede van de totale mesh
5. Dwarsdoorsnede van layer 2
6. Dwarsdoorsnede van layer 3
7. Dwarsdoorsnede van layer 6
8. Totale mesh voor ijzer, as, en p.m.
9. a) Stroomvoerdende banen voor in het ijzer van de micromotor

b) Stroomvoerdende baan rond magneet en as
10. BH-curve van het ijzer met !lr=1000 in het lineaire deel

Micromotor bij I=lA; niet-lineair ijzer
Dwarsdoorsneden geven in de bovenste helft alleen het B-ve1d t.g.v. de p.m. aan, in de
onderste helft wordt ook het veld t.g.v. de stoom van 1A meegenomen.

11. Dwarsdoorsnede met B-veld t.g.v. van stroom en p.m. op z=l.2
12. Dwarsdoorsnede met B-veld t.g.v. van stroom en p.m. op z=I.85
13. Dwarsdoorsnede met B-veld t.g.v. van stroom en p.m. op z=2.3
14. Dwarsdoorsnede met B-veld t.g.v. van stroom en p.m. op z=2.5

Micromotor bij I=OA; lineair ijzer
15. Verloop van Br op een lijn om het midden van een flap in de richting van de magnetisatie,

van r = 0.3 tot 0.6, bij het lineaire ijzer, I = 0, op z=1.85, 2, 2.2 en 2.25
16. Verloop van Br op een lijn in axiale richting (van z=l tot 2.3) op een straal van: 0.275, 0.3,

0.45 en 0.6.
17. Verloop van Br op lijn vanuit de oorsprong evenwijdig aan de magnetisatie, bij lineair en

niet-lineair ijzer. De curve met de grootste Br is in het geval van niet-lineair ijzer.

Micromotor bij I=lA
18.Maxwellse spanning op een cirkel in de luchtspleet met r = 0.29 (hoogste pieken) en

r=0.28 bij 1A
19. Verloop van IBj in de flap op z=2.3 bij lineair ijzer
20. Verloop van IBI in de flap op z=2.3 bij niet-lineair ijzer
21. Verloop van!lr in de flap op z=2.3 niet -lineair ijzer
22. Verdeling van IHI t.g.v. de stroom in niet-lineair ijzer, in en om de flap op z=2 (hm1.ps)
23. Veld langs het oppervlak van de micromotor op een cirke1 met straal r = 0.59 en op z =

1.85

APPENDIX D



Micromotor met dunne stator, dus sterke verzadiging; 1= lA
24. Verloop van Br op een lijn op het oppervlak van de magneet van z=l tot 2.3 bij lineair en

niet-lineair ijzer bij een stroom van IA. Br met de hoogste waarde is bij lineair ijzer
25. Verloop van IBI in de flap op z=2.3 bij lineair ijzer
26. Verloop van IBI in de flap op z=2.3 bij niet-lineair ijzer
27. Verloop van Ilr in de flap op z=2.3 bij niet-lineair ijzer
28. Verdeling van IHI t.g.v. de stroom in niet-lineair ijzer, in en om de flap op z = 2
29. Veld langs het oppervlak van de micromotor op een cirkel met straal r = 0.39 en op z =

1.85

30. Ht langs het oppervlak van een ijzeren cilinder (van r =0.3 tot 0.4) rond een magneet op de
straal r=0.39

31. Tangentiele H-veld op het oppervlak van de licht verzadigde ijzeren stator met I=lA
32. Tangentiele H-veld op het oppervlak van de licht verzadigde ijzeren cilinder met ijzer van

r=0.3 tot =0.4 en de BH-curve {1O}

Oppervlak van een halfstator ijzer, de magnetisatie is gericht in llet midden van de
bovensteflap, indien aanwezig is de stroom 1 Ampere.

33. Stator in verzadiging, verdeling van IBI is aangegeven op het oppervlak
34. Stator in verzadiging, pijItjes geven grootte en richting van B aan op het oppervlak
35. Lineair statorijzer; verdeling van IBI is aangegeven op het oppervlak
36. Lineair statorijzer; pijItjes geven grootte en richting van B aan op het oppervlak
37. Stroom in stator met verzadiging; verdeling van IBI is aangegeven op het oppervlak
38. Stroom in stator met verzadiging; pijltjes geven grootte en richting van B aan op het

oppervlak
39. Stroom in dunne stator met verzadiging; verdeling van IBI is aangegeven op het oppervlak
40. Stroom in dunne stator met verzadiging; pijltjes geven grootte en richting van B aan op het

oppervlak
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Mesh 1 Logical mesh plane 1
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Mesh 1 Logical mesh plane 1
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Mesh 1 Extrusion layer 2

u=xv=yw=z

1.2
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Mesh 1 Extrusion layer 3

u=xv=yw=z
1.2
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Mesh 1 Extrusion layer 6

u=xv=yw=z
1.2
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UNITS
Length : mm

Flux density : T

Magnetic field : Am"'

Scalar potential: oersted-em

Vector potential: gauss-em

Conductivity : Scm"'

Current density: A em"'

Power :W

Force : N

Energy : J

Electric field : Vern"'

PROBLEM DATA
mild2qb.toscab
TaSCA analysis (I)
Magnetostaties
Case No 1

16640 elements
69813 nodes

Shape funet. fields
Nodal coil fields

LOCAL COORDS.
Xlocal =0.0
Vloeal =0.0
Zioeal =0.0
Theta =0.0
Phi =0.0
Psi =0.0

I16/JanlgB 14:17:15 Page 39 I
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~.6

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -~~~~~~~~I LOCALCOORD&~ Xlocal =0.0
Ylocal = 0.0
Zlocal = 0.0
Theta = 0.0
Phi = 0.0
Psi = 0.0
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UNITS
Length : mm

Flux density : T

Magnetic field : Am"

Scalar potential: oersted-em

----+--j-.:::::".....=::::::::::=±?~;:;~!-"""'F========T==r============================== IIVector potential: gauss-em
Conductivity : Scm"

Current density: A em·

Power : W

Force : N

Energy : J

Electric field : Vern"

PROBLEM DATA
mild2curnlqc.toscab
TOSCA analysis (nl)
Magnetostatics

1---------+--ft-----+----1l--iI-----+--;--t--f--+·-........,-t----t---rl-----+--,---I----j------+--+--,--t---·--\-------IICase No 1
16640 elements
69813 nodes

Illilililililli!lill!ilttti-!·.i!!I·...:-I·~i.=I-I'5.=!··=I~~''''I'--I'-=II ~~~~f~~~~~I~~ldS
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veld t.g.v. p.m.

veld t.g.v. p.m. en streom

dwarsdoorsnede op z=1.2

UNITS
Length : mm

Flux density : T

Magnetic field : Am·'

Scalar potential: oersted-em

Vector potential: gauss-em

Conductivity : Scm·'

Current density: A em·

Power :W

Force : N

Energy : J

Electric field : Vern·'

PROBLEM DATA
mild2curnlqc.toscab
TOSCA analysis (nl)
Magnetostatics
Case No 1

16640 elements
69813 nodes

Shape funct. fields
Nodal coil fields

LOCAL COORDS.
Xlocal =0.0
Ylocal = 0.0
Zlocal = 1.2
Theta =0.0
Phi =0.0
Psi = 0.0

11O/Feb/98 16:52:24 Page 3 I
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veld t.g.v. p.m.

veld t.g.v. p.m. en streom

dwarsdoorsnede op z=1.85

0.6

UNITS
Length : mm

Flux density : T

Magnetic field : Am"'

Scalar potential: oersted-em

Vector potential: gauss-em

Conductivity : Scm"'

Current density: A em·

Power : W

Force : N

Energy : J

Electric field : Vern"'

PROBLEM DATA
mild2eurnlqe.toseab
TOSCA analysis (nl)
Magnetostaties
Case No 1

16640 elements
69813 nodes

Shape funet. fields
Nodal eoil fields

LOCAL COOROS.
Xloeal =0.0
Vloeal =0.0
Zioeal =1.85
Theta =0.0
Phi =0.0
Psi = 0.0
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veld t.g.v. p.m.

en stroomveld t.g.~v~.p~.~m.~ ~

-------=~~;;~~dlee op z=2.3dwarsdoorsne
-~~-

UNITS
'mmLength. : T

Flux density . .,
f· Id 'AmMagnetic Ie. d-cm

. I' oersteScalar potentIa .

. I' gauss-emVector potentia. .,

Conductivity : scm,
Current density: A em

·wPower : N

Force : J
Energy . .,
Electric field : V em

PROBLEM DATA
mild2curnlqc.to.sc(an~)
TOSCA analySIS
Magnetostatlcs

e No 1
caf6640 elements

69813 nodes
funct fieldsShape .. ' d

Nodal COil flel S

LOCAL COORDS.
Xlocal = 0.0
Ylocal = 0.0
Zlocal = 2.3
Theta = 0.0
Phi =0.0
Psi = 0.0

. 5 Page 5 I110/Feb/98 17:03.0 d
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LOCAL COOROS.
Xlocal =0.0
Ylocal =0.0
Zlocal =2.5
Theta =0.0
Phi =0.0
Psi =0.0

PROBLEM DATA
mild2curnlqc.toscab
TOSCA analysis (nl)
Magnetostatics
Case No 1

16640 elements
69813 nodes

Shape funct. fields
Nodal coil fields

UNITS
Length :mm

Rux density : T

Magnetic field : Am·'

Scalar potential: oersted-em

Vector potential: gauss-em

Conductivity : Scm·'

Current density: A em·'

Power : W

Force : N

Energy : J
Electric field : Vern·'

dwarsdoorsnede op z=2.5

veld t.g.v. p.m. en stroom

veld t.g.v. p.m.

110/Feb/98 17:08:45 Page 6 I
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UNITS
~ Length :mm

0.7 1-",- Flux density :T
,

'\ Magnetic field : Am"

\ Scalar potential: oersted-em

Vector potential: gauss-em

0.6 f-- " '" "- Conductivity :Scm'l

\ ~ Current dens~y : A em'-""'- Power :W\
'~ Force :N

0.5 ,--
,

~ Energy : J

\ ~ Electric field : V em"

'- ,,"'-
-, ,,,,---

0.4 '-- '-'I
"

\--... PROBLEM DATA
cv,._" ", ....:---........ mild2qb.toscab,

" "':--............ " '-
'::---... TOSCA analysis (I)

'"
, <:-...... Magnetostatics0.3 l- '. " -0-'- Case No 1'. '. , "

~
'" 16640 elements

-" '. ~ 69813 nodes..,
'. -, ~'. - -, Shape funct. fields0.2 - -- ~.. '. "

Nodal coil fields\.
,

v-.
.,.,~

~ v ::::-
·~·_v

" ,.•.•., -, ~.
, '.

" " ~
"- ..

'<',,- ~'0. ..
" "

0.1 - '" . r ~
"'"

.,. -•..
~.",. ,« . ,

" .. -. -•..•.... '" LOCAL COOROS...
'. .,

'"
>p- ---~~""

..<: .:.-:... :.....~ "-.1 Xlocal =0.0
I I 1 I

.~,< Ylocal =0.0

Local X coord 0.21 0.252 0.294 0.336 0.378 0.42 Zlocal =1.85
Theta =0.0

Local Y coord 0.21 0.252 0.294 0.336 0.378 0.42 Phi =0.0
Local Z coord 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Psi =0.0

-- Component: #BR, Integral = 0.0938589

- - Component: #BR, Integral = 0.0918538
I22/Jan/98 18:26:34 Page 6 I
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-, UNITS
,..----- \ Length :mm

~~ \
// \.i Flux density :T

//
\"

Magnetic field : Am"'

0.7 - // Scalar potential: oersted-cm

\ Vector potential: gauss-cm

t/ Conductivity : Scm"
-" ......._-- \\f------ Current density: A em"'

0.6 I "\ Power :W
Force :N

I \\ Energy : J

0.5 r,-- \, Electric field : Vern"

I "\I ""-\
0.4 H-- \ PROBLEM DATA

\ '" mild2qb.toscab

I "'-, TOSCA analysis (I)
""-, Magnetostatics

0.3 It---- ""-\ Case No 1

\, 16640 elements
69813 nodes

0.2 i- \\ Shape funct. fields

"'--, Nodal coil fields

",
0.1 - ""-\

\\
-------, LOCAL COORDS.

1 I I 1'\ I
Xloeal = 0.0

0.0 Yloeal = 0.0

Local X coord 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 Zioeal = 1.85
Theta = 0.0

Local Y coord 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 Phi = 0.0
Local Z coord 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Psi = 0.0

-- Component: #BR, Integral =0.29491

-- - Component: #BR, Integral =0.304558
I4/Feb/98 17:50:17 Page 4 I
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LOCAL COORDS.
Xlocal =0.0
Ylocal =0.0
Zlocal =0.0
Theta =0.0
Phi =0.0
Psi =0.0

PROBLEM DATA
mild2qb.toscab
TOSCA analysis (I)
Magnetostatics
Case No 1

16640 elements
69813 nodes

Shape funct. fields
Nodal coil fields

UNITS
Length : mm

Flux density : T

Magnetic field : Am"

Scalar potential: oersted-em

Vector potential: gauss-em

Conductivity : Scm"

Current density: A em"

Power : W

Force : N

Energy : J

Electric field : Vern"

0.194
0.194
2.3

0.194
0.194
2.04

0.194
0.194
1.78

~"...

I

J
r, I!

{II \ -/ ./' ---- -'- - -- -- - - - --' - - '- ~ / I
I /'------.----"--.- I

-,

1 ! \ I

I I \ I
I I
\I
I[,
I

, 1\

'I ,," "" 1\
I I / I",I
/1/1"

" I I "
.. ~ ? 9 I I r

.' 1 ",",-=., \. ,., .0" • -··1· .. 'O" 0 --' '0"_" . "" t .- . .. - o. •• • •• - ••+ - , . _,., ,/, J0.0' - --".

0.1 r-

0.4 -

0.2 r-

0.8-

0.5-

0.7-

0.3 r-

0.6-

Local X coord
Local Y coord
Local Z coord

0.194 0.194 0.194
0.194 0.194 0.194

1.0 1.26 1.52
__ Component: #BR, Integral =0.627209

_ _ Component: #BR, Integral =0.580406 I23/Jan/98 08:59:50 Page 5 I
.. , " , Component: #BR, Integral = 0.22077 II~OPERA 3d
m" "',..... Component: #BR, Integral = 0.00910546 II post-processor 2,60; tJL- ~:-- ..:..-_.::..._ __IJ IV



-5000.0 f-

LOCAL COORDS.
Xlocal = 0.0
Ylocal =0.0
Zlocal =1.85
Theta =0.0
Phi =0.0
Psi =0.0

UNITS
Length : mm

Flux density : T

Magnetic field : Am·'

Scalar potential: oersted-em

Vector potential: gauss-em

Conductivity : Scm·'

Current dens~y : A em'

Power :W

Force :N

Energy : J
Electric field : Vern·'

PROBLEM DATA
mild2curqb.toscab
TOSCA analysis (I)
Magnetostatics
Case No 1

16640 elements
69813 nodes

Shape funct. fields
Nodal coil fields

I16/Janl98 14:52:49 Page 46 I
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I

0.29
5.0705E-08

0.0

I

,/1

!\. \I "\
1 \
I \

f ""I, I ---.... :::-.

1\

Ii
J

0.089615
-0.275806

0.0

I

\ 1
\ 'I
II II
III
I,
I,
II
~I

-0.234615
-0.170458

0.0

\ I

I

0.0896149 -0.234615
0.275806 0.170458

0.0 0.0
0.29*#BR*#HT, Integral =-166.384

0.28*#BR*#HT, Integral =-161.273

0.0 ,i lv --?

~"I

0.29
0.0
0.0

_ _ Component:

_ _ Component:

\
25000.0 -j\

20000.0 ~:
15000.0 -f I

1\1
I I

10000.0 If ~

5000.04f- \

I' \ .~

-25000.0 r-

-15000.0 -

-10000.0 -

-20000.0 r-

Local X coord
Local Y coord
Local Z coord

00



2.4

2.2

2.0

1.8

1.6

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

Component: BMOD
Minimum = 0.001804, Maximum = 2.417863
Integral = 0.254289

3

2.4

2.2

2.0

1.8

1.6

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2 1=0.301
0.0
0.0

2=0.599
0.0
0.0

3=0.599
90.0
0.0

4=0.301
90.0
0.0

Polar

UNITS
Length : mm

Flux density : T

Magnetic field : Am"'

Scalar potential: oersted-em

Vector potential: gauss-em

Conductivity : Scm"'

Current density: A em'

Power : W

Force : N

Energy : J
Electric field : Vern"'

PROBLEM DATA
mild2curqb.toscab
TOSCA analysis (I)
Magnetostatics
Case No 1

16640 elements
69813 nodes

Shape tunct. fields
Nodal coil fields

LOCAL COORDS.
Xlocal =0.0
Ylocal = 0.0
Zlocal = 2.3
Theta = 0.0
Phi = 0.0
Psi =0.0

I4/Feb/98 17:57:38 Page 8 I
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Component: BMOD
Minimum = 0.000988321, Maximum = 1.596155
Integral = 0.268202

3

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

1=0.301
0.0
0.0

2=0.599
0.0
0.0

3=0.599
90.0
0.0

4=0.301
90.0
0.0

Polar

UNITS
Length :mm

Flux density : T

Magnetic field : Am"'

Scalar potential: oernted-cm

Vector potential: gauss-em

Conductivity : S em"'

Current density: A em"'

Power :W

Force : N

Energy : J
Electric field : V em"'

PROBLEM DATA
mild2curnlqc.toscab
TOSCA analysis (nl)
Magnetostatics
Case No 1

16640 elements
69813 nodes

Shape funct. fields
Nodal coil fields

LOCAL COORDS.
Xlocal =0.0
Ylocal =0.0
Zlocal =2.3
Theta =0.0
Phi =0.0
Psi =0.0

I4/Feb/98 17:58:40 Page 9
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1600.0

1400.0

1200.0

1000.0

800.0

600.0

400.0

Component: BMOD/HMOD*795775
Minimum = 1.0, Maximum = 1764.17
Integral = 262.883

3

1600.0

1400.0

1200.0

1000.0

800.0

600.0

400.0

200.0 1=0.301
0.0
0.0

2=0.599
0.0
0.0

3=0.599
90.0
0.0

4=0.301
90.0
0.0

Polar

UNITS
Length : mm

Flux density : T

Magnetic field : A m-'

Scalar potential: oersted-em

Vector potential: gauss-em

Conductivity ; S cm-'

Current density: A em'

Power :W

Force : N

Energy : J

Electric field : V cm-'

PROBLEM DATA
mild2curnlqc.toscab
TOSCA analysis (nl)
Magnetostatics
Case No 1

16640 elements
69813 nodes

Shape funct. fields
Nodal coil fields

LOCAL COOROS.
Xlocal =0.0
Ylocal = 0.0
Zlocal =2.3
Theta =0.0
Phi =0.0
Psi =0.0

I4/Feb/98 17:59:31 Page 10 I
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500000.0

400000.0

Component: HMOD .
Minimum = 192.232, Maximum = 572787.0
Integral = 1099.59

3

500000.0

400000.0

300000.0

200000.0

100000.0
1=0.301

0.0
0.0

2=0.599
0.0
0.0

3=0.599
90.0
0.0

4=0.301
90.0
0.0

Polar

UNITS
Length : mm

Flux density : T

Magnetic field : A m'

Scalar potential: oersted-em

Vector potential: gauss-em

Conductivity : Scm"'

Current density: A em"'

Power : W

Force : N

Energy : J
Electric field : Vern"'

PROBLEM DATA
mild2curnlqc.toscab
TOSCA analysis (nl)
Magnetostatics
Case No 1

16640 elements
69813 nodes

Shape funct. fields
Nodal coil fields

LOCAL COORDS.
Xlocal = 0.0
Ylocal = 0.0
Zlocal =2.0
Theta =0.0
Phi =0.0
Psi =0.0

I4/Feb/98 18:00:59 Page 11
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~~

UNITS

5000.0 r- I Length :mm

1\ /, Flux density :T

1\ Magnetic field : Am"'

4000.0 - I J I Scalar potential: oersted-em

I I I Vector potential: gauss-em

I
Conductivity :Scm"l

3000.0 - I I Current density: A em"'

I I
Power :W

1 I
Force :N

2000.0 - I Energy :J

i I Electric field : V em"'

1000.0 - ! I
I-- --,. /-----......

I I
------ '--- ------ ,""'- I./ I I I I I PROBLEM DATA

0.0 i mild2curnlqc.toscab

I TOSCA analysis (nl)

-1000.0 -I Magnetostaties
Case No 1

r-I
16640 elements

-2000.0 69813 nodes

I Shape funet. fields
Nodal eoil fields

-3000.0 -I
r

-4000.0 \1 LOCAL COOROS.

-5000.0 j I I I I I
Xloeal = 0.0
Yloeal = 0.0

Local X coord 0.59 0.47732 0.18232 -0.18232 -0.47732 -0.59 Zioeal = 1.85
Theta =0.0

Local Y coord 0.0 0.346793 0.561123 0.561123 0.346793 -5.158E-08 Phi =0.0
Local Z coord 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Psi = 0.0

__ Component: #HT, Integral = 823.471

I4/Feb/98 18:11 :08 Page 19 I
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\ J

I i UNITS
1-

0.8 I-
~\ '"

- _.- ,"""- - - - - - - --- .-.
II Length :mm,-

Flux density :TI '- ,~

" //11\ /'~--_._~._ .._--_._--- ............. Magnetic field : A m-'

0.7 l- i '- /' ,,/ Scalar potential: oersted-em
I Vector potential: gauss-em

I I

I
Conductivity : Sem-'

0.6 - , Current density: A em-'

I
Power :W

I Force :N

I Energy :J

0.5 - I Electric field :Vcm-'

I I
I

I0.4 -
I

I PROBLEM DATA

I mild5eurnlqa.toseab
0.3 - I TOSCA analysis (nl)

I I Magnetostaties

I I Case No 1

0.2 r-

I
16640 elements

I 69813 nodes

I Shape funet. fields

0.1 l- I Nodal coil fields

I I
/" "- I /-1I - I I I

0.0 - _. -
\1 (I- - r- \1

I LOCAL COORDS.
1-------- I Xloeal =0.0

-0.1 I-- I \ I I I I
Vloeal =0.0

Local X coord 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 Zioeal =0.0
Theta =0.0

Local Y coord 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 Phi =0.0
Local Z coord 1.0 1.26 1.52 1.78 2.04 2.3 Psi =0.0

-- Component: #BR, Integral =0.548373

- - Component: #BR, Integral =0.638898
I61Feb/98 10:38:36 Page 3 I
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18.0

16.0

14.0

12.0

Component: BMOD
Minimum = 0.000626237, Maximum = 19.7558
Integral = 0.356358

3

18.0

16.0

14.0

12.0

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0 1=0.301
0.0
0.0

2=0.599
0.0
0.0

3=0.599
90.0
0.0

4=0.301
90.0
0.0

Polar

UNITS
Length :mm

Rux density : T

Magnetic field : Am"'

Scalar potential: oersted-em

Vector potential: gauss-em

Conductivity : S em"'

Current density: A em"'

Power :W

Force : N

Energy : J

Electric field : Vern"'

PROBLEM DATA
mild5curqb.toscab
TOSCA analysis (I)
Magnetostatics
Case No 1

16640 elements
69813 nodes

Shape funct. fields
Nodal coil fields

LOCAL COORDS.
Xlocal =0.0
Ylocal = 0.0
Zlocal =2.3
Theta = 0.0
Phi =0.0
Psi =0.0

I4IFeb/98 18:03:24 Page 13 I
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2.0 i"-

1.8 ~

1.6 ".

1.4

1.2

1.0 "-

0.8 :c.

0.6 :c.

Component: BMOD .
Minimum = 0.0140046, MaXimum = 2.140648
Integral = 0.103857

3

.., 2.0

- 1.8

- 1.6

- 1.4

- 1.2

..., 1.0

.., 0.8

- 0.6

..., 0.4
.., 0.2

1=0.301
0.0
0.0

2=0.599
0.0
0.0

3=0.599
90.0
0.0

4=0.301
90.0
0.0

Polar

UNITS
Length : mm

Rux density : T

Magnetic field : Am"'

Scalar potential: oersted-em

Vector potential: gauss-em

Conductivity : Scm"'

Current density: A em'

Power : W

Force : N

Energy : J
Electric field : Vern"'

PROBLEM DATA
mild5curnlqa.toscab
TOSCA analysis (nl)
Magnetostatics
Case No 1

16640 elements
69813 nodes

Shape funct. fields
Nodal coil fields

LOCAL COORDS.
Xlocal =0.0
Ylocal =0.0
Zlocal =2.3
Theta =0.0
Phi =0.0
Psi =0.0

I4/Feb/98 18:04:54 Page 14 I
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40.0 i"-

35.0 "'-

30.0

25.0 10<-

20.0 I<-

15.0 i"-

10.0 "'- 4

5.0

Component: BMOD/HMOD*795775
Minimum = 1.0, Maximum = 41.3499
Integral = 1.978464

3

., 40.0

35.0

.., 30.0

.., 25.0

., 20.0

., 15.0

.., 10.0

., 5.0 1=0.301
0.0

0~
0.0

~ 4 2=0.599
:;>'S 5-
~

0.0
0.0

3=0.599
90.0
0.0

4=0.301
90.0
0.0

Polar

UNITS
Length :mm

Flux density : T

Magnetic field : Am"

Scalar potential: oersted-em

Vector potential: gauss-em

Conductivity : S em"

Current density: A em·

Power : W

Force : N

Energy : J

Electric field : Vern"

PROBLEM DATA
mild5eurnlqa.toseab
TOSCA analysis (nl)
Magnetostaties
Case No 1

16640 elements
69813 nodes

Shape funet. fields
Nodal eoil fields

LOCAL COORDS.
Xloeal = 0.0
Yloeal =0.0
Zioeal = 2.3
Theta = 0.0
Phi = 0.0
Psi = 0.0

I4/Feb/98 18:05:39 Page 15 I
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350000.0

300000.0

250000.0

200000.0

150000.0

Component: HMOD
Minimum = 494.666, Maximum = 369163.0
Integral = 5621.49

3

350000.0

300000.0

250000.0

200000.0

150000.0

100000.0

50000.0 1=0.301
0.0
0.0

2=0.599
0.0
0.0

3=0.599
90.0
0.0

4=0.301
90.0
0.0

Polar

UNITS
Length : mm

Flux density : T

Magnetic field : Am"'

Scalar potential: oersted-em

Vector potential: gauss-em

Conductivity : Scm"'

Current density: A em"'

Power : W

Force : N

Energy : J
Electric field : Vern"'

PROBLEM DATA
mild5curnlqa.toscab
TOSCA analysis (nl)
Magnetostatics
Case No 1

16640 elements
69813 nodes

Shape funct. fields
Nodal eoil fields

LOCAL COORDS.
Xloeal =0.0
Yloeal =0.0
Zioeal =2.0
Theta =0.0
Phi =0.0
Psi =0.0

14/Feb/98 18:06:18 Page 16 I
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UNITS

140000.0 - / 0 Length :mm
! I

I I \ Flux density :T

I~ / I
\ Magnetic field : Am"

120000.0 - I
,
\ Scalar potential: oersted-em

I j I

I Vector potential: gauss-em
100000.0 - I I

I
Conductivity :Scm o

'

I I I Current density: A em"
f--

I
80000.0 I I I

Power :W
Force :N

60000.0 I-- I I I
Energy :J
Electric field : V em"'

40000.0 - I I I
I I

I- I
20000.0 I

I I I
PROBLEM DATA

I I I I I mild5curnlqa.toscab
0.0

_.
I TOSCA analysis (nl)

-20000.0 - I
Magnetostatics
Case No 1

I 16640 elements

-40000.0 - 69813 nodes
I Shape funct. fields

-60000.0 -

I
Nodal coil fields

-80000.0 ~ I
-100000.0 ~ I LOCAL COORDS.

I Xlocal =0.0
-120000.0 I-- \1 I 1 I I I

Ylocal = 0.0

Local X coord 0.39 0.315517 0.120517 -0.120517 -0.315517 -0.39 Zlocal = 1.85
Theta = 0.0

Local Y coord 0.0 0.229236 0.370912 0.370912 0.229236 -3.409E-08 Phi = 0.0
Local Z coord 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Psi = 0.0

__ Component: #HT, Integral = 13497.6

I4/Feb/98 18:09:36 Page 18 I
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UNITS
/' Length :mm

/ Flux density :T
-100.0 I-- ,/ Magnetic field : A m-'

,,- Scalar potential: oersted-em

-200.0 I-- / Vector potential: gauss-em

/' Conductivity : Scm-'

-300.0 ,-- / Current density: A em'

./ Power :W

-400.0 - ./ Force :N

./ Energy :J
./ Electric field :Vcm-'

-500.0 - ./
./

-600.0 ,-- ./
./ PROBLEM DATA

-700.0 ,-- ./ m2afnlqa.toscab
./

./
TOSCA analysis (nl)

-800.0 ,-- ./ Magnetostaties

/' Case No 1

./ 3840 elements
-900.0 ,-- 16721 nodes./

/ Shape funet. fields
-1000.0 I--

./ Nodal coil fields

./
-1100.0 - -v'

/'
/'

-1200.0 -
..J LOCAL COORDS.

.-!......., -- Xloeal =0.0
-1300.0 -- .-' I 1 I 1 1

Ylocal =0.0

Local X coord 0.39 0.370912 0.315517 0.229236 0.120517 -1.705E-08 Zioeal =1.85
Theta =0.0

Local Y coord 0.0 0.120517 0.229236 0.315517 0.370912 0.39 Phi =0.0
Local Z coord 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Psi =0.0

__ Component: #HT, Integral =-443.729

~8 08:19:35 Page 14 I
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Component: SQRT(HZ*HZ+#HT*#HT)

1°,0 Wit 00.. iii 10tl':I:?J_WIIII.••••21°1°.°.,°1

UNITS
Length : mm

Aux density : T

Magnetic field : Am"'

Scalar potential: oersted-em

Vector potential: gauss-em

Conductivity : Scm"'

Current density: A em"'

Power :W

Force : N

Energy : J
Electric field : Vern"'

PROBLEM DATA
mild2curnlqc.toscab
TOSCA analysis (nl)
Magnetostatics
Case No 1

16640 elements
69813 nodes

Shape funct. fields
Nodal coil fields

LOCAL COORDS.
Xlocal =0.0
Ylocal =0.0
Zlocal =0.0
Theta =0.0
Phi =0.0
Psi =0.0

I61Feb/98 13:04:43 Page 19
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Component: SQRT(HZ*HZ+#HT*#HT)

10~0 2000.010.0 .

I "r!I,j!f1'!l1W&!iiiJ"!I,,;!I.• •••••

UNITS
Length : mm

Flux density : T

Magnetic field : Am"'

Scalar potential: oersted-em

Vector potential: gauss-em

Conductivity : Scm"'

Current density: A em"'

Power : W

Force : N

Energy : J
Electric field : Vern"'

PROBLEM DATA
m2afnlqa.toseab
TOSCA analysis (nl)
Magnetostaties
Case No 1

3840 elements
16721 nodes

Shape funet. fields
Nodal eoil fields

LOCAL COOROS.
Xloeal = 0.0
Yloeal =0.0
Zioeal = 0.0
Theta = 0.0
Phi =0.0
Psi =0.0

[£1F8b/9B 13:32:16 Page 23
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Component: BMOD
0.000809136 0.93f956
1•••••'I·.I'I.I·ltlmlll.w•••tiiiiiillflll·

,
1.865101

stator in verzadiging

UNITS
Length ; mm
Flux density : T
Magnetic field : Am"'
Scalar potential: oersted-em
Vector potential: gauss-em
Conductivity : Scm"'
Current density: A em"'
Power : W
Foree : N
Energy : J
Electric field : Vern"'

PROBLEM DATA
mild2nlqa.toscab
TaSCA analysis (nl)
Magnetostatics
Case No 1

16640 elements
69813 nodes

Shape funct. fields
Nodal coil fields

LOCAL COORDS.
Xlocal = 0.0
Ylocal =0.0
Zlocal = 0.0
Theta =0.0
Phi =0.0
Psi =0.0

v:.- OPERA-3d
Post-processor 2.601 8
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stator in verzadiging

UNITS
Length : mm
Flux density : T
Magnetic field : Am"'
Scalar potential: oersted-cm
Vector potential: gauss-cm
Conductivity : Scm"'
Current density: A cm"'
Power : W
Force : N
Energy : J
Electric field : V cm"'

PROBLEM DATA
mild2nlqa.toseab
TOSCA analysis (nl)
Magnetostaties
Case No 1

16640 elements
69813 nodes

Shape funet. fields
Nodal eoil fields

LOCAL COOROS.
Xloeal =0.0
Vloeal =0.0
Zloeal = 0.0
Theta =0.0
Phi =0.0
Psi =0.0

~OPERA-3d
Post-processor 2.601 ti
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stroom in stator met verzadiging

UNITS
Length : mm
Flux density : T
Magnetic field : A mo

'

Scalar potential: oersted-cm
Vector potential: gauss-cm
Conductivity : Scm"
Current density: A cm"
Power : W
Force : N
Energy : J
Electric field : V cm"

PROBLEM DATA
mild2curnlqc.toscab
TOSCA analysis (nl)
Magnetostatics
Case No 1

16640 elements
69813 nodes

Shape funct. fields
Nodal coil fields

LOCAL COORDS.
Xlocal =0.0
Ylocal = 0.0
Zlocal =0.0
Theta = 0.0
Phi = 0.0
Psi =0.0

~OPERA-3d
Post-processor 2.601 d
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Component: BMOD

1°.0043256111'%9 1.0:e.=:.m;.\~.mim*.).._.2•.0.4.69.0.'

streom in stator met verzadiging

UNITS
Length : mm
Flux density : T
Magnetic field : Am"'
Scalar potential: oersted-em
Vector potential: gauss-em
Conductivity : Scm"'
Current density: A em"'
Power :W
Force : N
Energy : J
Electric field : Vern"'

PROBLEM DATA
mild2curnlqc.toscab
TOSCA analysis (nl)
Magnetostatics
Case No 1

16640 elements
69813 nodes

Shape funct. fields
Nodal coil fields

LOCAL COOROS.
Xlocal = 0.0
Ylocal = 0.0
Zlocal = 0.0
Theta = 0.0
Phi = 0.0
Psi = 0.0
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stroom in dunne stator met verzadiging

Component: BMOD

e,0320937 ."'t 1'~~ii~.iI.:8i1;Mt.iMtP.;m.t•••2.,.40.2.7.8.1

UNITS
Length : mm
Flux density : T
Magnetic field : Am"
Scalar potential: oersted-em
Vector potential: gauss-em
Conductivity : Scm"
Current density: A em"
Power : W
Force : N
Energy : J
Electric field : Vern"

PROBLEM DATA
mild5curnlqa.toscab
TOSCA analysis (nl)
Magnetostatics
Case No 1

16640 elements
69813 nodes

Shape funct, fields
Nodal coil fields

LOCAL COOROS.
Xlocal =0.0
Ylocal = 0.0
Zlocal =0.0
Theta =0.0
Phi = 0.0
Psi =0.0

v:.- OPERA-3d
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lineair statorijzer

UNITS
Length : mm
Flux density : T
Magnetic field : Am"
Scalar potential: oersted-em
Vector potential: gauss-em
Conductivity : Scm"
Current density: A em"
Power : W
Force : N
Energy : J
Electric field : Vern"

PROBLEM DATA
mild2qb.toseab
TaSCA analysis (I)
Magnetostaties
Case No 1

16640 elements
69813 nodes

Shape funet. fields
Nodal eoil fields

LOCAL COORDS.
Xloeal =0.0
Vloeal =0.0
Zloeal =0.0
Theta =0.0
Phi =0.0
Psi =0.0

~OPERA-3d
Post-processor 2.601 ~
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Component: BMOD
0.00232287 0.93~661

1•••••dl!:'I~I.ltlt••('I'I;••i;<@;<@jii@r···

Iineair statorijzer

UNITS
Length : mm
Flux density : T
Magnetic field : Am·'
Scalar potential: oersted-em
Vector potential: gauss-em
Conductivity : Scm·'
Current density: A em·'
Power : W
Force : N
Energy : J
Electric field : Vern·'

PROBLEM DATA
mild2qb.toseab
TOSCA analysis (I)
Magnetostaties
Case No 1

16640 elements
69813 nodes

Shape funet. fields
Nodal coil fields

LOCAL COORDS.
Xloeal =0.0
Yloeal = 0.0
Zioeal =0.0
Theta =0.0
Phi =0.0
Psi = 0.0
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stroom in dunne stator met verzadiging

UNITS
Length : mm
Flux density : T
Magnetic field : Am"
Scalar potential: oersted-em
Vector potential: gauss-em
Conductivity : Scm"
Current density: A em"
Power :W
Force : N
Energy : J
Electric field : V cm"

PROBLEM DATA
mild5curnlqa.toscab
TOSCA analysis (nl)
Magnetostatics
Case No 1

16640 elements
69813 nodes

Shape funct. fields
Nodal coil fields

LOCAL COORDS.
Xlocal = 0.0
Ylocal =0.0
Zlocal = 0.0
Theta = 0.0
Phi =0.0
Psi = 0.0

v:.- OPERA-3d
Post-processor 2.601 U
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APPENDIX E

Gewicht van de rotor

as
1 =2.6 mm
Ras= 0.15 mm

v = 1. JtR2 = 0.183'10-9 m3

p = 7.85'103 kg/m3

mas = p . V = 1.436.10-6 kg

magneet
1 =0.8 mm
Rbu = 0.275 mm
Rbi = 0.15 mm

V = 1· Jt(Rb}-Rb?) = 0.134.10-9 m3

p = 8.3,103 kg/m3

mpm =p . V = 1.072.10-6 kg

totaal:
m = mas + mpm = 2.508.10-6 kg
G = 2.5.10-5 N

APPENDIX E 1
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