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This report deals with the development of a matIiematical model

of a stepping motor and the verification of its reliafiility,

comparing its results with experimental values.

The model, arrived at i~ this investigation, has been arranged for
- -

a three-phase variable-reluctance stepping motor, in which eddy

currents and hysteresis as well as non-linearity in the magnetic

behaviour of the material are taken into account.

Using an analogue computer, the behaviour of the motor has been

investigated with variation of the following parameters: supply

voltage, statorcircuit resistance, stepping frequency and load

torque.

The results of the analogue computations appeared to be Ln fair

agreement with experiment.



technische hogeschool eindhoven

afdeling der elektrotechniek groep elektromechanica

In1eiding

biz 5 van

rapport nr. EM 73-4

Een stappenmotor is een roterende e1ektromechanische omzetter,

die een re1atie 1egt tussen een digitaa1 signaa1 en een mechanische

beweging. Bij iedere stapopdracht, hierna pu1s te noemen, behoort

destappenmotor een hoek ter grootte van zijn staphoek 8e af t~

1eggen.

Aan een betrouwbare stappenmotor mogen we de vo1gende eis ste11en:

Ret aanta1 stappen·dat de motor maakt moet ge1ijk zijn aan het aanta1

toegediende pu1sen; m.a.w. er ~et een eenduidig verband bestaan

tussen het aanta1 toegediende pu1sen en de afge1egde hoek.

De motor moet aan deze eis vo1doen over een groot stapfrekwentie

gebied.

Onderstaande figuur 0.1 geeft het ver100p van de hoekverp1aatsing

8 a18 funktie van de tijd in het idea1e geva1 weer.

digitaa1 signaa1 met

stapfrekwentie f = lITs s

8

1see
48,

38e

28.

8.1---......

fig. O. 1

-

-t

Deze idea1e rotorresponsie noemen we in het vervo1g 8 •
s

Een werke1ijke stappenmotor gedraagt zich dynamisch niet zo ideaa1.

Rierbij kunnen fouten optreden: zo kan b.v. de rotor in resonantie

geraken met a1s gevo1g dat de motor stappen ver1iest, of de boven

grens van het stapfrekwentiegebied kan sterk ver1aagd worden door



technische hogeschool eindhoven

afdel ing der elektrotechniek groep elektromechanica

biz 6 van

rapport nr. EM 73-4

de wrijving.

Deze enkele voorbeelden tonen reeds aan dat een onderzoek naar het

dynamisch gedrag van stappenmotoren onontbeerlijk is voor een

optimaal gebruik ervan.

(LI) en (L2) geven enkele van die onderzoekingen.

Ret nu volgende onderzoek naar het dynamisch gedrag heeft zich be

perkt tot reluktantie stappenmotoren. Een groot gedeelte van het

onderzoek -o.a. het analoge rekenmachineschema- is ook toepasbaar

op stappenmotoren met permanent magneetrotor.

Bij de studie van het dynamisch gedrag van stappenmotoren speelt

het koppel, dat op de rotor wordt uitgeoefend bij variatie van de

rotorpositie e en bij een konstante bekrachtigingsstroom een be

langrijke role Over dit z.g. stationaire koppel van reluktantie

stappenmotoren is onderzoek verricht in de vakgroep Elektromecha

nica van de Technische Rogeschool Eindho~en (L3).

Verzadiging van het ijzer blijkt een grote invloed te hebben op

de vorm en het niveau van de stationaire koppel-koppelhoekkromme.

Teneinde deze studie te begrenzen worden in het volgende de

stationaire koppel-koppelhoekkrommen als gegeven aangenomen,

waartoe meestal de opgemeten krommen worden gebruikt.

Aangezien de stroom niet konstant blijft in dynamisch bedrijf

-hij gaat b.v. langzaam naar 'zijn eindwaarde- gaan we steeds op

een andere koppel-koppelhoekkromme over.

Bij een werkelijke stappenmotor wordt het dynamisch gedrag niet

meer aIleen bepaald door stationaire koppels maar mede door:
r

a) wervelstomen.

b) hysteresisverschijnselen.

Wervelstromen en hysteresisverschijnselen kunnen in het algemeen

optreden wanneer in het ijzer fluxveranderingen plaatsvinden.

tr zijn twee oorzaken voor fluxveranderingen aan te wijzen:

I) De stroom in de statorspoelen.

Door het schakelen in de statorspoelen verandert de stroom

en daarmee de flux voortdurend.
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2) Ret bewegen van de rotor.

Wanneer de rotor draait varieert de reluktantie en daarmee ook

de flux (bij konstante stroom).

Ten gevolge van de wervelstromen wordt de opbouw en de afbraak van

de magnetische flux in het ijzer vertraagd, hetgeen zijn invloed

heeft op het koppel.

Ten gevolge van de hysteresis kunnen, afhankelijk van de voorge

schiedenis, bij een bepaalde waarde van de stroom twee waarden voor

de flux ~ optreden, waarmee weer twee verschillende koppels korres

ponderen.

Bij het opstellen van een mathematisch model, dat het dynamisch

gedrag van stappenmotoren beschrijft, en bij het verifieren van

dit model aan stappenmotoren, zal met al deze faktoren rekening

gehouden moeten worden.
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Theoretische beschouwingen aangaande het dynamisch gedrag

van reluktantie stappenmotoren.

In de inleiding zagen we reeds dat er verschillende faktoren zijn,

die het dynamisch gedrag van stappenmotoren kunnen beinvloeden.

Om de invloed van iedere faktor apart te onderzoeken, zullen we

uitgaan van een vereenvoudigd model van een stappenmotor, waarin we

telkens een van die faktoren in rekening brengen.

In het analoge rekenmachineschema (Hoofdstuk 2) kunnen later vele

van deze faktoren tegelijk in rekening gebracht worden.

We gaan uit van een drie-fasen stappenmotor met een rotor, waarvan

het oppervlak bestaat uit z tanden en evenzovele gleuven, beide

met breedte w.

Figuur 1.1 bevat het schema van zorn stappenmotor. Aan deze motor,

die ontwikkeld is uit een bestaand demonstratiemodel, zullen de

berekeningen geverifieerd worden.

De drie statorfasen A, B en C, die ieder bestaan uit twee polen,

zijn hier in een vlak ondergebracht. De rotor bezit 8 tanden.

fig. I. I
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De nu volgende theorie is echter'ook zonder meer toe-

baar op de drie-fasen stappenmotoren, waarvan de statorfasen in drie

verschillende vlakken zijn ondergebracht. Bij deze modellen bezit

elke stator evenals de rotor z tanden en zijn de drie statoren on

derling 2n/3z graden t.o.v. elkaar verschoven.

We nemen aan dat dewederzijdse induktie tussen de verschillende

statorfasen verwaarloosbaar klein is. In figuur 1.1 wordt dit aange

toond voor het meetmodel. In de figuur zijn de fluxcontouren getekend

voor het geval statorfase A is bekrachtigd. In de niet bekrachtigde

statorpolen blijkt de resulterende flux klein te zijn.

De uitgangspunten voor de beschouwingen aangaande het vereenvoudigde

model zijn de volgende:

1) Stroombronvoeding.

Dit wil zeggen dat de stroom door de spoel direkt na het inscha

kelen zijn eindwaarde bereikt en direkt na het uitschakelen weer

nul wordt.

De stromen in de drie statorfasen zien er dan uit als staat aan

gegeven in figuur 1.2.

Statorfase A

Statorfase B

Statorfase C

fig. 1.2
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4) Relatieve permeabiliteit ~ = 00.r
M.a.w. geen verzadigingsverschijnselen in het ijzer.

5) De flux ~, gekoppeld met de bekrachtigde statorspoelen, verloopt

cosinusvormig met de rotorpositie e.
Deze aanname berust op de berekeningen van Brands en Veltkamp (L4).

Voor wig < 20 blijkt blijkt het fluxverloop vrijwel cosinusvormig

te zijn.

Tevens vergemakkelijkt deze aanname.de nu volgende berekeningen

aanmerkelijk.

In figuur 1.3 is een model van een stappenmotor getekend voor een

statorfase. De hierin vermelde tekenafspraken gelden voor de nu

volgende theorie.

fig. 1.3
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In het algemeen gelden voor een motor met een statorfase de volgende

systeemvergelijkingen:

u
o

Ri + ~ ( I. 1)

00
T = Je + T + T

e wr as
(l .2)

Veronderstellen we dat de motor slechts visceuse wrijving heeft en

dat hij onbelast blijft, dan gaat vergelijking (1.2) over in:

00 0
T Je + De

e

Voor het vereenvoudigde model voldoet het elektromagnetisch koppel

aan de volgende ~e!gelijking:

T =
e

awl
m

ae

".
%

Hoe L,verloopt als funktie van e voIgt uit uitgangspunt 5 van het

vereenvoudigde model (par I.I). Daar hebben we een cosinusvormig

~rband aangenomen van de gekoppelde flux en e. Dit wil zeggen dat

ook de statorzelfinduktie cosinusvormig verloopt met e; Het ijzer

werd immers lineair verondersteld.

In figuur 1.4 is de zelfinduktie voor statorfase A getekend.

Volledigheidshalve is hierin ook aangegeven hoe de zelfindukties van

statorfasen B en C verlopen.

Lm+Lv .. ·C.. ..

L \

Lm
.

t I .
I

Lm
. I'

-Lv '. ... '"

ge 2ge SeeOL.-__.......'-------''----.......'----__......a _

1~
Z

fig.I.4



technische hogeschool eindhoven

afdeling der elektrotechniek groep elektromechanica

biz 12' van

rapport nr. EM 73-4

In formulevorm kunnen we voor deze zelfindukties schrijven:

LA (8) L + L cos z8m v

LB(8) = L + L cos zC8 - 8 )m v e

Le(8) = L + L cos zC8 - 28 )m v e

Hierin is:

L de gemiddelde waarde van de zelfinduktie.m
L de maximale afwijking van L .v m
8 de staphoek = 2rr/ 3z.e

(I .3)

De gekoppelde flux ~:Cen dus L) is maximaal als de rotortanden zich

precies tegenover de bekrachtigde statortanden bevinden. Deze stand

van de rotor, waarbij de reluktantie.minimaal is, noemen we de sta~

biele evenwichtsstand.

De gekoppelde magnetische flux is minimaal als de gleuven in de rotor

zich precies tegenover de bekrachtigde statortanden bevinden. Deze

stand noemen we de labiele evenwichtsstand; de reluktantie is maximaal.

Met uitdrukking 1.3 voIgt voor het elektromagnetisch koppel:

Deze koppel-koppelhoekkromme wordt weergegeven in figuur 1.5.

stabiele
evenwichtsstand

Te
f

labiele
evenwichtsstand

-8

fig. 1.5
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Voor de bewegingsvergelijking 1.2 geldt nu:

00 0 2
J6 + D6 + 'zI L sin z6 = a

2 0 V ( 1.4)

Nabij de stabiele'eveawichtsstand kan de volgende linearisering

worden ingevoerd:

00 0

J6 + D6 + S6 a (I .5)

waar~n S = lz2 t 2L
2 0 V

S kan beschouwd worden als een elektromechanische torsieveerkonstante.

Deze linearisering is des te meer van toepassing omdat~ zoals later

zal blijken~ de koppel-koppelhoekkrornrne ten gevolge van de ijzerver

zadiging over een groter gebied dad hie4aan gegeven lineair wordt.

We lossen nu vergelijking 1.5 op voor het geval we de rator vanuit

een bepaalde evenwicntsstand naar de volgende evenwichtsstand laten

stappen.

De beginvoorwaarden op het moment t l = a zijn dan:

We schrijven vergelijking 1.5 in de volgende vorm:

6 (0) =
o
6 (0)

- 6e
o

en een dimens»loze visceuse dempingskonstante:

We voeren in een dimensieloze tijd:

De bewe~ingsvergelijking wordt nu:

It

t = t

~f
* DD = -::--"""'T.:'":-

2 '\IJS

00 *0

6 + 2D6 + 6 = a (1 .6)

Daar de demping bij stappenmotoren vrij .klein is~ kunnen we aannernen
·2dat D« 1; m.a.w. onderkritische demping.

De algemene oplossing van de differentiaalvergelijking luidt nu als

voIgt:
*6 (t)

o *6(t)

** .. *= exp(-Dt}( A cos t + B sin t )

** { .. *= exp(-Dt) (B - DA) cos t - (A

*It * *
~ exp(-DtH B cos t .., A sin t )

* * }+ DB) sin t
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Invullen van de beginvoorwaarden levert:

* ~* *rotorpositie: 8(t) = exp(-Dt) 8 cos te
.0 * ** *rotorsnelheid: 8(t) = exp(-Dt) 6 s~n te

(I .7)

( 1 .8)

In-figuur 1.6 worden deze oplossingen grafisch weergegeven:

.' .

' ..
'.

o

o *ett)
8e · ~ *

8
.... ...( e(t)
, \'.

1
(\ '"" \ ".,

I
I
I,,

- 8e

fig. 1.6

De slingertijd van de rotor bedraagt: T = 21r ~J/S.
0

De eigenfrekwentie van de rotor bedraagt: f = ~ ~ ..
0 2,1r

In een fasevlak kunnen de rotorpositie en de rotorsnelheid in een

figuur, het z.g. fasediagram, worden weergegeven. Figuur 1.7 geeft

de oplossing in het fasevlak van de bovenstaande bewegingsvergelijking.

o *
9( t)

*8e e(t)

fig. 1.7
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Gedurende de slingertijd T gaan we eenmaal rond in het fasevlak.
o

Zoals we later zullen zien blijken fasediagrammen een goed hulpmid

del te zijn om optredende instabiliteiten en limietcycli aan te tonen.

Onder een limietcyclus verstaan we een gesloten kromme in het fase

vlak. Rij treedt op wanneer we te maken hebbenmet"een periodiek

verschijnsel.

De voerstraal r in het fasediagram voldoet op elk tijdstip aan de

volgende vergelijking:

•
r(t) = ( I .9)

De amplitude van de voerstraal r blijkt nu een maat te zijn voor de

energieinhoud W van het systeem.

W(t) = !Se 2 (t) + !JS 2 (t)

W(~) = !S { e2(~) + e2(~) }

Met 1.9 voIgt hieruit:

It 2 *
W(t) = !S r (t) (1.10)

Ret bovenstaande geldt dus wanneer we de motor €en stap laten maken.

Meerstappenbedrijf komt ter sp..rake in hoofdstuk II.

Uitgangspunt I van het vereenvoudigde model is nu niet meer geldig.

De systeemvergelijkingen 1.1 en 1.2 worden nu:

U Ri T~i .dL ~= + UCft + ~de v

1. 2 dL _ J °eo DOe
2~ de - +

Rierin vullen we uitdrukking 1.3.

of: U + e = Ri + ~
rot dt
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o
izeL sin ze

v
(1.11)

e~ 0 2
J e + De + !zL i sin zev

(I . 12)

Dit stelsel differentiaalvergelijkingen zal in hoofdstuk II worden

opgelost met behulp -. van een analoge rekenmachine.

Voorlopig kunnen we weI reeds enkele gevolgtrekkingen'maken uit deze

vergelijkingen.

o
a) De term iz9 L sin ze stelt de rotatiespanning voor, veroorzaakt

v
door het draaien van de rotor in het veld van de bekrachtigde

statorpolen. Nabij de evenwichtsstand geldt de volgende linearisering:

e =
rot

2 0
iz L e·e

v

Teneinde een globale indruk te krijgen van het verloop van e t
o ro

vullen we in deze vergelijking voor e an e de oplossing van de

bewegingsvergelijking in het geval van de stroombronvoeding 1n

(oplossingen 1.7 en 1.8). In een eerste benadering geldt dus:

2 2 ** *e =-!iz L e exp~-2Dt) sin 2trot v e
(1.13)

Deze rotatiespanning komt over de spoel te staan. Ten gevolge daarvan

verschijnt er een rimpel op de stroom met een frekwentie die het

dubbele is van de eigenfrekwentie van de rotor f ; de faseverschui-o
ving t.o.v. e bedraagt ~ ~ arctan(2w L/R).rot 0

Ook zien we uit 1.13 dat de amplitude van die rimpel tweemaal
o

sneller uitdempt als die van e of e.

De analoge rekenmachine zal laten Z1en dat deze rimpel op de stroom

verantwoordelijk is voor een grotere demping van de rotor. Dit is

ook weI te verwachten, daar het opwekken van die extra stroom in het

via de spanningsbron kortgesloten statorcircuit de rotor enige

energie zal kosten.

b) Ten gevolge van de ~ in vergelijking 1.11 zal de stroom in de

spoel na het inschakelen exponentieel toenemen met een tijdkonstante

T = L/R. Verstaan we onder de stijgtijd van de stroom de tijd, dat
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die de stroom nodig heeft om 0,9 van z1Jn eindwaarde te bereiken,

dan bedraagt deze 2,3 T • Wanneer de staptijd T < 2,3 T wordt, zal
s

de stroom steeds verder verwijderd blijven van zijn nominale

eindwaarde. Zie figuur 1.8.

lor------- _
I --------0" 0 ----- ... ------------:;_,.-

o,bslo

fig. 1.8

Ts 2,'"

Het koppel wordt zodoende ook kleiner, en het zal bij nog hogere

stapfrekwenties niet meer opgewassen zijn tegen het wrijvingskoppel.

De maximum draaifrekwentie wordt in belangrijke mate bepaald door T •

Vandaar dat bij stappenmotoren veelvuldig de weerstand R wordt ver

groot en evenredig daarmee de voedingsspanning U, waardoor T wordt

verkleind.

Vervelstromen hebben een vertragende invloed op de opbouw en af

braak van de magnetische flux in ijzer. Aangezien bij een stappen

motor de stroom door de spoelen steeds wordt in- en uitgeschakeld

is het van balang te weten hoe de flux in ijzer, waarin wervel

stromen kunnen optreden, hierop reageert.

In eerste instantie wordt dan ook een afleiding gegeven van de

flux als funktie van de tijd, wanneer we op de bekrachtigingsspoel

in een oneindig korte tijd een stroam I opdrukken. (L6)o
Vervolgens gaan we weer terug naar ons vereenvoudigd model met

spanningsbronvoeding, dat we uitbreiden met een extra spoel, die

kortgesloten is. Deze spoel, die een soortgelijke rol speelt als

een demperwikkeling, zal voor de flux dezelfde uitwerking moeten

hebben als wervelstromen in het ijzer. (L7)

-- -------------------------------------------'
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1.4.1 Opbouw van de flux in ijzer met wervelstromen.

Afleiding van de wervelstroomtijdkonstante.

Uit de Maxwellvergelijkingen: rot E =

en rot H = J

aB
at

voIgt na enige herleiding: JJ. aB
p at p .14)

Deze vergelijking beschrijft de magnetische induktie in de ruimte

en in de tijd van een materiaal met permeabiliteit ~ en een spec1

fieke weerstand p.

In appendix A wordt een afleiding gegeven van de opbouw van de

magnetische induktie in een dunne ijzeren plaat (lamel) met dikte d.

De permeabiliteit ~ wordt konstant verondersteld. Vergelijking 1.1 ~

wordt opgelost voor het geval dat op het moment t = 0 een uitwendige

veldsterkte H ~ B /~ optreedt.
o 0

fig. 1.9

Je magnetische induktie als funktie van tijd en plaats wordt dan

weergegeven door:

B Qt, t) = B
o

waar1n T =en

00

~B '"' sin 27Tn cos n
d
7Tx exp (- th )

7T 0 ~ n en
n= I ,3 ...

2
}.ld d 1 .. k2 2' e werve stroomt1Jd onstante.

pn 7T

(I.15)
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In het algemeen is het gewenst dat de wervelstromen zo klein

mogelijk blijven; m.a.w. dat de magnetische induktie zo snel

mogelijk zijn eindwaarde bereikt. 0e wervelstroomtijdkonstante

moet dus klein blijven. Dit kan bereikt worden door het ijzer te

lamelleren ~leine d) en door Si-ijzer toe te passen ~ is groot).

Figuur 1.10 geeft voor verschillende tijden de verdeling van de mag

netische induktie in het ijzer weer.

-0,5

{ig. 1. 10

t
t'81

~
Bo

t

0,&

a.b

a,it

0,1

0,5 ---+ It
d

Vanwege de faktor n
2

in de noemer van T zijn de hogere harmo
en

nischen ~ >3) zeer snel uitgestorven.
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Met behulp van deze uitdrukking voor de magnetische induktie

kunnen we nu de flux als funktie van de tijd berekenen in een paket

lamellen met afmetingen a en b. Zie figuur 1.11.

a
d fig. 1.11

abj2
4> (t) = d d B.6c, t) dx

-2"
Vullen we hierin voor B 6c,t) de uitdrukking 1.15 dan voIgt na

enig rekenwerk:

[ I -

00

4> (t) 8 L: I tIT )] (I. 16)= 4> 2" -- exp ( --
0 2 en

".. n

waarin 4> B abo
n= 1, ~ ••.

=0 0

In verband met hetgeen voIgt willen we deze vergelijking graag

vereenvoudigen tot de beter hanteerbare vorm:

4> (t) = 4>0 { I - exp (- t / Te) } (1. 17)

Teneinde deze twee vergelijkingen voor 4> zoveel mogelijk met

elkaar in overeenstemming te brengen kiezen we T in vergelijking
e

1.17 zodanig dat beide vergelijkingen 1.16 en 1.17 op hetzelfde

tijdstip 0,63 (= I - e- I ) van hun eindwaarde bereiken.

Vanwege de kleine tijdkonstanten van de hogere harmonischen t.o.v.

de grondharmonische, nemen we aan dat de hogere harmonischen zijn

uitgestorven v66r t = reI:
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Op het moment t ~ geldt dan de volgende gelijksteling:
e

waaruit voIgt: T
e

~o [ I -
8 exp
7r2

- exp

In figuur 1.12 Z1Jn vergelijking 1.16 en 1.17 als funktie van de

tijd uitgezet.

o
0,' .,

-- [-'- .... 1 -

!
.. ,.

!

j ,

~ig. ~.J2 i
I . ,
I

t /'te 1

1.4.2. Het vereenvoudigd model met kortges:Jten secundaire wikkeling.

In ons vereenvoudigd model gaan we wervelstromen invoeren in de

vorm van een kortgesloten wikkeling, die een vaste koppeling

bezit met het magnetisch circuit. Vinden er namelijk fluxver

anderingen in het ijzer plaats dan gaat er een stroom door deze

demperwikkeli~g lopen, die de verandering van de flux tegenwerkt

en dus vertraagt.

We gaan uit van van ons vereenvoudigd model, waarbij de rotor is

geblokkeerd. In principe ziet ~ het magnetisch circuit er dan

uit als aangegeven in figuur 1.13.

De ~rimaire) statorspoel heeft een induktiviteit L, een weerstand

R en bezit N windingen.

De z.g. demperwikkeling heeft een induktiviteit L
d

, een weerstand

Rd en bezit N
d

windingen.
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fig. I. 13

De koppeling van de primaire met de secundaire wikkeling wordt vol

komen geacht

Oit systeem voldoet aan de volgende transformatorvergelijkingen:

did
+ M-

dtU =Ri '+ L di
dt

di
+ L ~+

d dt
di'Mdt

Hierop passen we de gebruikelijke reduceringen toe:

N
M' = N M

d

(I .18)

De transformatorvergelijkingen gaan dan over in:

U = R i
di

+ M,_d_
dt

+ M,di
dt

(1.19)

Bij volledige koppeling van stator- en dempercircuit geldt:

L = L' = M'
d

De uiteindelijke tr:sformatorvergelijkingen zijn dan de volgende:

u =Ri d ( i ici)+ L- +dt
(I .20)

e = R 'i' + L ~ ( i + ici)d d dt
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Figuur 1.14 geeft het hierbij behorende vervangingsschema:

L R Rd i..'d
+......--~CJ-----,--C~--4::..,

u L

fig. 1. 14

De responsies van de stroman i en i d op een stapfunktie van de

spanning U, zien er uit als voIgt:

~ { I

R T

}i (t)
d

(1.21)= - R + RJ exp (- t / T ] )

ici (t) - ~ {. R
exp (- tIT I) }=

+ R 'd

waarin T I
L
R +

L
iT

d

Nu deze twee stromen bekend zijn kunnen we ook de responsie van de

flux op een stapfunktie van U berekenen:

<I> (t ) = L (i + i ci ) = L ¥{] - exp ( - t / T ]) }

Figuur 1.15 geeft een beeld van het verloop van deze stromen:

(1.23)

u
T --------------..-.--.......--..-

/""",<1> "V i. -to \.' cl
."."

/'
.'

fig. ].] 5
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De belangrijkste grootheid in formule 1.23 is de tijdkonstante T
I

Hiervan stelt de eerste term L/R de tijdkonstantevan de flux voor

zonder wervelstromen in het ijzer (Rd = 0). Deze tijdkonstante is

uiteraard gelijk aan de tijdkonstante van de spoel.

Door het aanleggen van een secundaire kortgesloten wikkeling

( = wervelstromen) wordt aan deze term een extra term L/Rd toege

voegd. Hoe kleiner Rd hoe groter de vertragende werking op de

fluxveranderingen, hetgeen overeenkomt met meer wervelstromen.

Wanneer we stroombronvoeding toepassen zal de eerste term nul worden.

We' hebben dan een situatie die vergelijkbaar is met die van par.- 1.4. I .

Vergelijken 1.23 met de overeenkomstige oplossing voor ~, n.l.

vergelijking 1.17, dan volgt daaruit een relatie voor de tijd

konstanten.

Te
L
R""

d
waaruit volgt: R' = L

d Te
(I .24)

In het analoge rekenmachineschema wordt voor Rd een waardegenomen,

die volgens 1.24 is berekend.

1.4.3. Wervelstroomdemping

Bij toepassing van een massief ijzeren rotor hebben de wervelstro

men nog een extra effekt. Bij het uitslingeren van de rotor na een

stapopdracht zal er een extra demping optreden ten gevolge van

wervelstromen in het rotoroppervlak. Dit kan worden verduidelijke

aan de hand van figuur ].]6.

We veronderstellenOOeen konstantebekrachtiging, die een radiale

magnetische induktie B ~n de luchtspleet veroorzaakt. Ret goe4

geleidende rotoroppervlak beweegt zich in dit magnetisch veld.

Over het rotoroppervlak PQ worden spanningen geinduceerd:

e. = ( v x B ) 1
~nd
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L
/ I. ind

F ,,- / --V'-
L/" "\
l ~ B

\
\

~
- - -\ - --

I

\
\,
,
\,
I.

'----.....---"-

fig. 1.16

= 2(v x B) 1
Z

Deze induktiespanningen (boven en beneden) veroorzaken een

induktiestroom i. d in het rotoroppervlak, gericht van Q naar P.
~n

2 e. d, ~n

Z

Rierin is Z de impedantie, die de geinduceerde wisselstromen in

het oppervlak van de rotor ontmoeten. Deze impedantie Z zal

vanw~ge de lage slingerfrekwenties hoofdzakelijk uit een ohmse

weerstand R bestaan.y
De induktiestromen leveren tesamen met het veld Been Lorentzkracht

FL, die tegengesteld is aan de snelheid. De rotor ondervindt dus

een remmende werking.

Ret dempende koppel kunnen we nu schrijven als:

(J .25)

De wervelstromen hebben in dit geval dus dezeifde uitwerking

als een visceus wrijvingskoppel.
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Formule 1.25 kan hoogstens een globale indruk geven van welke

faktoren het dempingskoppel afhankelijk is. De formule is juist

als we een kortgesloten winding rond de rotor zouden aanbrengen,

waardoor stroomrichting en weerstand vast zouden liggen.

Bij een massieve rotor hebben we echter te maken met een vrij

groot geleidend oppervlak, waarin in principe in alle richtingen

stroom kan lopeno Tevens zal door het bewegen van de rotor op een

bepaald moment slechts een gedeelte van het rotortandoppervlak

zich bevinden in het radiale luchtspleetveld B.

Tenslotte is R moeilijk in grootte te bepalen, omdat we niet weten
y

hoe diep de oppervlaktestromen het ijzer zullen binnendringen.

I .4.4 Systeemvergelijkingen van het vereenvoudigd model met wervelstro

men en spanningsbronvoeding.

Wanneer het ijzer lineair blijft kunnen we voor de flux schrijven:

ep = L(i + ici)

0

L ~t (i +
dL 0ep ici) + (i + ici) dee

Verder nemen we wederom aan dat L L + L cos zElm v
(l.3)

We kunnen nu, rekening houdende met het bovenstaande, de systeem

vergelijkingen voor dit geval opschrijven:

+ {Lm + z8 } ~t (i
0

U = Ri L cos + i') - (i +ici)z8Lvsin z8 (l.26)
v d

{Lm + z8 } ~t (i
0

o = R'i ' + L cos + • I) - (i +ici>z8Lvsin z8 (l.27)
d d v ~d

00 0 . I) 2 .J 8 + D8 + !zL (i + ~d s~n z8 = a (I .28a)
v

(I.28b). , ) 2 . z8 a
~d s~n =

Voor een massief ijzeren rotor blijven deze vergelijkingen gelijk,

behalve de bewegingsvergelijking wordt nu:

222
4B

R
l r e + ~zLv(i +
y

00 0

J 8 + D8 +

Deze vergelijkingen zullen worden opgelost met behulp van een

analoge rekenmachine.
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1.5.1 De invloed van hysteresis op het elektromagnetisch koppel.

Om de invloed van hysteresisverschijnselen op het dynamisch gedrag

van de motor te onderzoeken, zullan we eerst meten nagaan welke de

invloed ervan is op het elektromagnetisch koppel T .e

Als uitgangspunt van onze baschouwingen nemen we een motor met

~r = 00 en geen hysteresis. Een statorfase houden we bekrachtigd

met een stroom I . Voor elke rotorpositie e kunnen we sen lijn
o

tekenen in het ~-i diagram, waarvan de helling een maat is voor L(8).

fig. I. 17

In figuur 1.17 zijn twee karakteristLeke werklijnen getekend:

voor de stabiele evenwichtsstand (8 = O) en voor de labiele

evenwichtstand (6 = n).
z

In de figuur is: a arctan L(O)

S = arctan L(~)z

Ret gearceerde oppervlak OAB tussen de be ide werklijnen is een

maat voor de energie, die we op de rotor moeten verrichten wanneer
11'

we de rotor bewegen van e = 0 naar e = -.
z

Deze arbeid kunnen we

W' (8 = 0) - W' (8 =
m m

schrijven als:

~)] ,

z i =konstant
omdat geldt:W~ = ~~di

Deze arbeid, uitgedrukt 1n joules, dient overeen te komen met de

arbeid, uitgedrukt door de oppervlakte van de koppel-koppelhoek-

8 8 11' • f' 8kromme tussen = 0 en = Z1e 19uur 1.1 •
z
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fig. 1.18

Er geldt immers: Te • ::~1i •

dW' = '1J de
m -e-

If

! ZdW' = w' (8
m m

o

konstant

If

(1.29)

Als tweede stap nemen we aan dat ~ t 00-; het ijzer blijft wel lineair.
r

De invloed van de magnetische eigenschappen van het ijzer komt dan

tot uitdrukking in:

f ROdl NI =/ R ·dl + !. Ry.dl0 1
lucht 1Jzer

of: NI =2U + AW (I .30)
0 m y

U 1S het magnetisch potentiaalverschil in amperewindingen over
m

een luchtspleet.

AW is het aantal amperewindingen, aangeduid door het deel van de
y

kringintegraal, dat betrekking heeft op het ijzer.

Ret ~-i diagram voor dit geval wordt op een wat andere manier ge

tekend. Zie figuur 1.19.

Deze figuur is afgeleid uit figuur 1.17 door deze om de vertikale

as te spiegelen en de horizontale as over een lengte NI te ver-
o

schuiven. Vanaf de oorsprong wordt dan eerst AW afgetrokken van NI •- y 0

Voor verdere beschouwingen blijkt dit een handiger tekenmethode

te zijn. (L3).
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1

fig. I. 19

Als derde stap nemen we ook de verzadiging van het ijzer in aan

merking. Zie figuur 1.20.

fig. 1.20

Uit deze figuur kunnen we aflezen dat het aandeel van het ijzer

AWy in de totale beschikbare magnetische bekrachtiging Nl
o

ten

gevo13e van de verzadiging snel in waarde toeneemt.

op T .e
Daarom nemen we als vierde stap ook eventuele hysteresisverschijn-

Over de gevolgen van de verzadiging voor het elektromagnetisch

koppel T komen we te spreken in par. 1.6. Ons interresseert
e

voorlopig aIleen de invloed van de hysteresis

selen in aanmerking. Zie figuur 1.21.

De fluxfunktie heeft nu voor elke e een tweewaardig karakter.

Beweegt de rotor vanuit de stabiele evenwichtsstand naar de labiele

evenwichtsstand, hetgeen inhoudt dat de de flux afneemt, dan bevinden

we ons op de bovenste kromme. Beweegt ~e rotor daarentegen van de

labiele naar de stabiele evenwichtsstand (de flux neemt toe) dan
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fig. 1.21

bevinden we ons op de onderste kromme. De overgang van de ene op

de andere magnetiseringskromme zal niet abrupt plaatsvinden, maar

geleidelijk aan. Dit wordt aangegeven door de stippellijn in figuur

I • 2 I •

Met deze twee magnetiseringskrommen korresponderen twee verschil

lende koppel-koppelhoekkrommen, aangezien er een verschil in opper

vlakte W' ( 8 = 0) - W' ( 8 =~) tussen beide bestaat. Zie figuur 1.22.
m m z

..
_~---t!_ (1+ &,,)
..............~-----t T,
-~--I+. (1+&h)

fig. 1.22

We hebben hier wederom gemakshalve aangenomen dat de koppel-koppel

hoekkromme sinusvormig verloopt.

De onderste kromme in het ~-i diagram korrespondeert met de kleine

koppel-koppelhoekkromme; de bovenste met de grate koppel-koppelhoek

kromme. De magnetiseringskromme uit figuur 1.20 (geen hystersesis)

korrespondeert met de gestippelde koppel-koppelhoekkromme.

De grootte van de faktor 0h in figuur 1.22 zegt iets over de grootte

van de hysteresis. In de praktijk zal °h «I zijn.
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(l .3J}

... 1T
l' (- -+ O}

e z
1T ... 1T

-+ -) + T (--+
Z e z

0h wordt hier gedefinieerd als:

... 1T
T (0 -+ -} -

e z
~

~ {Ie(O
... 1T

waar1n T (0 + -) de top van de koppel-koppelhoekkromme, geschreven
e z

vanaf de stabiele evenwichtsstand en T (~-+ 0) de top van de koppel
e z

koppelhoekkromme, geschreven vanaf de labiele evenwichtsstand.

Ten gevolge van de hysteresis hebben we dus te maken met een extra

elektromagnetisch koppel Teh .

T = + 0h I sin zeeh - e

0

Ret teken v66r 0h blijkt afhankelijk te zijn van het teken van e en e.

Uit figuur 1.22 kunnen we afleiden dat we op de grootste koppel-
0

koppelhoekromme zitten wanneer e en e hetzelfde teken hebben; en op
o

de kleinste wanneer e en e in teken verschillen.

M.a.w.
o

Teh = -oh sign(e·e) Tesin ze

Ret totale elektromagnetisch koppel wordt dan:

Te = - Ie [{I + 0h sign(e.e)}sin zeJ (l .32)

1.5.2 Stapresponsie van een motor met hysteresis.

Gaan we uit van het vereenvoudigd model met stroombronvoeding en,

op hysteresis na, ideaal ijzer dan ziet de bewegingsvergelijking

er als voIgt uit:

(l ; 33)

De vergelijking zal worden opgelost met behulp van de analoge

rekenmachine. Rierbij zal worden uitgegaan van een experimenteel

bepaalde 0h'

Ter orientatie gaan we deze bewegingsvergelijking oplossen in het

geval van een gelineariseerde koppel-koppelhoekkromme.
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De beginvoorwaarden op het tijdstip t

6(0) =-6
e

o
6(0) = 0

o luiden wederom:

Verder stellen we D = O.

In feite gaan we dus de demping bekijken, die uitsluitend door de

hysteresis wordt veroorzaakt. De nu verkregen bewegingsvergelijking:

(I .34)

kan grafisch op een eenvoudige manier worden opgelost. Zie figuur

1.23. Deze figuur is de gelineariseerde vorm van figuur 1.22.

Te

1

fig.J.23

Hierin is: (11 = arctan 8 1 8 1
!z2I~L (I + clh)o v

cr = arctan 82 8
2

= !z2 I 2L (I • clh)2 o v

Op het moment t = 0 bevinden we ons in punt E. De grootte van het

bijbehorende koppel wordt weErgegeven door punt A. De aanvangsenergie

Wwordt weErgegeven door de oppervlakte van ~ OAE

W(A) = ! 826;

Na een halve slingering bevindt de rotor zich in punt F, met een

koppel, weergegeven door punt B.

De aanvangsenergie zien we hier terug ~n het gearceerde deel rechts

van de vertikale as, n.l.~ OBF.

W(B) = ~
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Door W(A) = WeB) te stellen

8 1 =~ '.

vinden we:

< 18 Ie

Rierna gaat de rotor terug V1a de lijn COD.

Ret driehoekje OBC is nu een maat voor de energie die we tijdens

de eerste halve slingering Z1Jn kwijtgeraakt aan de hysteresis.

opp !1 OAE

De relatieve energieafname tijdens de eerste halve slingering

bedraagt:
opp !1 OBC

De relatieve amplitudeafname bedraagt:

8e - 8 1 = 1 _ -~
8 e ~ ~

Beide verhoudingen blijken onafhankelijk te zijn van de grootte van 8.

Na m halve slingeringen bedraagt de amplitude:

8
m

8
e

Er blijkt een vaste verhouding te bestaan tussen de amplitudes

8
m+1

8m

van twee opvolgende omkeerpunten van 8. Deze verhouding, het

decrement van de slingering bedraagt:

-~ (I .35)

Dit wijst op een exponentiele afname van de amplitude van 8.

De hysteresis heeft 1n dit geval dus dezelfde uitwerking als visceuse

wrijving. We kunnen nu de"visceuse dempingskonstante" Dh bepalen,

die veroorzaakt wordt door de hysteresis.

We schrijven daarvoor vergelijking 1.34 als volgt:

00 0
J 8 + D

h
8 + 88 = 0 waar1n 8 (I .36)
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Uit de oplossing voor e uit deze vergelijking kunnen we het decrement

van de slingering bepalen. Deze bedraagt:

(1.37)

D =
h

8tellen we 1.35 en 1.37 aan elkaar gelijk dan volgt:

8
1..TJS In -

'JT ,. v'" 8
2

Verstaan we onder de tijdkonstante Tdh de tijd waarbinn~n de amplitude
-I

van e is afgenomen tot evan zijn beginwaarde, dan is

waarin

2J 2 7r G T
0

(I .38)=Dh 8 1 81
In - In -8

2 82
8(I + °h)
8(I - ° )

~I + 20
h

h

(I.39)

De oplossing van vergelijking 1.36 en daarmee van vergelijking 1.34

kunnen we nu schrijven ala:

e =-ee exp(- t!Tdh) cos ~ t

1.6.1 Uit de berekeningen van Bakhuizen (L3) en Brands en Veltkamp (L4)

is gebleken dat de vorm van de koppel-koppelhoekkromme voor het

lineaire deel van het ijzer vrijwel met een sinus overeenkomt

indien w!g< 20.

Wanneer we ten gevolge van het opvoeren van de bekrachtiging in het

niet-lineaire gebied van het ijzertomen blijkt de top van de kromme

zich te verschuiven in de richting van het labiele evenwichtspunt

e = +~. Rond de stabiele evenwichtsstand wordt de kromme over een
z

groot gebied vrijwel lineair. Figuur 1.22 geeft een verduidelijking

van het bovenstaande.
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I) ijzer nog niet verzadigd

2) ~Jzer in de verzadiging

11"
z

fig. 1.24

Tevens zal ten gevolge van de verzadiging het niveau van de koppel

koppelhoekkromme niet meer kwadratisch met de stroom toenemen.

De formule voor het elektromagnetisch koppel: T = ~i2 ddL berustte
e 8

namelijk op de veronderstelling dat ~ = L·i, waarbij L stroomonaf-

hankelijk werd beschouwd.

In het bestek van dit onderzoek zou het te ver voeren theoretische

formules af te leiden, waarin de verzadigingseffekten in rekening

zijn gebracht. Bij het opstellen van een schema voor de analoge re

kenmachine nemen we in dat geval dan ook de gemeten koppel-koppel

hoekkrommen als uitgangspunt.

1.6.2 Een ander gevolg van de verzadiging is dat dat de stroom niet meer

exponentieel met een tijkonstante T = L/R toeneemt of afrieemt. Dit

komt omdat L nu niet alleen meer e-afhankelijk is, maar ook stroom

afhankelijk. Komen we in het verzadigingsgebied terecht dan zal bij

konstante e de induktiviteit afnemen. De stroom kan daardoor sneller

stijgen. In figuur 1.25 wordt het bovenstaande nog eens verduidelijkt.

Ook deze stroomafhankelijkheid van L moet in het schema. van de ana

loge rekenmachine worden verwerkt.

L

L

i
I~tl1tioneir 1

fig, 1.25

----+ t
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HOOFDSTUK II

HET ANALOGE REKENMACHINESCHEMA

In dit hoofdstuk zullen schema's van de analoge rekenmachine bespro-

ken wordens die dienen tot oplossing van de vergelijkingen, die in

hoofdstuk Iter sprake z1Jn gekomen. Als uitgangspunt nemen we de verge·

lijkingen 1.1 I en I.12 s die het vereenvoudigd model beschrijven bij

spanningsbronvoeding en ideaal ijzer.

Vervolgens wordt dit schema zodanig uitgebreid, dat het ook wervel

stroom- en hysteresisverschijnselen in rekening brengt •. (vergelijkin

gen 1.26 s 1.27, 1.28 en 1.33).

Tenslotte wordt aangegeven hoe niet-sinusvormige koppel-koppelhoek

krommen in de analoge rekenmachine worden gerealiseerd.

De rekenmachine, waarvoor de nu volgende schakelingen zijn ontworpen

18 de hybride analoge rekenmachine EAI 680. De symbolen die gebruikt

worden, zijn genomen uit de handleiding behorende bij deze machine.(L&)

Bijlage I geeft een overzicht van de gebruikte symbolen.

De vergelijkingen die we willen oplossen zijn ontleend aan par. 1.3 s

vergelijkingen 1.11 en 1.12.

+ L co s z (8 - 8 )} i
v s

U(t) = :.\.i + {L
\ TIl

co 0 I .2
J a ... D8 + 'j zL 1

v
S1n z (6 - 8 ) = 0

s

o
zL 8 i

v
s1n z (8 - e 1

s'
(2. I)

(2.2)

Het enige verschil met de vergelijkingen Isil en 1.12 bestaat hierin

dat e is verv<l.;:.gen door 8 - 8 s; as is de "trap"funktie, zoals die

'tiordt aangegeven in figuur 2. I •

Door het invoeren van 8 in de vergelijkingen wordt het schake len van des
spoelen in rekening gebracht. Bij elke nieuwe stapopdracht zal name-

lijk het koppel,dat op de rotor wordt uitgeoefend,moeten worden af

gelezen van een koppel-koppe:hoekkronnne T (8), die over een afstand
e

tJ (staphoek) op de 6 -as is verschoven.
e

_____. . . ~~_~ ~ ~~~_....J
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fig. 2.1

De funktie e geeft op elk moment de evenwichtsstand van de rotor aan.
s

e - e = e geeft de relatieve positie van de rotor t.o.v. dezes r
evenwichtsstand aan.

Tevens wordt bij elke nieuwe stapopdracht een ander stel spoelen

bekrachtigd met hun eigen inschakelverschijnsel. De tijd t ~n verge

lijking 2.1 is dan ook de tijd gemeten vanaf het tijdstip, waarop

de meest recente stapopdracht werd· gegeven..

2.1.2. Het blokmodel.

Vergelijking 2.1 beschrijft het elektrisch gedrag van de statorspoel;

vergelijking 2,2 beschrijft het dynamisch gedrag van de rotor. In
o

beide vergelijkingen komen e, e en i voor. Het bovenstaande kan worden

verduidelijkt met een blokschema, dat in figuur 2.2 is weergegeven.

A

0 U oP'os-st"9e . .
l

~fel nn ,n~'S-~

Erot r

verC3~\,~in~
fig. 2.2r+-

IO

op\o,"s it'\9
e A

Te -
~

be..,e~i t'\'3s- ...e-
ver~e \~k,n9

/-~unktie- - Br
CJenerotor funktit· t

~
Clcfterotor -

-9 s
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In de schakeling van de analoge rekenmachine zullen we deze blokken

zien terugkeren.

2.1.3. Om de vergelijkingen 2.1 en 2.2 geschikt te maken voor de analoge

rekenmachine, gaan we deze vergelijkingen normeren.
o

Amplitudenormering geschiedt door alle variabelen (6, 6 en i) te delen

door hun maximale waarde.

Tijdn6rmering geschiedt door de fysische probleemtijd t te vervangen

door de machinetijd T = St.

Voor vergelijking 2.1 kunnen we dan schrijven:

o
1. =

L + L cos z 6m v r

We gaan dit schrijven als:

0 Vi = L
0

waarin: V = U - Ri + zL 6i sin z6
v r

L L + L cos z6m v r

Deze vergelijking 2.3 gaan we normeren in amplitude en tijd:

(2.3)

Vmax
=

{3i Lmax max

(~)
(L:ax )

(2.4)

waarin:

(V:ax )
u

Vmax

Ri
max

Vmax

o
zL a iv max max

Vmax (t- )(i~ax)
max

sin z6
r

Lmax
en L

Lmax

L
m

=
L

max
+

L
v cos z6

r

Voor vergelijking 2.2 kunnen we schrijven:

00 D 0 ~zL .2v
sin z66 = - - 6 - 1.

J J r

E..e.
dt

o
= 6

(2.5)

Ook deze vergelijking normeren we in amplitude en tijd:
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d (e~) ! L .2
D (I--) z ~

(i~J2v max
sin- - z8f3J 0 rdT SJ8max max

d
(8:ax )

0 (2.6)8 0

max
(~)dT S8max 8max

Vergelijking 2.4 en 2.6 schrijven we nu in de ~olgende eenvoudige vorm;

• *
di V
err as "i"

L

• • ~* • (2.4.a)waarin: V = a9
- a6 ~ + a

7
e i sin 8'

r
If- .,

en L = a lO - a I I cos 8r

• 1#0
d8 0 ~2 •err = a

2
e - a

4
~ sin 8 1

r

• If (2.6.a)d8 0

dT ale

Hierin zijn de met een sterretje voorziene grootheden de in ampli

tude genormeerde grootheden. De a's zijn de waarden van de potentio

meters in het analoge rekenmachineschema. De schakeling van de ana

loge rekenmachine die de vergelijkingen 2.4 en 2.6 tot een oplossing

moet brengen is te vinden in bijlage 2. De schake ling , behorende bij

vergelijking 2.4 is te vinden in het blok "statorspoel"; die van

vergelij king 2.6 in het blok "rotor".

In de schakeling vinden we de volgende genormeerde grootheden:
It

~

*L =

i
-.---
~
max

e rot
Vmax

L
Lmax

* 88 8max
* 0
0 88 = 0

8

*
m~x

e
T =e 0

f3J8max

11

8' is de koppelhoek, die is aangepast voor de sinusgenerator.r

De potentiometers hebben de volgende waarden: (vergelijk formules 2.4

en 2.6 met de formules 2.4.a en 2.6.a)
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D * U
Ci =-- ag U2 I3J V

I .2 max
-zL ~ L
2 V max m

Ci = aiD4 0 LI3J8 max
Ri max Lmax v

Ci 6= a I I =
V Lmax max

0

zL a i
v max max

a =7 Vmax
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2.1.4 Rond deze basisschakeling in bijlage 2 bevinden zich nog enkele

blokken die voor de werking van het geheel noodzakelijk zijn.

Achtereenvolgens vinden we dan de funktiegenerator 8 , de koppel
s

vormer en de besturingsschakeling.

a)
If- ..

De funktiegenerator 8 (T).
S

De funktie die met deze schakeling gegenereerd wordt is te vinden

1U figuur 2.3.

-II-

e
It

48c 0,8

*
~ge 0,&

*2 9r 0,4

* 0,1ee

0

fig. 2.3
I I I

: 0,1.
I ,O,b 10,8IO,'t

.... .. If- * *t'!l 2.1:, 3't~ 41"$ - 1::

Met behulp van deze funktiegenerator is het dus mogelijk vier

achtereenvolgende stappen te maken. Door het toepassen van deze

funktiegenerator liggen de normeringen van ge staphoek 8 en de
e

staptijd T = ST vast:s s

-II- 8e *
T s 0,28e =-- = 0,2 en T

S
=

8max Tmax
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Daarmee ligt ook de waarde van 8 vast: 8 = 58max max e'
Willen we f s (de stapfrekwentie) varieren dan moeten we 'max varieren.

De uitgang van een tijdgenerator dient als ingang voor deze funktie

generator. Met behulp van de hierbij behorende potentiometer a, kan

de stapfrekwentie gevarieerd worden. De relatie tussen de stapfrekwentie

f s en a, kunnen we als volgt afleiden:
, 6T

Uit s s 0,2 volgt a 1= met
T , , ,
max max max

dat f
1 sBa of: a 0,2 f

s T " , , ~ ss

b) De koppelvormer

Bij een sinusvormige koppel-koppelhoekkromme maken we gebruik van de

sinusgenerator, die is ingebouwd in de EAI 680.

De relatie tussen in- en uitgang van deze funktiegenerator wordt gege

ven door figuur 2.4.

fig. 2.4

gemaakt.

liggen bij : 0,9.
*staphoek 8 = 0,2

e
: 0,3.

We z~en hier dat de labiele evenwichtspunten

vermenigvuldigen met 3.
*de schakeling tussen tussen -8 en de koppelvormer

r
de enkelvoudige sinus uitgebreid. Met de enkelvoudige sinus uit figuur

2.4 is het niet mogelijk instabiel gedrag te simuleren. Reeds bij het

verliezen van een stap zouden we buiten het werkgebied van de sinus-

In het voorafgaande hebben we de genormeerde
1T

De genormeerde labiele punten + ~~. ··-liggen dan bij- z max
gebied van de sinus terecht te komen moeten we danOm in het juiste

*de koppelhoek 8
r

Verder wordt met

generator terecht komen.
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De relatie tussen e en de uitgang van de koppelvormer volgens bij
r

lage 2 is weergegeven door figuur 2,5.

.. ..
-&tge -~ee

even...,i~'nt~~tol'\d ~
no "U"\"c!o "on
~ $tOfpen

c) De besturing

-1

De werkelijke stappenmotor bezit drie statorfasen. Na een stapopdracht

neemt de stroom in het ene stel spoelen af en in een volgend stel

neemt de stroom toe. Op zoln moment leveren twee stellen spoelen stroom

en leveren dus beide een bijdrage tot het koppel. Met een analoge

rekenmachine is dit zeer moeilijk te verwezenlijken, daar dan de

ongeveer de gehele schakeling dubbel uitgevoerd moet worden.

We moe ten hier een konsessie doen en nemen daarom aan dat de stroom

door een stel spoelen ~n een oneindig korte tijd afneemt na afloop

van de staptijd. Deze konsessie is toch niet zo groot indien we be

denken dat, zoals we in hoofdstuk III zullen zien, bij het meetmo

del de stijgtijd vele malen groter is dan de daaltijd van de stroom.

De stijgtijd wordt namelijk bij een vaste zelfinduktie bepaald door

de weerstand in serie met de spoel; de daaltijd wordt bepaald door de

weer-stand in serie met de vrijloopdiode. De laatste kan vele malen

(5 - 50 maal) groter gekozen dan de eerste weerstand. Het effekt van de

stijgtijd op het koppel is dan ook vele malen groter dan het effekt

van het afnemen van de stroom.

De besturing van de analoge rekenmachine is nu zodanig ontworpen,

dat na elke stap het gehele systeem voor een korte tiidsperiode in
* 0 *de "hold"-mode gezet wordt; in deze tijd behouden 8, 8 en T hun waarde.

AIleen de stroom wordt nul gemaakt, zodat hij aan het begin van de

volgende stap weer kan starten vanuit de goede beginvoorwaarde.

---------------------------- ----.J
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De "hold"-periode kan worden ingesteld met behulp van een monosta

biele multivibrator.
~

Ter verduidelijking zijn in figuur 2.6 de uitgang T van de tijdgenerator,
... *

de spanning U en de stroom i als funktie van de tijd uitgezet.

fig.2.6

I ho\d _t j"'t
I
I

* ' Ts
U

t

0,'1

O,it

o,b

0,8

t
*'t'

Na de beschrijving van de basisschaleling van de analoge rekenmachine

gaan we deze· schakeling uitbreiden, teneinde coulombwrijving, wervel

stramen en hyseresis te simuleren.

2.2.1 Coulombwrijving.

Het coulombwrijvingskoppel T kan worden geschreven als:cw
• 0

T = T s~gn 8cw c

De waarde van T wordt in hoofdstuk III uit metingen bepaald. De nar
c

mering van T verloopt als volgt:cw

*Tcw

Tcw
Q

13J8max

T
c

(;

BJ8max

*o
sign ·8

In het analoog rekenmachineschema in bijlage 2 ~s een schakeling
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gerealiseerd, die de coulombwrijving simuleert.

2.2.2 Wervelstromen

Bij de wervelstroomeffekten hebben we in hoofdstuk I onderscheid

gemaakt tussen:

a) De invloed van de wervelstromen op de opbouw van het magnetisch

veld. (par. 1.4.2)

b) De invloed van de wervelstromen op de demping. (par.I.4.3)

hebben we

a) De vergelijkingen, waarin de invloed van de wervelstromen op de op

bouw van het magnetisch veld in rekening z~Jn gebracht worden gegeven

door de vergelijkingen 1.26, 1.27 en I.28a~.

Voor de oplossing van de bewegingsvergelijking I.22a

de stroom i + i d nodig. Deze stroom moeten we oplossen uit de beide

spanningsvergelijkingen 1.26 en 1.27. Daartoe bekijken we nogmaals

figuur 1.13, dat het vervangingsschema gaf, dat voldeed aan deze

vergelijkingen.

+

~ig. 2.7a fig. 2.7b

Op dit netwerk, gez~en vanuir de punten A en B (figuur 2.7a), passen

we het theorema van Thevenin toe. We krijgen dan een vereenvoudigd

waar~n:

R + R'
d

Rs

figuur 2. 7b

RR'
d

vervangingsschema, weergegeven door

R'
d

Us = R + R' U en
d

De stroom i + idkan eenvoudig analoog worden opgelost met de hier

boven besproken schakeliqg voor de statorspoel in bijlage 2. AIleen

moeten enkele potentiometers aangepast worden; U en R moeten namelijk

vervangen worden door U en R .s s
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(ijzer lineair)B

T =
L

Voor B kunnen we schrijven:

b) De invloed van de wervelstromen op de demping wordt tot uitdrukking

gebracht door vergelijking 1.28b. Hierin vinden we het extra dem

pingskoppel TL.

Het genormeerde dempingskoppel wordt nu gegeven door:

TL
2N2l 2 2.2

(i~J2
0l.l r ~ 11-

* o max (e:
ax

)

if2°TL ° 2R BJ
Ct3~ 8

BJ8max g y

*TL
~s gerealiseerd ~n de schake ling ~n bijlage 2.

2.2.3 Hysteresis

In par 1.5 werd de invloed van de hysteresis onderzocht op het

elektromagnetisch koppel T . Vergelijking 1.32 geeft het resulte
e

rende elektromagnetisch koppel. In het geval van spanningsbronvoe-

ding kunnen we hiervoor schrijven:

T
e

I .2
--zL ~

2 v
o

{ I + 0h sign (8' 8) } sin z8
r

(2.7)

sin z8 ,
r

In bijlage 2 is ~n het blok "hysteresis" een schakeling te zien
°die de tweede term van vergelijking 2.7, namelijk 0h sign(8:8)

realiseert. Deze term is een direkt gevolg van de hysteresis.

De grootte van de hysteresis wordt ingesteld met potentiometer

Ct l2 = °h

0h zal experimenteel bepaald worden ~n hoofdstuk III.

Niet-sinusvormige koppel- koppelhoekkrommen kunnen worden gerealiseerd

met instelbare funktiegeneratoren. De sinusgenerator in bijlage 2

wordt dan vervangen door een schakeling, die gegeven wordt in bijlage 3.

Hierin bevindt zich de instelbarefunktiegenerator; voor 10 positieve

ingangssignalen zijn 10 funktiewaarden instelbaar. Zie figuur 2.8.a
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fig. 2.8a -1

--+ i n~ot'lC3
f .... nkt ie ~e".

fig. 2.8b

-r1

-1

De schakelingrondomdeze instelbare funktiegenerator heeft nu de

volgende funktie:
.-

Indien 8' > a wo~dt de uitgang van de funktiegenerator doorgegeven
r

naar de uitgang van de schakeling.

*Indien 8' > 0 wordt de uitgang van de funktiegenerator eerst van teken
r

omgekeerd en dan doorgegeven naar de uitgang van de schakeling.

Figuur 2.8b geeft de relatie tussen in- en uitgang van de schakeling

m bijlage 3.

De waarde van de potentiometer a 4 in het analoge rekenmachineschema

zal nu gewijzigd moeten worden, omdat we niet meer uitgaan van een

theoretisch bepaalde T , maar van een experimenteel bepaalde T .
e * e

Stel dat we een koppelvorm F(8') gegenereerd hebben, die experimenteel
r

bepaald werd bij een stroom I ~ dan kunnen we T schrijven:o e

T (I ,8) ( . ) 2 "*
e 0 T (I) --~-- = F(8')
T (I) e 0 10 r

e 0

T (I )
e 0

12
o

.2
~

Genormeerd ziet het elektromagnetisch koppel er dan als volgt uit:

* T (i,8)
T (i, 8) "" e =

e sJe
max

T (I ) .2
e 0 ~max

1
2

SJ8o max
(I~)·2max

*F(8') =
r

Q2~~E~!~g: De invloed van de verzadigingsverschijnselen op het schema

van de analoge rekenmachine wordt behandeld in par. 3.3,
uQ"

omdat we daarbij uit moeten gaan Vgemeten grootheden.
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HOOFDSTUK III

METINGEN AAN DE STAPPENMOTOR

De resultaten, gevonden met behulp van de analoge rekenmachine, zul

len vergeleken moeten worden met welke, die verkregen zijn van een

werkelijke stappenmotor. Hiermee is het mogelijk om de theorien uit

hoofdstuk I, die ten grondslag lagen aan het analoge rekenmachine

schema, te verifieren.

De metingen, die nu besproken worden. z~Jn er speciaal op gericht

om aIle grootheden te bepalen die nodig z~Jn voor het analoge reken

machineschema. Op de voor het dynamisch gedrag zo belangrijke koppel

koppelhoekkromme zal iets nader worden ingegaan.

§~~~Q!_~~_!Q~QE' (Bijlage 4 en 5)

Het model, waaraan de berekeningen worden geverifieerd ~s een drie

fasen stappenmotor, die ontwikkeld is uit een bestaand demonstratie

model.

Elke statorfase bestaat uittwee tegenover elkaar liggende statorpolen,

waar rondom heen twee bifilair gewikkelde spoelen zijn aangebracht.

Zie bijlage 4 en 5. De windingen van deze spoelen zijn gelijkelijk

verdeeld over beide statorpolen.

De rotor bezit 8 tanden, waarvan de breedte gelijk ~s aan die van

de statorpolen.

Stator en rotor bestaan uit gelamelleerd blik van 0,5 mm. Voor de

bestudering van wervelstroominvloeden staat een rotor van massief

ijzer (staal 37) ter beschikking, waarvan de afmetingen gelijk zijn

aan die van de gelamelleerde rotor.

Hieronder voIgt tenslotte een lijst, waar~n de belangrijkste afmetin

gen en grootheden van deze motor zijn vermeld:

poolbreedte w = 25,5 mm. } w

0,65mm.
- ~40

luchtspleet g = g

straal rotor r = 65 nun.

lengte motor 1 = 30 1Illll.
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massatraagheidsmoment van de rotor

weerstand spoel

aantal windingen spoel

staphoek

aantal stappen/omwenteling

4,36 . 10-3 2
J kg/m .

R 3,7 ohm.

N 626.

8 15 graden.e
24.

3.2

3.2. I

Y~~~i~g.(bijlage 6)

Bijlage 6 geeft het schema van de voeding te Z1en, waarmee een spoel

wordt ge8chakeld. Er bevinden zich 6 van zulke eenheden voor de 6

spoelen, die met behulp van een logicaschakeling om de beurt worden

ingeschakeld. We benaderen hiermee dan een atroomverloop, zoals dat

wordt aangegeven door figuur 1.2.

Als "schakelaar" maken we hier gebruik van twee parallel geschakelde

hoogspannings-verrnogenstransistoren BU 108. Als maxima voor deze

transistor gelden: I c = 5 A, VeE = 1500 V en Pd' . . = 12,5 W.1ss1pat1e
Door de hoge induktiespanningen van de spoel op de transistoren toe

te laten, 1S het mogelijk de weerstand 1n serie met de vrijloopdiode

een grote waarde te geven. Destroom door de spoel zal daardoor zeer

snel kunnen afnemen. Bij het opstellen van het analoge rekenmachine

schema hadden we dit reeds als voorwaarde gesteld. (par 2.1.4c)

De schakeling 18 geschikt om stromen te schakelen tot maximaal 6 A.

De maximale induktiespanning, die dan nog kan optreden bedraagt:

R . '1 • I = 165 x 6 ~ 1000 V. De gehele schakeling is op dezevr1J oop max
spanning berekend.

De weerstand van de schakeling in geleiding (emitterweerstanden,

transistoren) plys de weerstand van de spoel (3,7 ohm) bedragen

tesamen 4,6 ~ 0,2 ohm •

De stationaire koppel- koppelhoekkrommen; bepaling 0h.(bijlage 7)

Met behulp van rekstrookjes op een koppelarrn en een meetbrug werden

de koppel-koppelhoekkrommen opgenomen bij verschillende waarden van de

statorstroom. In bijlage 7 zijn de koppel- koppelhoekkrommen te vin

den voor zowel de gelamelleerde rotor als voor de massieve rotor.

en weer terug. Het verschil 1n beide

Dekrommen werden opgenomen, draaiend vanaf de stabiele

labiele evenwichtsstand 8 = rr
z

8 = a naar
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krommen is te wijten aan hysteresis in het ijzer. Bij de massieve

rotor is dit hysteresiseffekt iets groter dan bij de gelamelleerde

rotor.

Uit deze krommen kan de grootte van 0h' die een maat is voor de

hysteresis, bepaald worde n (vergelijk figuur ].22). Met behulp van

formule 1.31 werd 0h bij verschillende stromen bepaald. De waarden

zij n te vinden op pagina 53 in tabel 3.2.

QE~~E~i~g_l: We zien dat de vorm van koppel-koppelhoekkromme niet

geheel sinusvormig is, ook niet voor lagere stromen. De reden hiervoor

is dat we te maken hebben met een motor met een wig> 20. (wig::::: 40).

Bij de ana loge rekenmachine zullen we dan ook gebruik moeten maken

van een instelbare funktiegenerator om deze koppelvorm te genereren.

(par 2.3).

2e~~E~i~8_~: Ret verband tussen de stroom en het n~veau van de

koppel-koppelhoekkromme blijkt slechts voor kleine stromen (ijzer ~s

dan lineair) kwadratisch te zijn. Op de konsekwenties, die dat heeft

voor de schakeling van de analoge rekenmachine komen we terug in par 3.3.

3.2.2 Meting van de circuitflux ¢(I) en de zelfinduktie L. (bijlage 8)

Voor de bepaling van de cicuitflux werd een statorfase bekrachtigd

met een konstante stroom. Met behulp van een fluxmeter (galvanometer,

waarbij de veertjes zijn weggelaten) werd dan de flux door de bekrach

tigde statorpool gemeten als funktie van de rotorpositie8.

Figuur A op bijlage 8 geeft het resultaat van deze metingen. Ret ver

loop van deze funktie benadert de cosinusfunktie redelijk, ook voor

hogere stromen. In het ana loge rekenmachineschema kunnen we dan ook

als eerste benadering voor het genereren van L = N ~(I)I ~ gebruik

maken van een cosinusgenerator, namelijk L = L + L cos z8.m v
ten gevolge van de verzadiging sterk afhankelijk

zijn. In figuur B in bijlage 8 zijn L en L alsm v
funktie van de stroom te vinden. De bepaling van L en L geschieddem v
als volgt:

Lm = ~ {L(8 = 0) + L(8

Lv ! {L (8 0) - L(8
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Vuor de zelfinduktie L kunnen we nu schrijven:

1(i,8) = L (i) + L (i) cos z6m v (3. I )

In par 3.3 wordt verteld hoe destroomafhankelijkheid van L en L
m v

wordt meegenomen in ons analoog rekenmachineschema.

~ (I)

AW wordt bepaald met vergelijking 1.30: AWy y

U f Rl'dl
BIg

= =m ].10
lucht

3.2.3 Om een beter inzicht te krijgen in de groei van het n~veau van de

koppel-koppelhoekkromrne met de stroom en in de invloed van de hystere

sis op de koppel-koppelhoekkromrne, gaan we de magnetiseringskromrne

opmeten volgens figuur 1.21. Deze figuur geeft AW als funktie van
y

Ni - 2U , waarin
m

Bl , de magnetische induktie in de luchtspleet, werd m.b.v. een

hallplaatje in de luchtspleet gemeten en geregistreerd met een XY

schrijver. De rotor stond hierbij geblokkeerd in de stand 6 = O.

Bijlage 9 geeft het resultaat van deze meting. De kromme vertoonnt dui

delijk de invloed van de verzadiging en de hysteresis in het ijzer.

In tabel 3.1 op de volgeude pagina wordt AWy berekend.

De flux, die oversteekt van stator naar rotor, bedraagt:

~(l) = B 'A
netto 1 p

Rierin is A de oppervlakte van de statorpool = 7,65 '10-4 m2 .
p

We noemen deze flux ~(I) ,omdat de lekfluxen.niet in rekening zijn
netto

gebracht. Ter vergelijking staat in ta~el 3.1 ook de flux aangegeven,

de fluxmeter in de statorpool werd gemeten.

ongeveer 7% lager te liggen dan ~(I) • Ret verschil
gemeten

zoals die met

~(l) bli 'kt
netto J

in beide moet gezocht worden in lekfluxen.

Nu AW en ~(I) als funktie van de bekrachtigingsstroom bekend zijn,
y

kunnen we de magnetiseringskromrne tekenen aan de hand van tabel 3.1.

Zie bijlage 10. Voor de verschillende stromen zijn in deze figuur
• 1f •

de werkliJnen voor 6 = 0 en 6 = - u~tgezet.z
De oppervlakte tussen deze werklijnen en de magnetiseringskromrne

is een maatvoor de arbeid, die verricht moet worden, wanneer we de rotor
7Tbewegen van 6 = 0 naar 6= Ook de oppervlakte van de koppel- koppel-
z
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I TABEL 3.1I

bekrachtiging Bl
2 U AW rp{'l rp (I) rp (I)m y netto statorpoo gemeten

I N1 gemeten luchtspleet ~J zer = B 'A gemeten rpll)
1 p netto

(amp) (amp.win) (Wb/m2
) (amp.wind) (amp.wind) (Wb xl0-3) (Wb xl0-3)

° ° -0,042 -43 +43 0,032

+0,042 +43 -43 0,032

1 626 0,555 570 +56 0,425 0,442 1,04

0,640 660 -34 0,505

2 1252 0,990 1020 :232 0,750 0,790 1,05

1,070 110O 152 0,820

3 1878 1,290 1330 548 0,985 1,050 1,07

1,350 1390 488 1,030

4 2504 1,040 1460 1044 1,085 1,155 1,06

1,450 1495 1009 1, 11O

5 3130 1,480 1525 1605 1,13O 1,21O 1,07

1,505 1550 1580 1,15O

6 3756 1,525 1570 2186 1,165 1,245 1,07

1,540 1585 2171 1,18O

fig. 3.1

Opmerking: Bij het meten van de flux

met de fluxmeter werd de stroom enkele

malen gekornrnuteerd tussen +1 en -1.

De aanwijzing, die we dan voor de flux
. . . 2 (11 'f' 3

k~~Jgen ~s x rp, • Z~e ~guur .1.
m~n

,. h l' 'k ",(I)
B~J et verge ~J en van ~ tgeme en
met rp(l) tt moeten we dan ook de

ne 0
• (I)

kleLnste waarde van ¢ . nemen.netto

-IlL ~ I'I /
'/

I' '"

~~ tP",in....... ,. .. .. .....
'f' rna Ie

-l

________________________. -----'- ---.J



technische hogeschool eindhoven

ofdeling der elektrotechniek groep el ektrom echon i co

biz 52 van

rapport nr. EM 73-4
1-------... ---.-------.--.--.-..----.---------------------------'---------------1

1S volgens vergelijking 1.29 een2!.
z

hoekkromme tussen 8 = 0 en 8

maat voor deze arbeid.

Ter vergelijking werden beide oppervlakten opgemeten en uitgedrukt

in joules; be ide in het geval dat de rotor bewogen wordt van 8 = ~
z

naar 8 = 0 (d.i. de lagere koppel-koppelhoekkromme). Zie figuur 3.2.

In tabel 3.2 op de volgende pagina zijn de waarden uitgezet. Het

verschil in oppervlakte (uitgedrukt in joules) tussen Al en A2 be

draagt nergens meer dan 12%, hetgeen een redelijke overeenkomst ge

noemd mag worden.

20 kan ook de kleine oppervlakte tussen de twee magneti

seringskrommen en de twee werklijnen vergeleken worden met de opper

vlakte tussen de twee koppel- koppelhoekkrommen. (AvI en A
V2

in figuur

3.2). Deze oppervlakte is namelijk een maat voor de energie, die we

verliezen aan de hysteresis, wanneer we de rotor van 8 = 0 bewegen

naar 8 = ~ en weer terug. De oppervlakte A
VI

tussen de beide magne

tiseringskrommen is moeilijk te bepalen, daar we niet precies weten

hoe de overgang verloopt van de ene op de andere magnetiseringskromme.

Om toch een vergelijking mogelijk te maken, veronderstellen we dat de

overgang plaats vindt via horizontale lijnen. De waarde die we dan

vinden voor dit verliesoppervlak AVI moet dan ook beschouwd worden

als een bovenste begrensing van de gezochte waarde. Uit tabel 3.2

blijkt ook dat dit oppervlak 30-50% groter is dan de oppervlakte AV2
tussen de twee koppel-koppelhoekkrommen.

3.2.4 Metingen aan wervelstroominvloeden.

a) Meting van de wervelstroomtijdkonstante T •
e

2
f.1 f.1 do r

2
7T P

T = 0 8 T = 0,8
e ' ef

Voor een paket lamellen werd in par 1.4.1 de wervelstroomtijdkonstante

T theoretisch afgeleid:
e

Met
-3

d = 0,5 '10 m.
3

f.1 = 10
r -8

p = 50 '10 Vm/A (Si-ijzer)

volgt dat: T (theoretisch) :::::: 0,05 ms.
e
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-.Ni

Te

t

-e
1T
'Z

mag~etiseringskromme

fig. 3.2

TABEL 3.2

koppel-koppelhoekkromme

masieve
rotor gelamelleerde rotor

straam
I

(amp) (joules) (joules) (j oules)

AV2

2o
h

A
2

(j oules)

°~ 1O 0~09 0~090 0,095 0,95 0,026 0,018

2 0,06 0,05 0,338 0,315 1,07 0,046 0,032

3 0~045 0,04 0,680 0,645 1,.05 0~067 0,052

4 0,03 0,028 1,04 0,96 1,08 0,075 0,057

5 0,024 0,022 1,40 1,27 I ,1O 0,077 0,056

6 0,019 0,018 I ~ 72 I ,53 I , 12 0,077 0,055
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De wervelstroomtijdkonstante kan ook experimenteel bepaald worden.

Met behulp van het hallplaatje in de luchtspleet werd de responsie van de

magnetische induktie op een "stroomsprong" in de spoel. Dit zowel voor

de gelamelleerde rotor als voor de massieve rotor. Zie oscillogrammen

in figuur 3.3.

gelamelleerde rotor fig. 3.3 massieve rotor

Uit deze oscillogrammen volgt:

voor de gelamelleerde rotor: T = 0,8 ms.
e

Voor de massieve rotor T 6 ms.e

Ret grote verschil (faktor 16) in de berekende en gemeten wervelstroom

tijdkonstante moet gezocht worden in de konstruktie van de stappen

motor. De lamellen zijn niet elektrisch geisoleerd van elkaar ten

gevolge van bramen aan het oppervlak en ten gevolge van de bouten, die

zich midden ~n de statorpolen bevinden. Zie het schema van de motor

in bijlage 4.

Bij de bepaling van Rd uit vergelijking 1.24 gaan we uiteraard uit

van de gemeten waarde van T •e

b) Wervelstroomdemping bij de massieve rotor.

Bij de metingen bleek dat de massieve rotor een veel sterkere demping

ondervond dan de gelamelleerde rotor. Daar de hysteresisverliezen voor

beide ongeveer gelijk zijn (vergelijk de 0h'S in tabel 3.2), moet

de oorzaak hiervan gezocht worden in wervelstromen in het rotoropper-
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massieve rotor.

stroo....
metin~

fig. 3.4B

B

CjeIQ"'HJlleerde
rotor

vlak J zoals in par 1.4.3 werd aangetoond. Om iets meer over de nog

onbekende R J de oppervlakteweerstand van de massief ijzeren rotor,
y

te weten te komen J werd het volgende gedaan. Zie figuur 3.4.

Bij de gelamelleerde rotor werd rondom

twee tegenover elkaar gelegen rotor

tanden een koperbelegging aangebracht.

In deze kortgesloten koperen ring

kunnen evenals in de massief ijzeren

rotor wervelstromen rond gaan 10pen J

als aangegeven in figuur 1.16.

De weerstand van deze koperen ring

werd nu zo gekozen, dat de demping

precies evengroot werd als bij de

Hieruit volgde: R = 1,1 mohm
y

Deze weerstand werd 'gemeten. met een

Thomson-brug.

Voor de massieve rotor betekent dit ( p = 10 '10-
8 Vm/A), dat de

geinduceerde stromen gemiddeld tot een diepte van ruim I rom doordrin

gen in het ijzer.

Om een indruk te krijgen van de grootte van de geinduceerde stromen:

bij een bekrachtiging van 2 A (B ~ I T) werden in de koperen ring

stromen gemeten met een topwaarde van 15 A.

We hoeven nauwelijks bang te zijn dat wervelstroomdemping ook zal

optreden bij de gelamelleerde rotor. Op de eerste plaats is de spe

cifieke weerstand van Si-ijzer 5-6 maal zo groot als van massief

ijzer. En op de tweede plaats kunnen er nauwelijks stromen lopen 1n

het rotoroppervlak aan de luchtspleet, omdat dan de stromen dwars door

de toch vrij goed geisoleerde lamellen zou moeten lopeno

3.2.5 Bepaling van het wrijvingskoppel

Om het wrijvingskoppel van de motor zelf (b.v. lagers) en van de daar

op gemonteerde potentiometer te bepalen werd gebruik gemaakt van een

slinger J die bevestigd werd op de as van de motor. Zie figuur 3.5.
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fig.3.5

Bij onbekrachtigde motor en bij kleine

uitwijkingen van de slinger ziet de

bewegingsvergelijking er als voIgt uit:

00
J e + T T ewr g

waarin: T - S e , het gravitatiekoppel.g g

S = MgI
g

waarin: M massa slinger

g = gravitatiekonstante

I lengte slinger

o
T sign e

c
T = Twr cw

De uitwijking e als funktie van de tijd werd m.b.v. een schrijver

opgetekend. Het resultaat was een slingering, waarvan de amplitude

lineair met de tijd afnam. Hier is dus geen sprake van visceuse demping,

want dan zou de amplitude exponentieel met de tijd afnemen. De ver

wachting is dan ook dat deze gemeten wrijving een zuivere coulombwrij

ving is:

waarin T , de grootte van de coulombwrijving, nog bepaald moet worden.
c

Dat het inderdaad een coulombwrijving is kan worden nagegaan, wanneer

we de nu verkregen bewegingsvergelijking:
00 0

J e + S 8 + T sign e = 0
g c

grafisch oplossen. Zie figuur 3.6

T
f

I
I

csr"fli t~cAc. Clfn"fW\e~

t~chn~ ho\ve ~Ii ft~er i,,~

fig. 3.6

-4> T = - Sg e + 1;;

-+T= - s~ a-T~

(e<. 0)
•

(e > 0)
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gering:

Kiezen we -8
1

als startpunt dan ~s de amplitude na een halve slin-

2T
c

-S-
g

Gedurende elke halve slingering wordt de amplitude met een met een

bedrag 2T /S kleiner. Dit geeft inderdaad een lineaire amplitudeaf-
c g

name in de tijd.

8] - 8
2

, de amplitudeafname gedurende een halve slingering. kan be

paald worden uit de opgetekende 8 (t)-kromme. en daarmee is dan T
c

bekend: Tc = ~Sg (8 1 - 82),

Voor drie verschillende waarden van de slingerfrekwentie werd T
c

bepaald. Deuitkomsten stemden goed overeen. Ret resultaat:

T = 1 7 '10-3 Nm.
c '

3.3.] Invloed van de verzadiging op het niveau van de koppel-koppelhoekkromme.

In par 3.2.1 konstateerden we reeds dat het niveau van de koppel

koppelhoekkromme t.g.v. de verzadiging niet meer kwadratisch met de

stroom toenam. Uit bijlage 7 kan het verband gevonden worden tussen
~

T en de stroom. Zie figuur 3.7
e

" N6"t
Te

i S
'i%.er 'i zey

tineair \fer zad iCjcl
It

1

1

-1,1

,'1,,,,

2. 3

fig. 3.7

6 ----+ L

A
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Voor de mathematische omschrijving zullen we deze grafiek verde len

in twee stukken~ waarmee deze funktie T (i) gemakkelijk gegenereerd
e

kan worden m.b.v. de analoge rekenmachine:

a A < ~ < 2 A T (i) = O~28 i
2

e

2 A < i < 6 A
....
T (i)

e - 1~2 + 1,16 ~

Voor hetelektromagnetisch koppel schrijven we nu:

-It ....
T (i,6) = F(8') T (i)ere

waarin F(g,) de uitgang is van de koppelvormer. Zie par 2.3.
r

Normeren we deze vergelijking dan voIgt:

*F (8' )
r

< i

a A <

2A

~ < 2 A

< 6 A

*T
e

*'T
e

o
BJ8

max

f~2
o

aJ8
~ max

(i~Y '* ~2 if
F (8') = (l14 ~ F (8') (3.2)r r

1 ~ 16 i (i:
ax

) (F(:;)+
max

(3.3)
0

SJ8max

oil

De schakeling die T realiseert staat wee~gegeven in figuur 3.8.
e

-1

5Q

I
I

--~------ -- ----I
I
I
I
I
I

'It

F(a~)
fig. 3.8

-9
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3.3.2 Invloed van de verzadiging op de statorzelfinduktie L.

Voor de gekoppelde flux ~ schrijven we nu:

ep L(i,8) .
~ waaruit voIgt:,

0

{ L(i,8)
aL } di , aL aep + ~ ar + ~ - (3,4)

dt a8

Uit de rneetresultaten werd afgeleid (par. 3.2.2):

L(i,8) = L (i) + L (i) cos z8rn v
(3. I)

Gernakshalve worden Lrn(i) en Lv(i), die gegeven z~Jn in figuur B

in bijlage 8 vervangen door rechte lijnen. Zie figuur 3.9.

Deze vergelijking heeft nu weer dezelfde vorrn als in het geval van

onverzadigd ijzer. De oorspronkelijke schakeling voor de statorspoel

in bijlage 2 is nog zonder rneer bruikbaar; aIleen L rnoet aangepast

worden. Uit 3.6 voIgt voor L:

fi~. 3.9

anto n Ci"

a reton ()(M

{( ') ( ') }di L (,),0,L - 20 ~ + L - 2a ~ cos z8 _d - z ~ ~8s~n z8
rno rn vo v t v

{L~(i) + L~o(i) cos Z8} ~~ - ZLv(i)iesin z8 (3.6)

o
ep

o
ep

...,..ft'\ .. H L
f

200 Lmo

150

+ 100. : LVi>

sO

0

1 t ~ ~ 6 --..i

Uit deze figuur voIgt: L (i) L -0 i
rn rno rn (3.5)

L (i) = L *0 i
v vo v

Invullen van 3.5 en 3. I in vergelijking 3.4 levert:
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Genormeerd ziet L er als volgt uit:

'* L' (i) L' (i)
"L m v 8'+ L cosL rmax max

L' (i) L 2a i

(i~ax) =
*m mo m max a

l9
iwaar~n:

L L a l8 -Lmax max max

L' (i) L 2a i

(i~ax) =

.".
V va v max

a21ien ---- a 20
-

L L Lmax max max

*De schakeling van de analoge rekenmachine voor de realisatie L

staat afgebeeld in figuur 3.10.

(3.7)

" ,
(,.0"" 6,.

-1

-1

tt

L
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HOOFDSTUK IV

VERGELIJKENDE STUDIE VAN DE RESULTATEN.

In dit hoofdstuk zullen de resultaten van de analoge rekenmachine

vergeleken worden met de metingen aan de motor, besproken ~n hoofd'

stuk III.

Op de eerste plaats zullen de stapresponsies met elkaar vergeleken

worden. Hieruit kunnen we namelijk gemakkelijk konklusies trekken

over het al of niet juist zijn van ons mathematisch model, vooral

op het gebied van wervelstromen en hysteresis.

Op de tweede plaats wordt het dynamisch gedrag van van een onbelaste

motor in stapbedrijf bekeken bij verschillende stapfrekwenties.

Tenslotte zal als voorbeeld van een toepassing van de analoge reken

machine voor simulatie van een stappenmotor, het startgebied bepaald

worden van een belaste motor. Onder startgebied verstaan we het gebied

van stapfrekwenties, waarbinnen de motor kan starten zander stappen te

verliezen.

We gaan de stapresponsies bekijken van de stappenmotor met T = a
as

(onbelast) en D = a ( geen uitwendige visceuse wrijving). We doen

dit voor twee verschillende voedingsspanningen:

a) U = 9,2 V; dit geeft bij R = 4,6 ohm een stationaire stroom van 2 A.

De stroom blijft dus zo klein dat we in het lineaire gebied van

het ijzer blijven werken. M.a.w. T - i
2

en L en L zijn stroom-e m v
onafhankelijk.

b) U = 18,4 V; dit geeft bij R = 4,6 ohm een stationaire stroom van

4 A. Ret ijzer geraakt nu duidelijk in de verzadiging. Wat betreft

T (i), L (i) en L (i) werd bij de analoge rekenmachine gebruik gemaakt
e m v

van de schema's die besproken werden in par 3.3.

4. I . I In bijlage II en 12 zijn de gemeten en berekende stapresponsies voor

de gelamelleerde rotor bij elkaar te vinden.

Wat betreft de rotorpositie 6 zien dat bij U.. = 18,4 V een goede over

eenkomst tussen beide bestaat. Bij U = 9,2 V blijkt de berekende 6(t)

kronwe een iets grotere demping ~e vertonen.
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Om een mogelijke oorzaak hiervan te vinden, moeten we eerst nader

bekijken hoe die demping tot stand komt. Hiervoor zijn een drietal

oorzaken op te noemen.

a) Demping t.g.v. de coulombwrijving. Deze blijkt zo klein te z~Jn dat

hij nauwelijks tot de totale demping bijdraagt.(amplitudeafname ~ 0,1

graad per hele slingering)

b)Demping t.g.v. de terugwerking van de beweging van de rotor op de

statorstroom. De bewegende rotor wekt een rotatiespanning op, die

een extra stroom in het statorcircuit tot gevolg heeft. In par. 1.3

werd voor het vereenvoudigde model berekend dat dezerotatiespanning

bij een stapresponsie een wisselspanning is, met een frekwentie die

het dubbele is van de rotorslingerfrekwentie f . De in deze par be-
o

rekende faseverschuiving van die extra stroom t.o.v. de e bedraagt:
rot

cjl = arctan 2 w L/R ~ 80 graden (f ligt in de buurt van 10 Hz).
o 0

De rotatiespanning komt dus over een circuit te staan dat hoofdzake-

lijk induktief ~s, hetgeen tot gevolg heeft dat de demping gering zal

zijn.

c) Als laatste blijft over de demping t.g.v. de hysteresis. Deze blijkt

ongeveer de gehele demping voor z~Jn rekening te nemen.

"- ...

"... ... , ,

fig. 4.]

Het verschil in berekende en gemeten demping moet dan ook het eerst

gezocht worden bij de hysteresisdemping. Als verklaring voor dit

verschil kan het volgende dienen:

We hebben wat betreft de hysteresisdemping ~n het schema van de ana loge

rekenmachine aangenomen, dat bij de omkeerpunten van e onmiddellijk

wordt overgesprongen, van de ene op de andere koppel-koppelhoekkromme

(zie figuur 1.23). Aange_~~_en_~E_in .het 1>,-:-i diagram ook .niet plotseling

Te van de ene op de andere magnetiserings

kromme wordt overgesprongen (zie fi

guur ].2]) zal ook de overgang van de

ene op de andere koppel-koppelhoek

kromme niet abrupt zijn.

In figuur 4.1 wordt dit nog eena

aangegeven. Hieruit olijkt dat de

werkelijkedemping kleiner zal zijn

als oorspronkelijk werd aangenomen.

We merken op dat dit verschijnsel bij

2 A harder optreedt dan bij 4 A•

, ,
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Bekijken we de responsies van de statorstroom dan blijkt bij de bere

kende stromen de rimpel hierop groter te zijn dan de gemeten stroom

rimpel. Zoals we gezien hebben draagt deze rimpel nauwelijks bij tot de

demping. De fout die we daardoor voor O(t) maken is dus gering. Een

mogelijke verklaring voor de .kleinere rimpel bij het werkelijke model

kan gezocht worden in het hysteresis effekt. De grootte van de stroom-

rimpel is evenredig met e en deze bedraagt:
rot

Kijken we naar de magnetiseringskrommen in fig. 4.2 dan blijkt dat

t.g.v. de hysteresis de fluxverandering ~~I kleiner te zijn dan we zouden

verwachten zonder hysteresis. Tengevolge daarvan zal e kleiner
rot

blijven dan we hebben berekend.

fig. 4.2

-Nl.

4. 1.2 In bijlage 13 zijn de verschillende stapresponsies voor e en ~ te

vinden voor de massieve rotor. Wat het eerst opvalt is dat de demping

veel groter is dan bij de gelamelleerde rotor. Ten opzichte van de ge

lamelleerde rotor krijgen we bij de massieve rotor te maken met een

extra dempingsterm, n.l.: de wervelstroomdemping (par. 1.4.3).

Kijken we naar bijlage 14, waar de invloed van de verschillende dempings

grootheden apart zijn weergegeven, dan blijkt dat deze wervelstroomdem

ping het grootste gedeelte van de demping voor zijn rekening neemt.

Keren we terug naar bijlage 13 dan zien we dat de berekende demping

iets groter is dan de gemeten demping. De oorzaak hiervan moet gezocht

worden in het moeilijk te bepalen dempingskoppel I
L

.



technische hogeschool eindhoven

afdel ing der elektrotechni ek groep elektromechanica

biz 64

rapport nr. EM 73-4

T =
L

o
8

(I. 25)

3.2 (R = 1.1 mohm). B werd nu zo gekozen dat hij
y

gemeten waarde voor B bij I t (bijlage 9);
sta

I stat= 2A. Het aldus berekende koppel moeten we dan oak

een maximum, hetgeen wel blijkt uit de B(t) krammen van

b.v. B= IT bij

beschouwen als

T
L

werd namelijk op een sterk vereenvoudigde manier berekend in par. 1.4.3

R werd bepaald in par.
y

overeenkwam met de

de analoge rekenmachine, waar we deze term klaarblijkelijk te hoag ge

schat hebben.

(f van a Hz tot de maximale startfrekwentie)
s

strekt zich uit van

wanneer - 18 < 8 <
2 e r

In bijlage 15 tim 18 zijn de responsies van de rotor op vier achtereen

volgende stappen te vinden voor verschillende frekwenties. De overeen

komst tussen berekende en gemeten responsies mag goed genoemd worden.

Doorlopen we het stapfrekwentiegebied dan zien we een dynamisch gedrag

van de motor, dat voor vrijwel elke stappenmotor zo karakteristiek is.

Voor lage stapfrekwenties (f < fa) blijkt de motor instabiel te worden
s - 1

(= stappen te verliezen), wanneer f s = n fa, waarbij n= 1, 2, ... n
max

De waarde van n wordt in hoofdzaak bepaald door de grootte van demax
demping. Hoe groter de demping, des te kleiner n . In ons geval is demax
demping zo gering dat de motor ook bij lage stapfrekwenties nog instabiel

wordt. (n =3)max
In een vrij groot gebied rond de resonantiefrekwentie (fs ~ fa) blijkt de

motor een instabiel gedrag te vertonen of de rotor blijft hinderlijk

vibreren. Dit wordt het meest duidelijk gemaakt door de opgetekende

krommen bij f = 4,3 - 4,4 Hz. Ret in resonantie geraken van de rotor is
s

hier duidelijk te zien door de steeds groter wordende slingeringen. Voor

deze frekwentie is in fig. 4.3 het met behulp van de analoge rekenmachine

opgetekende fasediagram te vinden.

Het stabiele gebied rond de evenwichtsstand 8
r

1T 1T
tot + ; m.a.w. de motor blijft stabiel,z z
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o
e
1

1

fig. 4.3

Bij f '" f O (f = 4,5 - 5,0 Hz) z~en we dan ook dat telkens wanneer de'"s s
3initiele achterstand groter is dan lee de motor een aantal stappen ver-

liest.

Op een uitzondering na blijkt de motor vanaf f
s

= f O tot de maximale

startfrekwentie (f = 21 Hz) stabiel te blijven. Die uitzondering is
s

wanneer de motor wordt gevoed met een stapfrekwentie f
s
~ 2f

O
(hier 10 Hz)

Bij deze frekwentie kan weer een resonantieverschijnsel optreden, geka

rakteriseerd door een in amplitude toenemende slingering met een fre

kwentie die weer gelijk is aan de eigen frekwentie van de rotor f O. In

de opgetekende krommen bij 10 Hz is een eerste aanzet voor deze opslin

gering te zien. Omdat we slechts vier stappen kunnen maken, is het in

stabiel worden niet meer te zien. Het bij deze frekwentie behorende fase

diagram staat afgebeeld in fig. 4.4.

fig. 4.4

2

1

o

a
t

o

Bekijken we tens lotte het opgetekende dynamisch gedrag bij de maximale

startfrekwentie (f = 21 Hz) dan zien we dat de initiele achterstand zelfs
s

28 mag bedragen, en dat de motor toch stabiel blijft. Dit komt omdat de
e
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motor bij een nieuwe stapopdracht reeds een positieve snelheid bezit,

waardoor de rotor over het instabiele gebied heen schiet.

Ook voor deze frekwentie werd het fasediagram opgetekend. Zie fig. 4.5 .

4.3

•e
i 4 ~
2 3

.... ---~)-/1
0 Be " &e "3tle .. ge

l.

,
--- ,

,

fig. 4.5

I

I

De prestaties van een stappenmotor kunnen in een figuur worden weerge

geven m.b.v. de z.g. stappenmotorkarakteristieken. Deze bestaan uit twee

krommen, die het maximum askoppel geven, dat de motor kan leveren als

funktie van de stapfrekwentie.

De ene kronnne, de z.g. maximum startkromme ("pull-in torque") markeert het

gebied waarbinnen de motor nog kan starten zonder stappen te verliezen.

(Dit is het startgebied.)

De andere kromme, de z.g. maximum draaikromme ("pull-out torque") mar

keert het gebied, waarbinnen de motor kan blijven draaien zonder stappen

te verliezen. (De rotor kan de opgedrongen frekwentie blijven volgen.)

Stappenmotorfabrikanten geven bij de beschrijving van hun motoren dan

ook altijd deze karakteristieken. Hierbij moet wei gezegd worden, dat het

bij deze fabrieksaanduidingen meestal een duistere zaak is op welke

manier deze karakteristieken worden opgemeten. Welk traagheidsmoment bezit

b.v. de belasting? Zeer waarschijnlijk wordt J
b

1 . nul verondersteld,e ast~ng

en bestaat de belasting slechts uit een konstant koppel, hetgeen wij

hier nu ook doen.
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Met behulp van de analoge rekenmachine werden enkele max~mum startkrommen

bepaald. Zie bij lage 19. Op deze bij lage zijn tevens :twee voorbeelden te

vinden van de manier, waarop de punten van de kromme bepaald werden:

Bij een konstant askoppel T werd de stapfrekwentie zover verhoogd tot-
as

dat de motor instabiel werd. De frekwentie, waarbij de motor nog juist

stabiel bleef werd beschouwd als de maximum startfrekwentie, behorend

bij het ingestelde askoppel. Als parameters werden gebruikt de spanning

en de weerstand, met dien verstande dat de verhouding tussen spanning

en weerst:and steeds 4- A bedroeg (= It' .).s at~ona~r

Zeer duidelijk is de invloed van de weerstand R te zien. Reeds een ver-

dubbeling van R geeft een enorme uitbreiding van het startgebied.

Experimenteel zijn deze krommen moeilijk te bepalen. Wat wel eenvoudig

gekontroleerd kon worden, waren de maximum-startfrekwenties bij T =0.as
Deze frekwenties bleken nergens meer dan 2 Hz af te wijken van de fre-

kwenties bepaald met de analoge rekenmachine.
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KONKLUSIES EN AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK

De analoge rekenmachine blijkt een bijzonder handig hulpmiddel te

zijn om het gedrag van een stappenmotor onder verschillende oms tan

digheden (variatie van U en R, en van T en f ) te simuleren.as s
De overeenkomst tussen berekeningen en metingen, zoals die in

hoofdstuk IV,naar voren is gekomen, ~s goed te noemen.

Wat betreft hysteresis- en wervelstroomverschijnselen is de· over

eenkomst tussen mathematisch model en experiment redelijk te noemen.

Het verschil in beide, zoals dat naar voren kwam bij de staprespon

sies, moet te wijten zijn aan de vrij globale benadering van deze ver

schijnselen in ons mathematisch model.

Teneinde het behandelde analoge rekenmachineprogramrna volledig te

kunnen benutten voor het voorspellen van het dynamisch gedrag van

stappenmotoren, dienen een aantal parameters bekend te zijn:

de vorm van de koppel-koppelhoekkromrne en de stijging van het niveau_

van deze kromrne met de stroom, de statorzelfinduktie als funktie van de

stroom en rotorpositie en tens lotte de waarden van Rd en 0h (eventueel

R).
y

I) Met geringe wijzingen en/of uitbreidingen moet de besproken schakeling

van de analoge rekenmachine ook te gebruiken zijn voor stappenmotoren

met permanent magneetrotor. Hiervoor zal natuurlijk eerst het mathe

matisch model aangepast moe ten worden

2) Wat betreft onze vrij globale benadering van hysteresisverschijnse-

len kan het volgende worden opgemerkt: Eerst zal nauwkeuriger onder

zocht moeten worden hoe de flux precies verloopt in het ~-i diagram

t.g.v. de hysteresis als funktie van i en 6, en welke invloed dat heeft

op het elektromagnetisch koppel.
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APPENDIX A

Opbouw van de magnetische induktie B 1n een lamel met dikte d.

1e z

~/
_.4- !L X

1- 2

De afmetingen van de lamel worden

in de y-richting oneindig veronder

steld. Voor de in figuur Al getekende

situatie is B geen funktie van y en z;

B is aIleen een funktie van x.

Voor de op te lossen vergelijking 1.14

kunnen we nu schrijven:

Op het moment t = 0 wordt een uit

wendig veld H aangelegd.o
fig. Al

De begin- en randvoorwaarden voor vergelijking Al luiden dan:

Beginvoorwaarde: t = 0 B(x,O) = 0

Randvoorwaarden: 0 dt > B(~,t) = IlH
0

d
IlHB(Z,t) =

0

We voeren nu een B' (x, t) in zodanig dat

B(x,t) = B'(x,t) + IlH
0

Ook voor B' (x, t) geldt:
a2B' ..!:!. aB'

ax2 = p at

Met de beginvoorwaarde: t = 0 B' (x, 0) == - IlH
0

en de randvoorwaarden: t > 0 B,(+~,t) = 0

B' (1, t) = 0

(AI)

(A2)

(A3)

Oplossen door middel van scheiding der variabelen:

B'(x,t) = X(x) • T(t)

Deze vergelijking invullen in A3:

I a2x J.t aT k2
X ax2

= pT at == -
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Hierin moet k nog nader bepaald worden,

De oplossingen voor X en T Iuiden:

X(x) = A cos kx + B s~n kx

p 2
T(t) = C exp(- ~ k t)).I

Als algemene oplossing voor B'(x,t) kunnen we nu schrijven:

00

B' (x, t) = 2:
k=O

p 2
(~ cos kx + Bk sin kx) exp(- p k t)

InvuIIen van de randvoorwaarden Ievert:

~ cos k i + B
k

sin k i a2 2

~ cos k i - B sin k i a2 k 2

OpteIIen en aftrekken geeft: ~ cos k i a2

B
k

s~n k i a
2

Om redenen van symmetrie B(+x,t) B(-x,t) mogen we aannemen dat

1 ,3,5 '"n

deze oplossing sluiten we uit omdat dan

B' (x, t) == 0,

cos k i = a " dan is k i = n 7T2 22'ofwe 1

d
BIijft over: ~ cos k 2 a

Dan is ofwe 1 ~ = a

7Tn
Hieruit voIgt: k = dl'

Als algemene oplossing voor B'(x,t) hebben we nu verkregen:

B' (x,t)
00 2 2

'"' A cos 7Tnx exp(- 7T n P t)
LJ n d ).Id2

n=l ,3" ,

Deze vergeIijking moet nu nog voldoen aan de beginvoorwaarde

B'(x,O)
00

=2: A
n

cos
7T nx

d
n= I ,3' •.

Hoe ).IHo als funktie van x verloopt ~s weergegeven ~n fig A2 ,
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_~ ~ --+x
2. '1

A kan bepaald worden met behulp van een Fourierreeks.
n

00

A 4 2: S1n !nn nnx
- \lH cosn n 0 n d

n= I ,3' ..

En hiermee 1S dan de eindoplossing bekend:

B' (x,t) !: \lH ~
n 0 L.J

n=)-,3' ••

sin ~nn

n
cos nnx

d

2 2
exp(- n n P t).

\ld
2

Met vergelijking A
2

krijgen we tenslotte:

sin !nn
n

B{x,t) = \lH - 4 \lH ~
On oL.J

n= I ,3' •.

cos nnx
d

2 2
exp (- n n P t).

\ld2
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SYMBOLEN VAN DE HYBRIDE ANALOGE REKENMACHINE

ANALOGE ELEMENTEN HYBRIDE ELEMENTEN

_l(,_-t@l-__rA...;....)( _

potentiometer
a

--i'-----
I -

1- - e>.~-

comparator

)( + '1 >0 1 do"" Q = "\

'1.."'" ~ ~ 0 f dQn C\ ... 0

opteller

~ -x--V-

)(. 0 'j Q~ 1 , clan '1:' X

0=0 don '1=0I

I
I
I

el'•
elektronische schakelaar

inverter

a \)0 n 0 nOQ" 1,

do., op b "o~itie"e.

pul$ Uc:lt'\ 1]A-~.

d UQI'\ 0 noor 1,

dan op b y>o~itieve

pul~ "or) to sec.
monostabiele multivibrator

aDb --,----- Q·b or\d
- - _.. L f>- ..

ct·\' r\C1nd

(n}and-gate

---B> --D--------Q;1) nor
- - -E)- - : -{»-

0+'0- - -- Or

'n)or-gate

differentiator

-~ -.J DIFF,- -.- - - - ~.
I b
~--G>.-

DIGITALE ELEMENTEN

)\ - l'\ o\~ )( < 0

Oal~)(.>O

9 -sine

integrator

vermenigvuldiger

deler

"limit summer"

s~nus enerator
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hailplaatje

voor het meten
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induktie.

potentiometer

voor het opnemen
van de rotor
positie.
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I Stapresponsie van de stappenmotor met ggl~illgllggI~g rotor.

BijJage II
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U

R

9,2 V

4,6 ohm
I stat= 2 A

Rotorpositie 5 /cm

Statorstroom ~: 0,5 A/cm
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Stapresponsie van de stappenmotor met g~!~~~!!~~E~~ rotor
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Soorten dempingen, die bij een stappenmotor kunnen optreden.
massieve rotor.
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Dynamisch gedrag van de stappenmotor met gelamelleerde rotor.

U :::. 9,2 V

R = 4,6 ohm

GEMETEN

Vertikaal: 15°/em

Horizontaal: 1/2f aec/ems
BEREKEND

tl--
I

f = 1 Hz
s

f = 2 Hzs

r-

f = 1 Hza

f ::: 2 Hz
s

f = 4 Hzs
f :::: 4,2 Hz

s
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Dynamisch gedrag van de stappenmotor met gelamelleerde rotor.

u = 9,2 V
R = 4,6 ohm

GEMETEN

Vertikaal: 15°/cn

Horizontaal: 1/2f sec/ems BEREKEND

f = 4,3 Hz
5

~i -r
--l----t-f------:;;;.t--r+----+---+---+--

I

f = 4~5 Hzs

f -. 4,i~ Hz
s

f = 4,6 Hzs

_.~----+---+-
!

I_ .. _J _

f s = 4,9 Hz f = 4,9 Hzs
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Dynamiech gedrag van de stappenmotor met gelamelleerde rotor.

U ::: 9,2 V

R = 4,6 ohm

GEMETEN

Vertikaal: 15°/em

Horizontaal: 1/2f sec/ems

BEREKEND
----- ------------. ... .. __ . .----- -
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~ V
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f ::: 7,7 Hzs
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f ::: 10 Hz
s

f ::: 7,8 Hz
s

f ::: 10 Hz
B

f ::: 12 Hzs
f ::: 12,5 Hz

s
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Dynamisch gedrag van atappenmotor met gelamelleerde rotor

u = 9,2 V

R = 4,6 ohm

GEMETEN

Vertikaal: 15°/cm

Horizontaal: 1/2f aec/cma

BEREKEND

f =, 15 Hz,
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fa = 21 Hz

._---,

,

~~

~
"",

~-
f = 22 Hza

f = 15 Hz
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f = 21 Hz
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f = 22 Hza
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