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This report deals with the caloulation of the torque-to

position curve of a permanent-magnet stepping motor "SLO-SYN",

type SS-400-1021, made by Superior Electric Company,Bristol USA.

This calculation is based on the contribution ot Maxwell

atresses on a surface narrowly enclosing the rotor. The field

intensities in the airgap have to be derived from the solution

ot the Laplace differential equation.

The rather complicated shape ot the Surfaces of stator and

rotor makes it necessary to have resource to an approximation

by numerical solution of finite ditterence equations.

The torque is also determined by the value ot the exoitation

ourrents and the properties of the permanent magnets. These

intluences are properly dealt with.

The comparison of calculated and measured torque shows a

fair correspondence, such that the computer-program oould also

be used to investigate the merits of other shapes of the teeth.

Finally a number of suggestions for further investigations

are indicated.
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1. INLIIDING

Dit rapport behandelt volgen8 de af8tudeeropdraohtl

"Een onderzoek naar het kwa8i-8tati8che koppel Van een stappenmotor

met unipolair permanent gemagnetiseerde rotor, type SLO-SYN-SS-400

1021, en het verifierenvan de theorie door metingen".

Het rapport vormt een onderdeel van een onderzoek dat diveree

typen stappenmotoren omvat, zoalsl

a) het variabele reluktantie type,

b) bet homopolaire peraanent magneet type,

c) bet heteropolaire permanent magneet type,

d) het type met een bekrachtigde rotor.

Naast de 8tati8cbe eigenschappen, waarover dit rapport handelt,

omvat dat onderzoek ook de dynamische eigenschappen van de vermelde

motortypen. (L6, L7, L8 )

De onderbavige SLO-SYI-motor is van een hybride type dat eigen

.chappen heeit van zowel type "A"-motoren alswel van type "b,t-motoren.

Na de theoretische afleiding van de koppeluitdrukking wordt het

koppel met een numerieke methode berekend en daarna vergeleken met

de resultaten van de met1ngen van bet koppel.

Het rapport beg1nt echter met 8en beschrijving van de bouw en

de werking van de SLO-SYN-stappenmotor.
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2. DE OPBOUW EN RET KWALITATIEVE GEDRAG VAN DE SLO-SYN STAPfENMOTOR

2.1. De konstrukt1e van de motor

De motor is zo gekonstrueerd dat in de luchtspleet tussen rotor en

stator twee magnetische fluxen kunnen samenwerken. De ene flux,

permanent, wordt opgewekt in de rotor, de andere flux, w1sselend,

wordt opgewekt door spoelen om de statorpolen.

Bezien we de rotor in figuur Fl, dan zien we dat op de as van

de motor (type 1021) twee cilindrische stalen permanente magneten

zijn geklemd, waarvan de magnetisatie parallel verloopt met de motor

as. Aan weerszijden zijn de magneten atgesloten door massieve, magne

tisch goed geleidende stalen schijYen die de permanente fluxen om

buigen in radiale richting naar de stator. De schijr aan de ene kant

van een permanente magneet rungeert dus over zijn gehele omtrek als

noordpool, de andere over zijn gehele omtrek als zUidpool.

Nu is meteen duidelijk waarom zo'n motoreenheid eigenlijk dubbel

is uitgeYoerd& de flux, die vanuit de permanente magneet door de

daarop aansluitende rotorschijf en door de luchtspleet in de stator

stroomt en die uiteindelijk weer van de stator terug moet naar de

andere kant van de permanente magneet in de rotor, wordt hier op

nieuw gebruikt om bij te dragen tot de koppelvorming.

Elke motoreenhe1d apart is dus in feite een kompakte samenbouw

van twee homopolaire motorsystemen die elkaar etficiint aanvullen

omdat geen van beide nu een verliesgevende terugweg voor de magne

tische flux nodig hebben.

De reden waarom er in de motor van type 1021 twe4 motoreenheden

in een huis zijn ondergebracht, ieder met e~n stator en met twe~

rotorschijven, is slechta ter verkrijging van een grotere koppelop

brengst. Bovendien zijn de bekrachtigingswikkelingen zo aangebracht

dat elk. wikkeling tegelijk Van beide eenheden een statorpool o.vat

hetgeen een vereenvoudigde bewikkelingeprocedure .ogelijk maakt.

Kijken we nogaaals naar figuur Fl dan zien we dat de flux die in
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de ,elamelleerd. stator Tan de .ne kant van de motoreenhe1d naar de

and.r. kant aoet stroa.n, daarToor nagenoeg aIleen Tan h.t aotorhuis

gebru1k kan a&k.n. W. sull.n moeten ond.rsoeken ot de wand daaryan

d1k genoeg is om daar1n de aagnet1sche 1ndukt1e laag te houdeD.

D1t••lfde geldt ook Toor de ijserdoorsnede Tan de statorpolen. Is dat

het geTal, dan kunnen we bij het opm&ken van de kring1nt.graal over

het magnet1.che Teld de bijdrag.n Tan de w.gen door het ijser Tan

.tatorpol.n en motorhu1s Terwaarlosen.

Vooralanog sullen we bet n1et-optreden Yan T.rsad1g1ng in het

User bij de b.rek.n1ngen aannemen.

Bes1.n we de etator in f1guur r2, dan s1en we dat die is opge

bouwd u1t acht 110haaelijke polen. De bew1kkel1ng van 'elk, waarover

.traks aeer, is sodan1g u1tg.Toerd dat h1er .prake 1. Tan een v1er

polige, tweefa.1ge 'aach1ne.

In L5 .taat op bladzijden '-9 en -10 jU1et voor dese maoh1ne

opbouw u1tgel.gd hoe een d.rgelUk. machine ....ng.steld g.dacht kan

word.n u1t twee mach1n.s d1. 1eder t.ee-pol1g en twee-fas1g sUn.

De pol.n 1 '1m 4 TOrmen in g.dacht. dan de .ne t ••e-pol1ge .n tw.e

ra.1,. machine, de polen 5 tIm 8 Tormea so de and.r. mach1n••

Voor h.t begr1p Tan de werking kunnen .e due Tol.taan aet h.t

be.prek.n Tan d. eerste T1.r etatorpol.n, die due eaa.n h.t acht.te

de.l Tan d. g~4el. aotor u1tmaken.

Zow.l d. rotorechijven aan de buttenoatrek, al.wel de stator

polen &an de b1nnenoatrek sijn g.tand, echter a.t e.n v.rech111.nd.

tand.t.ek.

D. rotorschijven sUn 1eder voorsien Tan vijft1g tanden die regelaat1,

OTer d. gehele oatrek verdeeld sijn. De tand- en de gleufbreedte sijn

n1et &an elkaar gelijke er ~al gezooht worden naar de beste v.rhotid1ng

daartussen.

D. atatorpol.n drag.n .lk Tijf tanden met een sodan1ge tand.teek dat,

1nd1en de .tatoromtrek geslotea was gewee.t er achtenv.ert1g tanden

lange die omtrek souden .1tt.n. De etatortand.t.ek 1. due grot.r dan

d. rotortandste.k.

Er sijn twe. m.thodes om de Btatorpolen van een w1kkel1ng te
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in ser1e met

voors1en zodan1g dat het mogelijk blijft flux-omker1ng in een pool te

bewerkatell1gen door de bekracht1g1ng van haar w1kkel1ng te veran

derena

a) Is er een voed1ng voor de motor beschikbaar met een plus, een

nul en een m1n-u1tgang, dan kunnen we volstaan met een enkelvoud1ge

w1kkel1ng per statorpool.

Fluxoaker1ng door het omschakelen van de plus naar de min-aanslu1

t1ng of terug.

b) De meeste voed1ngen die uitgerust zijn met bruggelijkr1chters

hebben slechts een plus- en een m1n-u1tgang.

Voor een dergelUke voed1ng moet de motor u1tgerust zUn met twee w1k

kelingen per statorpool die zodan1g gewonden zijn dat de ene, de "A"

w1kkeling, bij bekracht1g1ng de pool tot noordpool magnetiseert en de

andere, de "B"-wikkel1ng de pool tot zu1dpool magnet1seert.

De opgewekte flux door de pool heen kan nu van r1chting oagekeerd

worden door de stroom over te schakelen van de ene, A-, naar de

andere, B-w1kkel1ng.

Be1de methodes zijn, afgez1en al van de versch1l1ende voedings

systemen, toch n1et gelijkwaardig en hebben hun invloed op de motor

e1genschappen. Met dezelfde ru1mte tussen de statorpolen zal de en

keldraadsu1tvoer1ng w1kkel1ngen kunnen hebben met meer w1nd1ngen of

met w1kkeldraad van groter doorsnede. Dat betekent dat de enkel

draadsuitvoer1ng van de motor een groter koppel zal kunnen leveren

dan de twee-draads-u1tvoer1ng.

Is de twee-draads-u1tvoer1ng dan alleen in het nadeel?

Bet antwoord h1erop is "neen", want door de hogere draadweerstand van

de bekrachtig1ngsw1kkel1ngen is de tijdkonstante II LjR " daarvan

kle1ner en dat blijkt van voordeel te zijn bij de hell1ng van de graf1ek

die het elektromagnet1sche koppel u1tzet tegen de stapfrekwent1e.

Zie figuur F3. De betreffende graf1eken zijn ontleend aan de fabrieks

spec1fikaties.

Bet aansluitschema van de w1kkel1ngen, z1e f1guur F4, zal ver

dU1delijken dat de wikkel1ngsverbindingen als volgt sUn u1tgevoerd.

De ene schakelaar (1) elu1t aan:

of w1kkel1ng A van pool 1 "Noordpool"

wikkel1ng B van pool 3 "Zuidpool"
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of wikkeling B van pool 1

wikkeling A van pool 3

"Zuidpool" in serie met

"Noordpool" •

De tweede 8chakelaar (2) werkt op dezelfde manier met de wikkelingen

A en B van de polen 2 en 4.

2,2. D. Jerkins van de stappenmotor

De werking van de motor zal, wat hier helemaal voor de hand

ligt, stap voor stap worden gevolgd. We nemen daarvoor het ZUidpool

rotorgedeelte van een van de twee motoreenheden en geven de schake

laarstanden aan met de aansluitcode, zie ook in figuur '4, bUvoor

beeld als volgt: ( 1,3 ) wat dan betekent schakelaar 1 i8 geleidend

naar draad drie.

Beginpositie: ( 1,3) en (2,5)

pool 1 aantrekkend minimaal
pool 2 aantrekkend reluktantie halverwege
pool 3 afstotend maximaal
pool 4 afstotend halverwege

Merk in onderstaand figuurtje op dat, indien de centrale tand van

atatorpool 1 precies een rotortand tegenover zich heeft. de centrale

tand van pool 2 de bUbehorende rotortand mist over een kwart tand

steek, bU pool 3 is dat al een halve tandsteek en de centrale tand

van pool 4 staat driekwart tandsteek af van de bijbehorende rotortand.

Dit wordt veroorzaakt door het verschil in tandaantallen op de stator

en de rotoromtrek en dat is dan ook het essentiile kenmerk van dit
syateem.

2 3 4

""r ~ ~ stator

~ ~ ~
rotor

B C D

pool 1 bepaalt de atand.
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pool 1 afstotend halvenep

pool 2 aantrekkend reluktantie Ilinimaal
pool , aantrekkend halvene.e
pool 4 afatotend maximaal

~
2 + +~ stator

~ ~ ~ LaJ!A rotor

D

pool 2 bepaal t de stand.

- - - .- -
Tweede stapa ( 1,1) en (2,4)

pool 1 afstotend maxiaaal

pool 2 afstotend reluktantie halvenep

pool , aantrekkend miniaaal
pool 4 aantrekkend halvene.e

T T T T stator

~ LL1J ~ LJLI rotor

A B C D

pool , bepaalt de stand.- - - - - - - -
nerde atapa ( 1,' ) en ( 2,4 )

pool 1 aantrekkend halvenep

pool 2 afstotend reluktantie aaxiaaal
pool , afstotend halvenege
pool 4 aantrekkend miniaaal

+ T T ~ .tator

~ ~ ~ I,JfmI rotor

Pool 4 bepaalt de stand.
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Vierde stapl ( 1,' ) en ( 2,5 )

pool 1 aantrekkend minimaal

pool 2 aantrekkend reluktantie halverwege

pool , af'8to'tead m~i.aal

pool 4 af'stotend halTerwege

1 2 , 4

~ ~ ~ """r stator

~ ~ ~ ~
rotor

A i c J)

pool 1 bepaalt weer de stand.

Uiterlijk staat de rotor weer in dezelf'de positie ale de begin

stand is geweesta hij is echter over een gehele rotor-tandsteek ge

draaid, zoals uit de opvolgende f'iguurtjes ook is gebleken.

Met vier schakelhandelingen per rotor-tandverdraaiing en met

vijf'tig tanden langs de rotoromtrek zijn er per aso.wenteling dus twee

honderd sohakelingen nodig. Elk stapje dat zo gemaakt wordt geef't

dan ook een ashoek-verdraaiing van 1,80
•

Juistheidshalve moet hier vermeld worden dat de werkelijke situ

atie ingewikkelder is dan hierboven voor een goed begrip is uiteen
gezet.

Feitelijk is de evenwichtsstand in de beginpositie niet die van tand

A precies tegenover pool 1, maar de tanden A en B zoeken voor de

rotor een evenwichtspunt op, halverwege tussen de statorpolen 1 en 2.

Zo vervolgens ook bij de eerste stapa de tanden B en C zoeken een

evenwichtspunt op, halver_ege tussen de statorpolen 2 en ;.

De toepassing van een stappeDllotor ligt nu voor de hand. Samen

met een stappenteller en eventueel met een vertragingsdrijf'werk kunnen

we de motor als servo-motor gebruiken en die sturen naar elke positie

die een veelvoud van "n stapje is, zonder een eindf'out in de posit1e

te maken en zonder te staan "jutteren".
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3. DE KOPPELBEREKENING

3.1. De aannamen btl de koppelberekening

In ons onderzoek naar het magnetische veld in de luchtspleet

zullen we de volgende aannamen en vereenvoudigingen hanteren.

1 We verwaarlozen de magnetische koppeling tussen de statordelen

van beide motoreenheden, zodat we ons onderzoek allereerst beperken

tot ~~n stator-dubbelrotor-stel. Dit is toegestaan als de afstand

tussen de beide statoren veel groter is dan de luchtspleetwijdte, en

dat is hier zeker het geval, bovendien als het ijzercircuit door de

statoren en het motorhuis een kleine reluktantie heeft ten opzichte

van het overige deel van het magnetische circuit.

Van de ene motoreenheid onderzoeken weslechts ~~n homopolair

systeem omdat het tweede homopolaire systeem ervan precies dezelfde

eigenschappen bezit.

De derde halvering van ons onderzoekterrein is ook reeds aange

geven, zie daarvoor op bladzijde 06.

De helft van de stator-omtrek, dus vier opvolgende polen, bepa

len in hun samenwerking met de rotor het gehele gedrag van de motor.

Vermenigyuldigen met een faktor 8 is dus nodig om het berekende kop

pel te laten gelden als koppel van de motor in zijn geheel.

2 Door de axiale lengte van de rotor en stator groot genoeg te

verklaren en dus door de randeffekten daarvan te verwaarlozen, nemen

we aan dat het magnetische veld in de luchtspleet onafhankelijk is van

de axiale positie van de waarnemer. Er is nergens in de luchtspleet

een komponent van het veld in axiale richting. Zodoende brengen we de

veldberekening terug van een drie dimensionaal naar een twee dimensi

onaal probleem.

~ De bekrachtigingsstroom door de statorspoelen is konstant. Boven

dien staat de rotor kwasi-statisch stil. Dit heeft tot gevolg dat het

magnetische veld ook statisch is. Deze aanname wordt gemotiveerd door

de afstudeeropdracht waarin gesproken wordt van een kwasi-statisch

koppel van de SLO-SYN-motor.
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4 We nemen aan dat er in de ~zerwegen van de magnetisohe fluxen

geen verzadig1ng optreedt. De P r van het materiaal in de statorpolen,

motorhui& en rotorschijven veronderstellen we zeer groot te zUn,

3.2 De theorie van de koppelberekening

Om het koppel te berekenen dat stator en rotor op elkaar uit

oetenen, kunnen we twee .ethoden volgen, die echter nauw aan elkaar
verwand zijn.

De eerste methode gaat u1t van de totale magnetisoh. ko-energie

b1nnen de ru1mte van de motor, Wm', die athankelUk blUkt van de ro

torpos1t1e, die we aangeven met de letter 8. In het diktaat EM-l

wordt afgele1d dat het koppel ale volgt van Wm' afhangta

aT • - Wm'- ae (01)

De tweede methode gaat u1t van de Maxwellse epanningen die wer

ken op een ge&lo~en oppervlak om de rotor heen. Nemen we dat opper

vlak c111ndr1&ch en van zodanige afmet1ng dat het c11inder-oppervlak

z1ch juist in de luchtspleet bevindt, dan wordt daarvoor in L2 afge

le1d dat de kracht op het gesloten oppervlak A gelijk 1& &ana

(02)

Zie hiervoor ook appendix B.

Het koppel berekenen we hieruit a18 volgtl

(0')

waarin £ de vektor is vanu1t het a1ddelpunt van de machine-as en de

lengte heeft van de cilinderstraal.
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Verder zu11en we de Maxwe11-verge1ijkingen voor het magnetische

veld nodig hebbenl

~E

rot B • p-o·i + Eo.)1o.o~

div ! . 0

alsmede de benodigde grensvoorwaarden en de relatiestussen B, H, en

! waarvan de vo1gende verge1ijking er ~~n iSI

! · )10· ( !! + ! ) (06)

Wij opteren hier voor de tweede methode omdat daarmee het koppel

te berekenen is vanuit de ve1dgrootheden zelf, waardoor de tussen

stap met de magnetische energie vermeden wordt.

Omdat er in de 1uchtspleet geen veranderende elektrische ladin

gen aanwezig zijn, en omdat de bekrachtigingsstroomdichtheid i ver

genoeg verwijderd is van de luchtspleten, vereenvoudigen de Maxwell

verge1ijkingen (04) en (05) daarvoor dan tot:

rot !! • Q

div B - 0 (08)

waaruit dan afgeleid kan worden dat we het magnetische veld kunnen

bepalen uit een magnetisch potentiaa1veld Um:

!! • .. grad Um

Ter bepa1ing hiervan vo1gen we in figuur Fl de kring van de flux van
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de permanente magneet. De hier bijbehorende magnet1sche bronspanning

bedraagt:

m. b.s. ,.P·d1 +ft·d1 +fi..d1 +ft·d! +ft·d! +fi..d! +ft·d! P·d1
PM ro Is st hu st ls ro

en in figuur F2 de kr1ng van de flux van de statorwikkeling:

2 •N•1. • fi.. d! +fi.. d! + fi.. dl + fi· d!
st ls ro ls

(11)

Beide fluxen kombineren in de luchtspleet, waardoor daarover een

potentiaalverschil zal ontstaan dat zal afhangen van de statorbe

krachtiging en van de sterkte van de permanente magneet.

De magnetische bronspanningen van permanente magneet en van de sta

torbekrachtiging veronderstellen we konstant te zijn. Verder zullen

we, wegens de aangenomen zeer grote waarde van ~ -ijzer, in de boven-
r

staande vergelijkingen (10) en (11) de integralen van g over de wegen

door de rotor, stator en motorhuis negeren. Dit heeft tot gevolg dat

in de berekeningen de gehele ter beschikking staande magnetische

spanning (vergelijk dit hier met elektrische klemspanning) over de

luchtspleet komt te staan.

Stellen we nu het heersende potentiaalverschil tussen het opper

vlak van een statorpool en het rotoroppervlak gelijk aan Um • 1000 A,

dan kunnen we de verdeling van de magnetische potentiaal in de lucht

spleet bepalen als funktie van Um, die we achteraf de juiste waarde

kunnen geven.

Uit de potentiaalverdeling volgt het magnetische veldverloop

over het gesloten cilinderoppervlak door de luchtspleet.

Het magnetische veld ontbinden we nu in een

normale komponent (12)
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en een tangentiile komponent

Substitueren wU nu deze veldkomponenten in de vergelUking voor het

koppel (O~), dan wordt

Binnen de akkolades onderscheiden we dUB een

(16)

normaalspanning

8chuifspanning

tI • t)J. (Hn
2

- Ht
2

)m 0

T: • u Ht Hnm '0
(18)

Omdat de normaalspanning cf geen bUdrage kan leveren aan het koppel
m

vereenvoudigt vergelUking (16) tot

!m • p offi x lin Ht .1 dA

A

De vektoren £ en .1 staan altUd loodrecht op elkaar waardoor de

koppeluitdrukking skalair geschreven kan worden:

Tm • Po )(ff.r )( Hn :. Ht dA

A

(20)
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De zijvlakken van het cilinderoppervlak geven s&men geen b~drage

in de gesloten oppervlakte-integraal van Tm in (20). Immers, de

motoras, die door beide zfjvlakken heen gestoken gedacht kan worden,

heert een tegengestelde draaizin van de normaal-naar-buiten op het

ene zijvlak ten opzichte van de normaal-naar-buiten op het andere

zijvlak.

De lengte van het cilinderoppervlak is gelijk aan de effektieve

statorlengte ls zodat daarmee (20) herschreven kan worden met een

lijn-integraal langs de cilinderomtrek tot:

Tm .. U o ][ r ][ le ][ fBn ][ lit dl

omtrek
(21)

Als numerieke benadering kunnen we hiervoor schrijven de sommatie van

het produkt van de veldgrootheden over alle maaspunten die op de

cirkel liggen:

Tm - konstante ][ r ][~n ][ Ht

Een rekenmachineprogramma zal d1t voor ons uitrekenen.

3.3 De toepassing van de koppelberekening

(22)

Hekijken we nu de riguurtjes op bladzijde 08/10 nogmaals aandach

tig, dan zien we de vierde mogelijkheid van beperking van ons onder

zoekterrein en weI ale volgt.

We nemen de met I genummerde atatorpool in de beginpositie

representatier voor het geheel. We zien dan dat voor pool 2 de onder

linge stator- en rotortandenpoeitie dezelfde is ale die van pool 1

indien die drie stappen verder z~nde beschouwd wordt. Vergelijk due op

bladzijde 08 de tweede pool in de beginpositie met pool 1 na de derde

stap (op bladzijde 09).

Voor de derde pool zien we een dergelijke overeenkomet met pool 1

indien die tw~' stappen verder bekeken wordt en tenslotte vergelijken
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we de tandenkonfiguratie van de vierde pool met pool 1 na ~~n stap.

De konklusie hieruit is: verzamelen we dus van statorpool 1 de

potentiaalverdelingen als funktie van de rotorpositie over een tra

jekt van vier stappen, dan kunnen we door een juiste keuze uit die

verzameling een momentane potentiaalverdeling opmaken voor de gehele

stator, dit dan wel op basis van het gestelde dat het potentiaal

versehil over de luehtspleten gelijk is aan Um - 1000 A.

Het nadeel van de voorgaande volgorde in de berekening is, dat

de gehele potentiaalverdeling over de luehtspleet voor elke rotor

positie onthouden of op ponsband gezet moet worden, voordat daaruit

het koppel kan worden berekend. Het zal blijken in hoofdstuk 4 dat dat

voor elke rotorpositie een opslag betekent van rond de duizend

getallen.

We krijgen daarin een aanzienlijke vereenvoudiging ala we eerst

bij elke rotorpositie, die we aangeven met de letter Q, voor stator

pool 1 de koppelbijdrage berekenen en dat ene getal steeds onthouden

in een matrix. Daarna pas tell en we door middel van een gesehikte

keuze daaruit de koppelbijdragen van iedere statorpool samen tot ~~n k

koppel ala funktie van de rotorpositie Q.

Tevena zullen we daarbij dan de aanname over het magnetische

potentiaalversehil, Um = 1000, weer verlaten door voor het koppel pez

statorpool i toe te passen de formule:

waarin dan voor Urn gesubstitueerd wordt het werkelijk optredende

potentiaalverschil over de luchtspleet zoala dat voor de betreffende

pool i is berekend.

We zullen nu aangeven hoe de samenstelling van de afzonderlijke

koppelbijdragen plaata heeft. Daarbij zullen wij gebruik maken van het

feit dat de koppel-rotorpositie-relatie repeteert na elke vier stap-

I pen, die we elk verdelen in 12 hoekeenheden.

L We besehouwen dus voor de rotorhoek Q een trajekt van totaal

48 hoekeenheden.
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In figuur F5 zien we hoe is aangenomen dat de magnetische poten

tialen verdeeld z~n over de etatorpolen in verband met het teken van

ieders bekrachtiging. Linke van etatorpool 1, die we als referentie

namen, statorpool 8 met een gel~kgerichte bekracht1ging en rechte

daarvan statorpool 2 met een tegengesteld gerichte bekrachtiging.

Deze tekensituatie van pool 1 met haar buren is voor de tweede

statorpool met haar buren juist gespiegeld, zodat we voor de koppel

b~drage niet moeten nemen

zoals reeds eerder is vermeld, maar:

waarin het komplement tot 48 van 36 zorgt voor de geepiegelde situ

atie en het min-teken, dat is toegevoegd, korrigeert de omgekeerde

richting waarin het koppel positief gerekend wordt.

Voor de derde statorpool hoeven w~ niet te spiegelen, de koppel

b~drage daarvan wordt:

(26)

De vierde statorpool vertoont weer een gespiegelde situatie ten

opzichte Van statorpool 1, zodat niet geldt:

maar (28)
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We zullen dit in een tabel samenvatten, waarbij we meteen voor

zieningen zullen treffen opdat de rotorhoek niet buiten het vast

gestelde trajekt zal komen.

Q Tl T2 T T
43

o tot 12 Tl(Q) -T l (Q+12) Tl (Q+24) -Tl(Q+~6)

12 tot 24 Tl(Q) -T l (Q+12) Tl (Q+24) -T l (Q-12)

24 tot ~6 Tl (Q1 -T l (Q+12) Tl (Q- 24) -T l (Q-12)

~6 tot 48 Tl (Q) -T l (Q-~6) Tl (Q-24) -T l (Q-12)

Tabel 1. De sommatie van de koppelbijdragen van vier opvolgende

statorpolen ale funktie van de rotorhoek Q.

3.4 De reluktantie van de luchtwegen

In de berekeningen voor de magnetische potent1aalverechillen

tussen de statorpolen en de rotor moet de waarde van de magnetieche

weerstand van de luchtweg tussen rotor en statorpool ale funktie van

de rotorverplaatsing bekend zijn voor alle vier statorpoolsekties.

Zoals we de koppelbijdragen van de verschillende statorpolen af

leiden uit de bijdragen van de eerste statorpool, zo kunnen we ook de

waarde van de reluktantie van de lucht in de luchtspleet van een

willekeurige statorpoolsektie voor elke rotorpos1tie afle1den uit het

verloop van de reluktantie van de luchtweg van de eerste statorpool.

Het blijkt, op dezelfde manier te werk gaand als op bladzijde 15

onder ~.~, dat de reluktantie-waarde van de luchtweg behorende bij de

tweede etatorpoolsektie bepaald wordt door:
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We kunnen dit vergel~ken met (24) omdat hier geen epiegeling optreedt

zoale voor de koppelb~drage weI het geval is.

Voor de derde etatorpoolsektie geldt dan:

en voor de vierde statorpoolsektie geldt:

(31)

Voor de overzichte1~kheid en voor de juiste toepassing in het reken

machine programma vatten w~ ook deze gel~kheden samen in een tabel.

0 Rm1 RDl2 Rm
3

Rm
4

o tot 12 Hm(Q) Rm(Q+36) Rm(Q+24) Rm(Q+12)

12 tot 24 Rm1 (Q) RDl1(Q-12) RDl1 (Q+24) Rm1(Q+12)

24 tot 36 Rm1 (Q) Rm1 (Q-12) RJD1 (Q- 24) Rm1(Q+12)

36 tot 48 Rm1 (9) Rm1 (Q-12) Rm1 (Q-24) Rm1(Q-3 6)

Tabe1 2. De af1eiding van de reluktantie voor iedere etatorpoo1 uit

de re1uktantie behorende bij de eerste statorpoo1 a1s funktie

van de rotorhoek Q.

3.5 De bepa1ing van het magnetische potentiaalverechi1

Het Dlagnetische potentiaa1verschil over de 1uchtsp1eet tuesen

statorpool en rotorschijf wordt bepaald door de re1uktantie van de
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1ucht in de luchtspleet en door de flux die de luohtspleet over

steekt.

In dit geval wordt die flux samengesteld uit twee dee1fluxen

waarvan de circuits buiten de luchtspleet loodrecht op e1kaar staan,

en waarvan de grootte nog onbekend is. (figuren Fl en F2).

Voor de berekening van de fluxen die door elke statorpool stro

men kunnen wij met voordael gebruik maken van een elektrisch analogon,

waarvan het schema getekend is in figuur F6.

In figuur F6 stelt een a.b.s. U steeds voor een m.b.s. NI , de

elektrische weerstanden R representeren de reluktanties van de lucht-

wegen. De stromen i staan voor de circuit-fluxen waarvoor in het

schema de positieve richting is gedefinieerd.

De bronspanningen van de statorwikkelingen zijn bekend. Het aan

tal windingen ervan bedraagt 36 en de bekrachtigingsstroom is 3,4 A,

zodat de m.b.s. gelijk is aan 122,4 A. Het teken is per statorpoo1

afhankelijk van de bekrachtigingstoestand.

Tegelijk met de potentiaalverdeling op basis 1000 A berekent het

Algol-programma-eerste deel ook de reluktantie van de 1uchtweg in de

luchtspleet van elke statorpool a18 funktie van de rotorpositie Q.

Bepalen we voorts de flux van de permanente magneet en de re1a

tieve permeabiliteit van het materiaal waarvan de permanente magneet

is gemaakt, dan kennen we ook de grootheden UpM en RpM in de buiten

tak van het analogon.

Met de dan bekend zijnde gegevens zijn de door elke statorpool

stromende fluxen te bepalen en m.b.v. de respektieve reluktanties

ook de magnetische potentialen van elke statorpool.
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4. HET REKENKACHINEPROGRAMKA

4.1. Inleiding

Het doel van het eerate deel van het programma is zowel het per

statorpool berekenen van het koppel als funktie van de rotorpositie

met als parameter het magnetische potentiaalverschil over de lucht

spleet, alswel het berekenen van de reluktantie van de lucht in de

luchtspleet eveneens als funktie van de rotorhoek.

Ter beschr~ving van de magnetische potentiaalverdeling in de

luchtspleet is op de dwarsdoorsnede van een statorpoolsektie een cir

kel-cilindrisch koordinatenstelsel geprojekteerd. In dat k06rdinaten

stelsel is een maassysteem ontworpen dat voldoende fijn is opgezet om

daarmee het integreren over een cirkel te benaderen met een maas

puntsgewijze sommatie van de daarvoor in aanmerking komende grootheden.

Het tweede dee1 van het programma berekent met de gegevens uit

het eerate deel het totale koppel van de acht statorpolen samen.

Het resultaat hiervan zal in hoofdstuk 6 vergeleken worden met

de meetresultaten.

4.2. Het maassysteem

Wegens de Kleine statorboring is afgezien van het rechttrekken

van de luchtspleet. Het koordinaten-systeem moet dus cilindrisch blU

ven, wat als nadeel met zich meebrengt dat de tangentitile afmetingen

van een maaseenheid afhankelijk zijn van de afstand tot de oorsprong

van het systeem.

De as in tangentiele richting is de j-as en die in de radiale

richting is de k-as. Zie in figuur F7.

De fijnheid van de mazen is als voIgt bepaald:

De rotor heeft 50 tanden, de stator heeft 48 tanden, (indien homogeen

daarmee bezet, in werkelijkheid zijn er 40 statortanden.). Het verschil

van de tandsteken moet precies uitdrukbaar zijn in tenminste ~~n maas

eenheid maar omwille van de spiegelsymmetrie zijn daarvoor twee maas

eenheden gekozen.

De cirkelsektor die beschouwd wordt, bealaat een hoek van 450 ,

d.w.z. het achtste deel van de gehele cirkel.
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Het aantal maaseenheden langs de j-as in de sektor wordt dan:

50 Jl 48
8

.. 300 m.e.

De v~ftig tanden van de rotor hebben zo preciee achtenveertig maas

eenheden als tandeteek en de statortanden beslaan voor de tandsteek

elk v~ftig maaseenheden.

In de radiale richting, langs de k-as, is de verdeling ook

plaatsafhankel~k. Omdat de luchtspleet met de direkt naastliggende

lagen het belangr~kste ie, is de maasverdeling daarin zeer f~n ge

kozen en wel zo dat de luchtspleetw~dte zelf in v~f mazen verdeeld

wordt. Deze verdeling is ook toegepast in de erboven en eronder

liggende lagen die zich uitstrekken tot een dikte van twee maal de

luchtspleetw~dte. Zie in figuur F7 de laag tussen k- Ko en k- Kb met

maashoogte ter lengte van hg.

De overbl~vende lagen, in de rotor tussen k. Kk en k. Ko en in

de stator tuasen k- Kb en k= Kg worden ongeveer v~fmaal ruimer ver

deeld in 10 mazen met maaehoogten van respektievel~k hgi en hgu.

Op bladz~de F8 staan in een tabel de werkel~ke lengten tot de

oorsprong van het koordinatensysteem die behoren b~ de voorkomende

ordinaten k. Dimensie-overwegingen bepaalden de k-waarde van de

etatorboring op k .. 350, de ondergrene van de matrix op k = 325 en

de bovengrens van de matrix op k .. 370, aldus een matrixhoogte van

45 m.e.

4.3. De procedures in het eerste programma-deel

Met de eerst voorkomende procedure KOOR(k) hebben we al te ma

ken gehad, want die berekende voor ons de lengten van de ordinaten k

in de tabel F8. Uitgaande van de basisgegevens die in de vorige para

graaf reeds zijn vermeld verdeelt de procedure de drie lagen met hgi,

hg en hgu ala maashoogten elk in gel~ke, respektievel~k 10, 25 en 10

stukken.
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De tweede procedure KOEF berekent de k-afhankel~ke koeffici

enten die nodig z~n in de potentiaalformule.

De derde procedure PLAATS geeft voor elke k aan, met welke maas

afmetingen, radiaal aan weersz~den van dat punt, gerekend moet wor

den; we hebben immers gezien dat de k-as niet homogeen verdeeld is.

Zie ook in figuur F1 rechts de nummering b~ de radiale verdeling

die hierop slaat.

De volgende procedure SOORTMAT vult een matrix van 300 b~ 45

punten, d.w.z. alle maaspunten in het beschouwde systeem.

Z~ geeft in elk punt van de matrix aan of de dooranede van de motor

daar lucht is, (soortmat(j,k) ... 1), rotor of 8tator-~zer, (soortmat

(j,k) = 2), rotor-oppervlakte, (soortmat(j,k) ... 3), of stator-opper

vlak (aoortmat(j,k) ... 4).
Variabelen in deze procedure zijn de luchtspleetwijdte, de twee tand

breedtes en de twee tandsteken.

Ala toeta of een bepaald punt tot het half-cirkelvormige gleuf

oppervlak behoort, wordt z~n afstand tot het gleufmiddelpunt vergele

ken met de waarde van de gleufstraal, die voor rotorgleuf en stator

gleuf verschi1lend is.

In de hierna komende berekeningen in het programma, die a1leen

zin hebben voor punten die in lucht liggen, d.w.z. waarvoor soort

mat(j,k) ... 1, wordt de inhoud van deze matrix veelvuldlg gebruikt.

De vijfde procedure heet POTENTIAAL. Ze is alleen varlabel in k,

zodat voor het aanroepen de abals j een waarde toegekend moet zijn.

Met een formule van de struktuur:

U CX"1Ul + «3U3 + r 0 (<t2 • r1rU2 + 1t4 .rrv·U4)

o ... OC 1 + lX'3 + r o( (t2· r II + \1(4· r rv)

die in appendix C nader verklaard wordt, berekent POTENTIAAL steeds

een betere waarde ( Uo ... potnleuw) van de potentiaa1 ter plaatse ten

opzichte van de oude waarde daarvan ( potoud ) met behu1p van de vier

omrlngende potentiaal-waarden ( U1 tim U
4

).
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Met de statement, die ook meteen een potentiaalmatrix-punt,

pot(j,k), een potentiaal toekent:

pot(j,k) :- potoud + w x (potnieuw - potoud)

verkrijgen we met een bepaalde waarde van ween versnelling in het

bereiken van de uiteindelijke waarde van de potentiaal ter plaatse.

Zowel op de versnelling zelf, alswel op de waarde van w komen we in

het hierna volgende nog terug.

De allereerste vulling van de potentiaalmatrix pot(J.k) gebeurt

met procedure VULPOT.

Het rotor-oppervlak, soortmat(j,k) = 3. krijgt potentiaal • 0 en het

stator-oppervlak, soortmat(j,k) - 4. krijgt in overeenstemming met

het gestelde op bladzijde 11 bovenaan, een potentiaal ter waarde van

1000 Ampere.

Voor elke absis j verdeelt VULPOT de potentiaal lineair oplopend

tusaen het rotor-oppervlak (k = a) en het stator-oppervlak (k • c):

pot(j,k) :- 1000 • (koor(k) - koor(a)) I (koor(c) - koor(a)), (35)

Grote fouten bij deze eerste potentiaalschatting treden op vlak

naast de hoekpunten van de tanden waar over een maaseenheid een mag

netiach potentiaalverschil van rond 460 A kan optreden, terwijl het

maximaal mogelijke verschil, optredend in de luchtspleet die 5 m.e.

wijd is, slechts 200 A kan bedragen. Daarom wordt eerst de sektor

slechta over een breedte van een tandsteek gevuld, dit betreft dan

yak A zoals dat is aangegeven in figuur F1. Met potentiaal wordt deze

gedeeltelijke sektorvulling een aantal malen herberekend.

Met deze betere potentiaal-vulling voorzien wij op gepaste wijze het

overige deel van de potentiaalmatrix. De luchtsekties aan weerszijden

van de statorpool worden apart gevuld. In hoofdstuk 6 wordt hierop

bij de bespreking van de grafieken nog nader ingegaan.



technische hogeschool eindhoven

afdeling der elektrotechniek - groep elektromechanica

biz 26 van

rapport nr.

HERPOT A is de procedure die de beide luchtsekties in samenhang

met de ertegenover liggende rotorgleuven herberekent totdat het

grootst opgetreden verschil tussen oude en nieuwe waarde kleiner is

dan een opgegeven grenswaarde.

Daarop aansluitend werkt HERPOT B over de gehele sektor. Na elke

herberekeningsgang langs alle punten soortmat(j,k) • 1, worden af

gedrukt:

a) het ranggetal van het aantal herhalingen

b) het maximum verschil tussen potoud en potnieuw

c) de koordinaten van de plaats waar dat maximum optreedt.

Na verkrijging van een voldoend nauwkeurig resultaat kan de

potentiaalverdeling puntsgewijze in matrix-vorm afgedrukt worden en

wel of de gehele matrix, d.w.z. de matrix over de gehele hoogte van

45 k-waarden, of slechts een strook van de matrix ter weerszijden van

de luchtspleet, d.w.z. over een hoogte van 21 k-waarden. Door deze

laatste keuze wordt de totale rekentijd aanzienlijk verkort, omdat het

afdrukken van de potentiaalmatrix minstens twaalf keer voorkomt.

Wij zijn nu toe aan de procedure KOPPEL die uit de potentiaalver

deling in de luchtspleet de tangentiele en de radiale komponenten

van het magnetische veld berekent.

Ook de flux die de luchtspleet oversteekt door een oppervl&k van

rotorlengte x maasbreedte wordt per punt berekend. Na sommatie over

2 x j punten,liggend op de cirkel midden tussen stator en rotor,

berekent het programma daaruit per statorpool, en met de rotorpositie

als parameter, de reluktantie van de lucht in de luchtspleet.

De hoofd-statement in deze procedure is vanzelfsprekend:

!Q£ j :2 - J step 1 until J do

begin deelkoppel(phirot) := deelkoppel(phirot) + konstante x koor(k)

x Htan(j) x Hrad(j);

flux :a flux + fluxje(j)

end'--'

Vergelijk hiermee de vergelijking (22) op bladzijde 16.
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De laatste procedure SCHUIVEN bewerkstelligt dat na elke koppel

berekening de rotor doorschuift naar een volgende positie over een

Tan te voren bepaalde hoek. We passen daartoe eerst de soortmat(j,k)

matrix aa~. B~ het Tullen van de potentiaal-matrix beginnen we niet

opnieuw met de procedure VULPOT, maar we maken gebruik van de vorige

situatie. De helft van de luchtspleetw~dte en het statorgedeelte ne

men we onveranderd over. De andere helft van de luchtspleet en het

rotorgedeelte nemen we verschoven over.

De procedure eindigt met het herberekenen van de potentiaal in

de luchtspleet met de direkt aangrenzende stroken, omdat daarin van- I
zelfsprekend de grootste fouten z~n opgetreden. i

Het wezenl~ke programma-gedeelte bestaat slechts uit aanroe

pingen van bovenvermelde procedures met enkele kriterium-statements,

zoals bl~kt uit het "flow-diagram" dat is opgenomen op bladz~de 1

van appendix E.

4.4 De versnellingsfaktor w en de iteratie van de potentiaalberekening

In de litteratuur (L,) is aangegeven dat het bereiken van de

uiteindel~ke waarde van de potentiaal ter plaatse, b~ deze methode

van berekenen versneld kan worden met overrelaxeren:

pot(j,k) := potoud + w ~ (potnieuw - potoud)

Voor w ... 1 is er geen extra werking: het verschil tussen nieuwe

en oude waarde wordt direkt bij de oude waarde opgeteld. Is w>l dan

wordt het verschil eerst groter gemaakt veer het bij de oude waarde

opgeteld wordt. we schieten dus sneller op in de goede richting,

maar te grote w leidt tot te grote overrelaxatie met tegengesteld

effekt.

In het algemeen ligt w tussen 1 en 2. Voor een maassysteem in

een rechthoekig koordinatenstelsel is de benaderingsformule voor w:

w ... 2 _.~/2Tf(....l + ....l)2 2P q
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waarin p en q het aantal mazen. elk zeker groter dan 10, is langs

de koordinaat~assen.

Passen we deze formule hier toe met p = 300 en q == 45 dan wordt

De ervaring met het rekenmachine-programma ligt iets anders. We moe

ten dit w~ten aan het feit dat er hier geen sprake meer is van een

rechthoekig mazensysteem. doch van een cilindrisch stelsel.

Op bladz~de F9 is een tabel opgenomen waarin voor zeven waarden

van whet aantal iteraties is aangegeven, nodig om een potentiaal

verdeling te verkr~gen die voldoende nauwkeurig i8. De mate van nauw

keurigheid wordt met een getal ingelezen.

Per waarde van w z~n de berekeningen doorgezet tot en met de derde

rotorhoekverdraaiing. Het optimum ligt klaarbl~kel~k bijs

w == 1.7

De nauwkeurigheid van de eindwaarde van de potentiaalverdeling

die w~ bereiken met dit herhalingsproces is niet lineair met de

rekent~d•. In figuur FlO staat grafisch lili tgebeeld hoe die relatie

verloopt voor w == 1,8 b~ het herberekenen van de potentiaalmatrix

na de eerste vulling van die matrix.

4.5 De procedures in het tweede programma-deel

De procedure STATORFLUX berekent m.b.v. het analogon, afgebeeld

in figuur F6, de vier fluxen door de vier statorpolen en houdt daar

b~ rekening met tabel 2 op bladz~de 20.

In figuur F6 passen w~ de twee wetten van Kirchhoff toe. We

vinden dan vier maasvergel~kingen en een knooppuntsvergelijking. Het

feitel~ke oplossen van dit stelsel van v~f vergel~kingen, zie de

volgende bladz~de, geschiedt met een z.g. "library procedure", waar

van de omschr~ving een vast deel van het rekenautomaat-geheugen uit

maakt.
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UpM · - U + Rl ·11 + RpM ·1pM

UpM • + U + R2 ·12 + RpM·i pM

UpM • + U + R3·13 + RpM·ipM

UpM .. - U + R4·14 + Rp)4.1pM

i pM .. 11
... 1

2
... 1

3
... i 4
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De procedure STATORFLUX drukt voor elke rotorpos1tie de vier

flux-waarden af, alsook de algebraische som ervan, z~nde de flux

door de permanente magneet.

De procedure STATORPOT berekent met de gevonden waarden van de

fluxen en de bijbehorende reluktanties de werkelijk optredende mag

netische potentiaalverschillen over de respekt1eve luchtspleten.

De procedure KOPPEL gaat voor elke statorpool tewerk zoals

formule (23) op bladzijde 11 aangeeft. De zo verkregen vier werkelijke

deelkoppels worden opgeteld met het teken volgens tabel 1 op blad

z~de 19. De procedure drukt voorts voor elke rotorpositie de vier

berekende deelkoppels af.

Het programma zelf bestaat in het inlezen van de resultaten uit

het eerste deel en in het op de juiste w~ze doorlopen van de boven

vermelde procedures. Het programma e1nd1gt met afdruk-aanwijzingen en

met een "alarm" voor het geval dat de reluktantie-matrix, die op een

voudige wijze uit bovenstaande vijf vergelijkingen is af te leiden doo~

de stroom-vergelijking te substitueren in de vier vergelijkingen voor

de spanning, singulier zou z~n.

Het "flow-diagram" van dit programma-deel is weergegeven op bladzijde

2 van appendix E.

4.6 De resultaten van de programma's

Het eerate programma-deel is ingeleverd met de waarden voor de

overrelaxatiefaktor van w = 1,7, voor de luchtspleetwijdte zoals die
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is opgemeten, van 122,5 pm en met zodanige vertikale maaeafmetingen

dat de luchtepleet precies in v~f maaeeenheden opgedeeld wordt.

In verband met het feit dat de tandbreedte van de rotor en van

de stator om programma-technieche redenen een even aantal maas-een

heden breed moet zljn, valt de tandbreedte van 1500 pm zoals die in

werkel~kheid is, in een interval met de grenzen 1469 pm en 1623 pm.

In het programma is de tandbreedte gelljk aan 20 maaseenheden op een

rotortandsteek van 48 maaseenheden.

Figuur Fll geeft voor een konstant op 1000 A gehouden magne

tische spanning over de luchtspleet de koppelb~drage van een stator

poolsektie, uitgezet tegen de rotorpositie over een trajekt van vier

stappen. Het koppel is berekend na elke rotor-verdraaiing ter groot

te van 1/3e stap.

In figuur F12 staat afgebeeld de reluktantie van de luchtweg alE

funktie van de ratorpasitie.

De oorzaak van de kleine afwijkingen van de symmetrische vorm van de

grafiek, die ook haar gevolgen heeft voor de deelkoppel-grafiek en

straks ook voor de andere grafieken, is gelegen in het feit dat de

linker en de rechter luchtruimte naast de beschouwde statorpool een

verschillende potentiaalverdeling hebben. In hoofdstuk 6 komen we

hierop nog terug.

Met de gegevens over deelkoppel en flux en met die uit het vol

gende hoafdstuk, te weten de m.b.s. van de permanente magneet, de

m.b.s. van de bekrachtigingswikkelingen en de waarde van de reluk

tantie van de permanente magneet, kunnen we het tweede programma

deel uitvoeren.

De resultaten daarvan z~n ook weer in grafiekvorm opgenomen.

In figuur F13 staat het fluxverloop als funktie van de rotorpo

sitie, door slechts twee statorpoolsekties getekend, omdat de fluxen

door de twee andere statorpolen een faktor 5 tot 10 keer kleiner z~n

en dus nauwelijks van invloed zijn op de koppelvorming.

Figuur F14 geeft het potentiaalverloop aan voar de vier stator

polen. Uit het elektrische analogon zal het dUidel~k z~n, dat steeds
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twee statorpolen, i.e. de polen 1 met 4 en ook 2 met 3, hetzelfde

potentiaalverloop hebben, afhankelijk van de elektrische bekrachti

ging.

Figuur F15 vertoont het werkelijke deelkoppelverloop voor de sta

torpoolsekties 1 en 4. De statorpoolsekties 2 en 3 blijken tot de kop

pelvorming in dit geval niet noemenswaardig bij te dragen en zijn daar

om dan ook niet getekend.

We kunnen dit verklaren door daartoe eerst het magnetische spannings

verlies te bepalen over de reluktantie RpM van de permanente magneet.

Door metingen die in het volgende hoofdstuk ataan beachreven weten wij

(40)

Het tweede programma-deel levert ala uitvoer onder andere de waarde

van de flux f pM ' die over het gehele rotorhoek-trajekt slechts z.%
varieert. De waarde ervan is:

;3: -6
rpM = 458 • 10 Wb (41)

Het inwendige spanningsverlies URPM over de permanente magneet be

draagt dus:

• 1511,4 A (42)

Voor de luchtspleten van de statorpolen 2 en 3 blijft zodoende een

magnetische spanning over van:

UpM - URPM - U • ( 1590 -1511,4 - 122,4 ) A • -43 A (43)
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Voor de luchtspleten van statorpolen 1 en 4 geldt op dezelfde wljze:

UpM - URPM + U = ( 1590 - 1511,4 + 122,4 ) A = + 201 A (4~)

Deze twee gemiddelde waarden komen goed overeen met de waarden zoals

die blljken uit de twee potentiaal-grafieken van figuur F14.

De grootte van het koppel is evenredig met het kwadraat van de

magnetische spanning, zie (2~) op bladzljde 11. Tussen de statorpolen

2 met ~ en 1 met 4 is de spanningsverhouding globaal 1 : 5 ; de kop

pels verhouden zich dan als 1 : 25 , waarmee voldoende is aange

geven waarom statorpoolsekties 2 en ~ niet noemenswaardig bljdragen

tot de koppelvorming.

In figuur F15 is de deelkoppelgrafiek van statorpoolsektie 4
juist omgekeerd weergegeven, zodat het nu mogelljk is om visueel de

twee grafieken op die bladzljde op te tell en en zo te komen tot fi

guur F16, die de koppelkromme geeft voor de gehele motorsektie van

vier polen.

Vermenigvuldigen wlj in f1guur F16 alle uitgezette waarden met 8, dan

krljgen we het koppelverloop berekend voor de gehele motor.

In figuur F16 is bovend1en aangegeven het koppelverloop beho-

rende blj een tot 0,6 I verlaagde elektrische bekrachtiging.nom
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5. DE OPZET VAN DE METINGEN MET DE RESULTATEN

5.1. Inleiding

De afstudeeropdracht vermeldt dat de theorie over het kwasi

statische koppel van de stappenmotor geverifieerd moet worden door

metingen. Het ligt dan voor de hand dat allereerst het koppel als

funktie van de rotorhoek gemeten wordt, met dien verstande dat even

tuele dynamische versch~nselen vermeden moeten worden.

Vervolgens zullen enige onderdelen van de motor worden onder

zocht, waartoe de motor, tegen het advies van de fabrikant in, geda

monteerd moet worden. De rotor verdient in deze onze extra aandacht.

Enerz~de is dat vanwege de specifieke vorm van de rotor, anderzijds

omdat twee delen van de rotor permanent gemagnetiseerd z~n.

Voor het verkr~gen van gegevens over de reluktantie en de m.b.s.

van de permanente magneten is het nodig dat we onderzoeken waar het

werkpunt van de permanente magneten in het B-H-vlak ligt.

Vanwege de demontage van de rotor gaan wij ook na in welke mate

de kwaliteit van de motor daardoor achteruit loopt.

5.2. Het koppel ala funktie van de rotorpositie

Om het koppel te kunnen meten dat de SLO-SYN-motor kan leveren,

is een opstelling gebouwd, waarvan de figuren F17 en F1B afbeeldin

gen geven. De stappenmotor is vertikaal bevestigd onder aan het blad

van een zeer st~ve tafel, waar de motoras echter doorheen steekt.

De funktie tussen het koppel en de rotorpositie wordt geschre

ven door een z.g. x-y-rekorder, waarvoor elektrische ingangssignalen

nodig z~n.

A.

Voor het koppel maken we daarom met voordeel gebruik van de rek

strookjes-meettechniek, zie Lll. De betreffende strookjes, twee, zo

weI ter kompensatie van het effekt van temperatuurschommelingen,

maar tevens ter verdubbeling van de gevoeligheid, zijn aangebracht

aan weerszijden van een buigzame arm met rechthoekige doorsnede. Aan

het ene einde is de arm met een naaf bevestigd op de motoras, aan

het andere einde is de arm ingesloten tussen een verplaatsingsinrich-
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ting met een sohroefstang M12-dubbelfijn, en een aandrukinriohting die

met een konstante kraoht van ongeveer 20 N de arm tegen de verplaat

singsinriohting houdt. Zie voor details de figuren F19 en F20.

In figuur F21 staat de ijk-kromme afgebeeld die het verband aan

geeft tussen het optredend koppel en de meteraflezing op de rek

strookjesmeetbrug. De funktie is goed lineair zodat uit de overeen

stemming tussen:

24,05 Newton en 350 pstrain

gesteld kan worden dat met een koppelarm van 201 mm geldt:

1 Newtonmeter komt overeen met 72,5 pstrain

Hiermee kan de vertikale asbeweging van de x-y-rekorder ingesteld

worden.

B.
De positie van de rotoras wordt optisoh bepaald. Een liohtbron

projekteert via een op de naaf bevestigde bolle spiegel, figuur F19,

een haarlijn op een gebogen sohaal, ( r • 1720 mm ). Een en ander is

zo ontworpen dat een haarlijn-verplaatsing van 1 mm op de sohaal over

eenkomt met een asverdraaiing van 1 boogminuut.

Om een elektrisoh signaal te verkrijgen dat een maat is voor de

rotorpositie, is een induktieve verplaatsingsopnemer toegepast. De

verplaatsing van de voeler daarvan via een verbinding met een koord,

loodrecht aan een arm die vastzit aan de naaf, blijkt dankzij de kleine

staphoek van 1,80 goed lineair te zijn.

5.3. Bespreking van de opgenomen grafieken

Er waren twee SLO-SYN-motoren van hetzelfde type voor de metin

gen besohikbaar: een wat oudere, de EM 0953 die reeds gedeeltelijk ge

demonteerd is geweest, en een nieuwe, de EM 1056 die niet gedemon

teerd zal worden.
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De bekrachtigingsstroom is bij het schrijven van de grafieken als

parameter genomen. In het begin is de waarde van de parameter gelijk

gemaakt aan I • 3,4 Ampere, daarna is de stroom telkenmale vermin-nom
derd met 10% van de nominale waarde tot en met de waarde van ° A.

Er moet op gelet worden dat de koppelkrommen n!!1 het elektro

magnetische koppel dat de m6tor levert weergeven, maar dat in de fi

guren het koppel is uitgezet dat op de motoras uitgeoefend moet wor

den om de asverdraaiing te krijgen zoals die is aangegeven in de be

geleidende tekst. Een en ander heeft echter alleen invloed op het

teken van het koppel.

Voorts zijn de karakteristieken in twee richtingen opgenomen, bij

de figuurnummers onderscheiden met de letters a en b.

De eerste richting is in de a-grafieken van links naar rechts, van °
naar 2. De motoras wordt daarbij weggedraaid uit haar stabiele even

wichtspunt, de positie dus waar ze naar toe terug wil keren.

De tweede richting begint bij het labiele evenwichtspunt, dat is de

positie van de motoras waar het koppel ook nul is, maar waar de as

niet stabiel kan blijven staan. Deze groep b-grafieken zijn van rechts

naar links opgenomen, van 2 naar 0, en kunnen zo als vervolg gelden

van de eerst genoemde groep grafieken, indien ze over een halve slag

gedraaid worden.

Na deze dubbele metingen is het motorhuis over 1200 gedraaid

ten opzichte van de rotor en de metingen zijn herhaald ter bepaling

van eventuele onsymmetrie van rotor of stator.

Het eerste stel van vier figuren F22a tim F23b is opgenomen met

de oude motor EM 0953, het tweede stel figuren, F24a tim F25b, be

hoort bij de nieuwe motor EM 1056.

Bekijken we deze acht grafieken steeds in het maximum daarvan,

dan zien we de verschillen tussen de grafieken van de oude en de

nieuwe motor schommelen tussen 0,25 Nm en 0,5 Nm, d.w.z. 5% a 10% in

het nadee1 van de oude motor.

Vergelijken we de overeenkomstige a- en b-grafieken elk met e1

kaar, dan zien we onsymmetrie optreden, doch het effekt ervan is niet

groter dan 0,125 Nm of globaa1 3% van de top-waarde.

Bij de noodzake1ijke verwijdering van de rotor uit de stator, om
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die nauwkeurig te kunnen onderzoeken, werden tegelijkertijd de twee

permanente magneten ook verwijderd uit hun magnetische circuits. Dit

heeft onvermijdelijk een ontmagnetiserende werking gehad. Na montage

is dezelfde serie grafieken weer opgenomen, en vergelijken we nu dat

derde viertal figuren, F26a tim P27b, met het tweede stel, dan blijkt

dat de rotor tijdens de gedemonteerde toe stand heel wat van zijn per

manente magnetisatie verI oren heeft. In het maximum van de grafieken

voor I zijn de koppelsl Nm lager, d.w.z. ongeveer 20% verlies tennom
opzichte van de nieuwe motor. De fabrieksspecifikaties spreken hier

over ttminstens 5% verliestt •

Behalve van de sterkte van de permanente magneten in de rotor ,

is het koppel ook afhankelijk van de bekrachtigingsstroom door de sta

torwikkelingen, die om die reden dan ook als parameter is gebruikt

bij het opnemen van de grafieken.

Het verband van het koppel met de bekrachtigingsstroom blijkt nage

noeg lineair te zijn voor aIle parameter-waarden boven 0,4 I • Daar-nom
onder, en vooral bij i • 0 A, doet zich een verschijnsel gelden waar-

door de lineariteit verloren schijnt te gaan. Bij het vergelijken van

de heen en teruggaand opgenomen grafieken blijkt dat de rotor zich

verzet heeft tegen de beweging. Het koppel in die toestand heeft dus

een wrijvingskoppel-karakter, hoewel het toch niet verklaard kan wor

den door de zeer kleine lager-wrijving.

De lineariteit van het koppel met de bekrachtigingsstroom kan

als voIgt plausibel gemaakt worden.

Het magnetische potentiaalverschil over de luchtspleten van de sta

torpolen hangt af van de m.b.s. UpM van de permanente magneet en van

de m.b.s. U van de bekrachtigingsspoelen.

We schreven reeds in hoofdstuk 2 dat dezelfde stroom loopt door de

epoel om pool 1 en door de wikkeling om pool 3. Door de onderling

tegengestelde wikkelzin van de spoelen, is ook de m.b.s. van de spoe

len aan elkaar tegengesteld.

Stel dat bij pool 1 de twee m.b.s.len UpM en U elkaar ver

sterken, dan is het potentiaalverschil URml over de bijbehorende

luchtspleet afhankelijk van de som:

....
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Het potentiaalverschil, URm3 , over de luchtspleet van pool 3 is zo

evenredig met het verschil van de "magnetische klemspanning",

UpM - URPM ' met de m.b.s., U, van de bekrachtiging: ;

.... (48)

De koppelbijdrage van elke pool is evenredig met het kwadraat van de

bijbehorende magnetische spanning over de luchtspleet:

: :

.... (50)

Omdat het koppel TI positief is en het koppel T
3

negatief, bepalen

w~ voor de gekombineerde werking van de polen I en 3 het verschil:

( 51)

I

Hetzelfde geldt voor de bijdragen van de polen 2 en 4, waarmee de

lineariteit van het koppel met de bekrachtigings-m.b.s., en dus ook

met de bekrachtigingsstroom, is aangegeven.

De figuren F28 en F29 geven naast het verschil van de oude, ge

demonteerde motor en de nieuwe motor ook aan, hoe de koppelkarakter

istieken worden, indien er niet tw~~ stroomcircuits tegelijkertljd be

krachtigd worden, wat tljdens het normale bedrljf gebeurt, maar hoe de

koppel-rotorpositie-relatie is, indien elke fase slechts om beurten

stroom voert.

We zien duidelijk de faseverschuivingen optreden van een halve stap

ten opzichte van de oorspronkelijke grafiek.

De somgrafiek van de twee deelgrafieken, die is aangegeven met stip

pels, is groter en ook meer symmetrisch dan de oorspronkelijke grafiek
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van de gekombineerd-bekrachtigde motor.

Dit kan een aanyijzing zijn voor het toch optreden van verzadigings

verschijnselen in het statorijzer. In hoofdstuk 8 zullen yij in staat

zijn om dit aan te tonen.

5.4 De metingen aan de onderdelen van de motor

In appendix D staan aIle afmetingen van de stator en de rotor

die van belang kunnen zijn. Tevens zijn in die appendix enige foto's

opgenomen van de rotor en van de stator, Yaaruit dUidelijk de kon

struktie-details blijken.

De rotor

De rotor bezit tyee permanent gemagnetiseerde stalen cilinders,

opgesloten tussen respektievelijk de eerste tyee en de laatste tyee

rotorsohijven. De magnetisatie-richting is parallel aan de aerichting

en ook is de ene magnetisatie-richting gelijkgericht aan de andere.

We zullen nu de eigenschappen beschrijven van de permanente mag

neten om uiteindelijk de Yaarde te vinden van de magnetische bronspan

ning van een stroomdragende spoel die de permanente magneet vervangt

in het analogon dat op bladzijde 21 is uiteengezet.

In figuur F30 is van een permanente magneet een gedeelte gete

kend van de hysteresis-Ius die bij de magneet behoort.

Wordt nu de magneet belast, en dat is altijd het geval ale er een

luchtspleet in het magnetische circuit is opgenomen, dan vinden ye

het Yerkpunt P van de magneet op de hysteresis-Ius als het snijpunt

met de Yerklijn vanuit de oorsprong. De werklijn yordt bepaald door de

hoekOC die yeer afhangt van de afmetingen van de ijzer- en luchtyegen

van het magnetische circuit, zie L14 en de lijst van symbolen:

(52)

Vermindert de belasting van de permanente magneet, dan Yordt de hel

ling Van de Yerklijn groter. Het Yerkpunt van de magneet voIgt nu eoh

ter niet de hysteresis-Ius, maar beschrijft een z.g. recoil-Ius, die

doorgaans door een enkele recoil-lijn (terugloop-lijn) mag yorden ver-
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A.

vangen.

De magnetische eigenachappen van de magneet worden dus aangegeven

door de ligging van de recoil-l~n.

Vervangen w~ de permanente magneet door een kern, gemaakt van het

2Slfde materiaal, voorzien van een zodanige atroombelegging dat de

recoil-l~n van deze elektromagneet samenvalt met de recoil-l~n van

de permanente magneet, dan hebben we een elektrische vervanging ge

vonden waarvan wij de m.b.a. kunnen substitueren in de vergel~kingen

behorende bij het analogon.

We verkrijgen de betreffende m.b.s. door de magnetische veldsterkte

van de elektromagneet te vermenigvuldigen met de lengte van de kern.

De magnetische veldsterkte H , bepalen wij door de recoil-l~n terec
verlengen naar de H-as, zodat we in het snijpunt, H , het aantalrec
ampere-windingen van de stroombelegging kunnen aflezen.

De ligging van de recoil-lijn wordt vastgelegd door de punten Hw, Bw

en Bk, figuur F30.

De flux, behorende b~ de induktie Bw, kan gemeten worden door de

permanente magneet, i.e. de rotor, binnen te voeren in een spoel die

is aangesloten op een flux-meter, fabrikaat Hartmann & Braun. Nu is

het cilinderoppervlak van de permanente magneet tusaen de rotorschij

ven moeil~k bereikbaar. We volgen daarom de omgekeerde methode. Met

behulp van een geleidingskonstruktie trekken w~ een spoel van enkele

windingen zeer soepel "luidepreker-snoer" dicht om de permanente mag

neet heen.

Na het samentrekken mag er geen flux zich sluiten b1nnen de

spoel, zodat die nauw om het cilinderoppervlak moet passen. In de

prakt~k komt dit neer op de opstel11ng zoals die in figuur F3l is af

gebeeld, en ophet gebruiken van slechts drie windingen voor de spoel,

omdat andere de meerdere windingen t~den8 het samentrekken gaan strop

pen.

V66r het samentrekken van de spoel moet die zo ruim z~n, dat

alle flux zich sluit binnen die epoel, zodat de spoel geen netto-flux

omvat. Dit blijkt met de ru1me, maar toch beperkte afmetingen van de

opstel11ng onmogel~k te z~n, zodat de metingen gesp11tst worden in

twee handelingen.

Eerstens: het invoeren van de permanente magneet in de klaargelegde

spoel met een straal van 200 Mm. Dit geeft per winding een fluxver-
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(invoeren)

B.

Tweedens: het samentrekken van de windingen van de spoel rond het

oppervlak van de permanente magneet en dat geeft per winding een

fluxverandering van:

(samentrekken) 600.10- 6 Wb

We vinden uit (53) en (54) de waarde van de induktie Bw door beide

te sommeren en de som te delen door het oppervlak van de permanente

magneet in de rotor:

645.10-6 Wb
Bw - -- - 0,417 Tesla

l548.lo-6m2

De waarde van de magnetische induktie onder kortsluit-konditie,

Bk, wordt bepaald met het verschil Bk - Bw.

We brengen daartoe om de rotorsch~ven een zeer nauw passende week

ijzeren cilinder aan met een verwaarloosbare luchtspleet. De holle

cilinder is gemaakt van armco-staal en heeft een wanddikte van 10 mm.

De spoel waarmee de fluxverandering gemeten wordt, heeft 30 windingen

van zeer dun draad en wordt door een van de rotorgleuYen naar buiten

geleid en aangesloten op de flux-meter.

Het magnetisch kortsluiten van de open rotor door de cilinder leidt

tot een induktie-verandering van:

(kortsluiten) Bk -Bw 0,21 Tesla
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Om de Hw-waarde van het werkpunt te bepalen gaan we uit van de

volgende schatting:

r-----""'........~L it .~,------.
r--__J ' .......1--.

- - - - ---- - t-- _..!:l!!:!._ -_.. too - r- -- - -

In bovenstaande figuur, een langsdoorsnede van de rotor, is een con

tour aangegeven van de magnetische flux. Nemen we aan dat de flux

binnen de permanente magneet homogeen is verdeeld over de doorenede

en verwaarlozen we de b~dragen van de magnetisch goed-geleidende

rotorschijven, dan geldt volgene de eerste wet van Maxwell:

ofwel:

We moeten Hl hierin opvatten ale de gemiddelde waarde van het magne

tische veld in de luchtspleet tussen de rotorschijven.

In de luchtspleet meten wij de fluxdichtheid op zes plaatsen zo

goed mogelijk lineair verdeeld over de afstand 1
1

en we middelen de

zo gevonden waarden:

B1 ~ 0,205 Tesla

Hiermee schatten we de waarde van Hw op:
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H 0,205w ...
4rr.l0-7

h2
• 20 ... 53 kA/m

Met behulp van de twee gelljkvormige driehoeken, P-Bk-Bw en H -Bk-O,ree
in de figuur F30 bepalen we de waarde van H :ree

H '"ree

Bk

Bk - Bw
• Hw =

0,627

0,21
• 53 kA/m '" 159 kA/m (60)

Omdat de permanente magneten in de rotor slechts 10 mm lang zljn per

homopolaire machine, komt de m.b.s., UpM ' overeen met de waarde:

UpM .. 159 kA/m - 0,01 m • 1590 A (61)

De laatste onbekende waarde die we, zij het indirekt, nodig heb

ben ter oplossing van het stelsel flux-vergelljkingen van bladzljde 29,

is de relatieve permeabiliteit van het magneet-materiaal. De~ wordt
r

in figuur F30 aangegeven door de helling van de reeoil-1ljn. We bepa-

len de magnetisehe permeabi1iteit op'

JJ. '"r

Bk - Bw

Po Jl Hwo

0,21
... --------- ..

477'.10-7
Jl 53.103

3,12 ( 62)

Gegeven de afmetingen van de eilindrische permanente magneet kunnen

we nu met deze waarde vanp en m.b.v. de wet van Hopkinson de relukr
tantie RpM van de permanente magneet berekenen:

20.10- 3
----=----------....,.- =
411.10-7

Jl 3,12 Jl 1548.10-6

Naast deze voor het rekenmachineprogramma be1angrljke metingen is ook

getraeht de inv10ed van de permanente magneten op te heffen door het

plaatsen van een nauwkeurig nagemaakte rotor van massief armco-staal.
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Het ettekt op de zo verkregen reluktantie-motor is enerzUds te

leur8tellend. anderzUds wel te begrijpen.

Teleurstellend. omdat het koppel. dat wel aanwezig is bU bekrachti

ging van de statorspoelen. nauwelijks uitkomt boven het reeds vermel

de "wrjjvings-koppel".

Te begrUpen is het. omdat elke statorpool nu een reluktantie-rotor

tegenover zich "ziet". met welliswaar twee luchtspleten. maar de som

van de reluktanties van elk der spleten verandert nauwelijks.

Immers. wanneer van de ene rotorschijf juist een tand tegenover een

statorpool staat. staat bjj de andere schUf juist een gleuf tegenover

dezelfde statorpool. Van een variabele reluktantie is dus in dit ge

val nauwelijks sprake.

De meetnauwkeurigheid bij de bepaling van de waarden van Bk en Bw

valt binnen de grens van 5% voor de relatieve tout.

De nauwkeurigheid van de waarde Hw is veel kleiner. Vooral door de

toepassing van de geljjkvormige driehoeken in figuur F30 treedt hier

een grote mogelijke fout op.

Daarom kunnen we de bepaling van Hw niet andere zien dan een schat

ting. t 15%. gedaan bjj gebrek aan gegevens over het materiaal van de

permanente magneet.
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6. DE VERGELIJKING VAN DE METINGEN EN DE BEREKENINGEN

Konfronteren wij de berekende koppelkromme, figuur F16, met de

gemeten koppelkromme, figuur F25a en F25b, dan treft ons eeret een

faee-verschuiving van een halve stap. De oorzaak hiervan ligt in het

feit dat de nulpunten op de rotorpositie-assen in beide figuren ver

schillend zijn gedefinieerd.

De as van de rotorpositie in de grafiek van het gemeten koppel heeft

het nulpunt daar, waar ook het koppel (stabiel) nul is; de as van de

rotorpositie in de grafiek van het berekende koppel heeft het nul

punt in de positie waarin de centrale tand van de statorpool precies

tegenover een rotortand staat.

Zonder verder bezwaar kunnen we de twee grafieken na verschui

ving dezelfde nulpunten geven.

In figuur F32 vergelijken we de koppelkrommen met elkaar. De be

rekende koppelkromme is eerst vermenigvuldigd met 8, in verband met

de opmerking onder paragraaf 3.1 sub 1. De gemeten koppelkromme is

eamengesteld uit de a en b grafiek van figuur F25. De a-grafiek is

overgenomen na tekenwisseling van het koppel, de b-grafiek is eerst

gedraaid en daarna pas gespiegeld t.o.v. de positie-as.

Behalve de grafieken die behoren bij een bekrachtigingsstroom

van I ,zijn in de figuren ook opgenomen de twee koppelkrommen dienom
behoren bij een bekrachtigingsetroom van 0,6.1 •nom

De bij elkaar behorende krommen komen onderling goed overeen.

Een eerste verschil is er in de amplitudo's van de grafieken: onge

twijfeld zijn die te wijten aan verliezen die zich wel doen gelden bij

de gemeten krommen, maar die bij de berekende krommen niet zijn meege

nomen in de berekening.

Een mogelijke oorzaak van verliezen is het optreden van verzadi

ging in het stator-ijzer. In hoofdstuk 8 zullen wij dit nog nagaan.

Een tweede verschil is het feit dat de beide berekende koppelkrommen

voor rotorpositie ° een niet-nul-zijnde waarde voor het koppel aan

geeft en nabij de etabiele nulpunten een niet symmetriech verloop heb

ben. Ook hiervoor is er een verklaring.

Om de herhalingsberekening van de potentiaalverdeling te kunnen

uitvoeren is het noodzakelijk dat we op de grenzen van de luchtspleet
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binnen het beschouwde gebied van de matrix de waarde van de potenti

aal kennen.

Een schatting van die potentiaal vinden we als we gebruik maken

van de veronderstelling over de bekrachtigingstoestand van de stator

polen zoals die is weergegeven in figuur F5.

Voor de linkergrens van de potentiaalmatrix komt dat neer op de

situatie zoals die in onderstaande figuur is weergegeven.

I
I grens van de potentiaal-matrix
I
I

+1000 A

stator

o
rotor

+ 1000 A

VeldlUnen-verloop in de linker tussen-statorpool-ruimte

We zien dat de grena samenvalt met een magnetiache veldl~n. Als eis

voor de magnetische potentiaal op de linker matrix-grens nemen we

daarom dat voor elke waarde van k de Ht • 0 moet zUn.an

Voor de rechter grens van de potentiaalmatrix komt dat neer op

de situatie zoals die hieronder is weergegeven.

grens van de potentiaal-matrix

+ 1000 A1IIIIIIIIIIIl;-~lOOO Astator stator

rotor

VeldlUnen-verloop in de rechter tussen-statorpool-ruimte
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We zien dat de grens nu samenvalt met een equipotentiaal-lijn,

midden tussen een vlak met potentiaal + 1000 A en een vlak met poten

tiaal - 1000 A. Als eis voor de potentiaal op de rechter grens van de

matrix nemen we daarom: de potentiaal is op de grena voor elke k

waarde gelijk aan 0 A.

Omdat er op de k-cirkel midden tussen stator en rotor, waarop

de koppelbijdragen berekend worden, links en rechts totaal verschil

lende waarden van het tangentiele en het radiale magnetisohe veld op

treden, zien we dat er van de linker en de rechter kant eveneens ver

schillende bijdragen tot de koppelvorming zullen ontstaan.

De voor de statorpool symmetrische nul stand van de rotor heeft daar

om een niet-nul-z~nde koppelbijdrage. Bovendien zal ook het koppelver

loop aan weerszijden van het stabiele nulpunt niet symmetrisch zijn.

De mate van overeenkomst tussen gemeten koppel en berekend kop

pel is toch wel zodanig dat we met het rekenmachine programma ook

hat effekt van enkele wijzigingen in de motorkonatruktie kunnen nagaan

hetgeen in het volgende hoofdstuk dan ook voor het aspekt van de

tandverdeling beschreven wordt.
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7. DISKUSSIE OMTHENT DE MEEST GUNSTIGE TANDVERDELING

Onder de "meest gunstige tandverdelingtl zullen wij l1ier verstaan

die tandverdeling, die aanleiding geeft tot de kwantitatief beste

prestaties van de motor. Daaronder vallen dan in dit opzicht de maxi

male amplitudo van de koppelkromme en de steilheid van de helling van

de grafieken aan weerskanten·van de evenwichtspunten.

De veranderingen in de tandverdeling die we hebben onderzocht,

zijn als eerste de variaties van rotor- en statortandbreedte, zonder

de respektieve tandsteken te veranderen, en als tweede het gelijkma

ken van de statortandsteek aan de rotortands~eek.

A. Variatie van rotor- en statortandbreedte zonder de respektieve tand

steken te wijzigen.

Uitgaande van een rotortandsteek van 48 m.e. zijn de volgende,

in tabel } opgenomen tandbreedtes onderzocht.

tandbreedte
(m.e.)

16

18

20

22

24

28

relatieve tandbreedte
t.o.v.de rotortandsteek

3},3~

31,5~

41,1%
45,8%

50,0%
58,3%

Tabel 3. De onderzochte tandbreedte-verhoudingen

Figuur F33 geeft voor de boven opgegeven tandbreedte-verhoudingen de

reluktantie-grafieken als funktie van de rotorpositie.

Naar mate wij de tandbreedte smaller maken, wordt de verhouding

tussen maximale en minimale waarde van de reluktantie groter. Het zal

evenzeer duidelijk zijn dat het minimum zelf ook opgetrokken wordt.
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De figuren F34a en F34b geven VOOr de opgegeven tandbreedtes de

deelkoppels van een statorpoolsektie als funktie van de rotorpositie.

De verdeling van de grafieken over de a- en b-figuren is zodanig dat

de kromme met het in ons opzicht gunstigste verloop in beide figuren

voorkomt. Het is de grafiek behorende b~ de konstruktie met een tand

breedte van 20 m-e., due juist de tandkonfiguratie waaronder de 8LO

SYN-motpr valt. We moe ten hierb~ wel bedenken, dat deze beoordeling

slechts berust op de variatie van alleen de tandbreedte.

In verband met het feit dat de reluktantie van de lucht in de lucht

spleet afhankel~k is van de tandbreedte, is het goed mogel~k dat de

optimale koppalkromme b~ een andere tandbreedte behoort, indian de

m.b.s. van bekrachtiging en/of permanente magneet daaraan wordt aan

gepast. Ben verdergaand onderzoek van die aanpassing zou dat kunnen

verifieren.

B. Variatie van de statortandsteek.

Voor dit type w~zigingen is alleen onderzocht het effekt van

gel~ke stator-en rotortandsteek, i.e. beide 48 m.e •• De tandbreedtes

van stator en rotor werden daarb~ niet veranderd en bleven dus 20 m.e

Figuur F35 geeft hiervoor de reluktantie-grafiek als funktie van

de rotorpositie in kombinatie met de reluktantie-grafiek behorende

b~ de oorspronkel~ke konfiguratie.

B~ de stabiele evenwichtspunten is de reluktantie behorende bij

de t1gel~ke-tandsteken-motor" lager, omdat de v~f tanden van de sta

torpool elk beter tegenover een rotortand staan.

Bij het labiele evenwichtspunt mist de t1gel~ke-tandsteken-motortl

het gedeeltel~k overlappen van rotortanden door de buitenste stator

tanden. Vandaar dat de reluktantie aan weersz~den van het labiele

evenwichtspunt groter is geworden.

Figuur F36 geeft het deelkoppelverloop van een statorpoolsektie.

We zien hieruit dat, wat een statorpool betreft, van de "gel~ke-tand

steken~motor" bij belasting het evenwichtspunt beter gedefinieerd is

door een grotere hellingshoek van de koppelkromme.

Bek~ken we de samenwerking van de vier opvolgende statorpolen,

zie figuur F37, dan blijkt de betere definitie van het evenwichtspunt

weer verloren te zijn gegaan. Het maximale koppel dat geleverd kan

worden is wel groter, maar in de evenwichtsstanden is deze t1gel~ke-
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tandeteken-motor" slapper geworden door de kleinere helling van de

koppelkromme t.o.v. de positie-as.

Om hiervoor een oorzaak te vinden moet mogelijkerwijze gedacht

worden aan de invloed van de statorpolen 2 en 3 op de koppelvorming

juist ter plaatee waar de som van de koppelbijdragen van statorpolen

I en 4 klein is.

Ook dit interessante aspekt van de gewijzigde stappenmotor ver

dient nader onderzocht te worden.
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8. KOMMENTAAR

8.1. Opmerkingen over de rekenwlize

Hoewel het rekenmachine-programma op bevredigende wUze het kop

pelverloop voor ons berekent, zUn er toch weI aanmerkingen op te

m8ken.

De resultaten worden steeds aIleen tabel-gewUze afgedrukt. Om

een direkt interpreteerbaar resultaat te verkrUgen, is het gewenst

dat het programma uitgebreid wordt met instrukties Toor de "plotter"

die de betreffende gegevens meteen in grafiekTorm tekent. De reken

tUd van het programma, die nu al twee uren bedraagt, met een Ter

blijfstijd in de machine van ruim acht uren, zou daardoor nog Terder

verlengd worden. Ook moet er in dat geval gebruik worden gemaakt van

een extra uitvoerorgaan van de rekenmachine.

Zowel de langere rekentUd alswel de extra apparatuur geven aanleidinB

tot verhoging Tan de toch al grote kana op het afbreken van het pro

gramma wegens een optredende fout.

Bij het afbreken van het programma zUn de reeds bereikte tU8sen

resultaten weI uitgeprint, maar toch Diet maer beschikbaar voor een

nieuwe start van het programma vlak voor het afbreekpunt.

De enige remedie am grate "schadell Teroorzaakt door het afbreken we

gens een machine-gebrek, te voorkomen is het verdelen van het pro

gramma in ongeveer 12 zelfstandige sekties, die steeds besloten moe

ten worden met de opelag op magneetband van al die gegevens, die no

dig zijn om de volgende sektie van het programma weer te kunnen

starten.

Hierdoor wordt het programma oak langer en is ook extra apparatuur

noodzakelijk, maar die nadelen worden in mime mate gekompenseerd door

het voordeel Tan de Teel kortere verblUfstijd in de rekenautomaat, die

elke sektie afzonderlijk nodig heeft.

Een andere Terbetering in het programma betreft de overrelaxa

tie-faktor, w, die in de herberekening van de potentiaal op de maas

punten van de matrix van het begin af aan gebruikt wordt.

In figuur FlO zien we dat er bij de tweede iteratie een groter Ter

schil optreedt, dan bij de eerste iteratie het geval is. Kennelijk is
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is de linearisering van het iteratie·proces bU de tweede iteratie

berekening nog niet goed op gang gekomen. Dit is te wUten aan de te

grote en vaak onlogische, maar onvermUdelUke verschillen in de span·

ning tussen twee punten bU de schatting van de e~rste vulling van de

potentiaalmatrix.

De verbetering komt hierop neer, dat bij de eerste twee herberekenin·

gen w gelUk aan 1 genomen moet worden, daarna kan ween grotere, op·

nieuw te bepalen waarde krUgen tussen 1,5 en 2 ingelegen.

De vulling van de luchtruimtes aan weerszijden van de beschouwde

statorpool met een magnetische potentiaalverdeling kan ook verbeterd

worden. De veronderstelling over de waarde van de magnetische poten

tiaal op de matrixgrenzen blijkt niet overeen te komen met dewerke

lUk optredende situatie.

Uit figuur F14 blijkt, dat voor de rechts naastliggende statorpool de

magnetische spanning over de luchtspleet globaalgenomen vier maal zo

klein is, dan voor de betreffende statorpool in rekening is gebracht.

In het programma moeten we daarom niet uitgaan van een spanning van

-1000 A voor de rechts naastliggende stator, maar van ee. potentiaal

verschil van -250 A.

Daarmee vervalt dan de eenvoudige aanname van potentiaal D 0 A op de

grens van de potentiaalmatrix. Ze moet vervangen worden door een

steeds weer opnieuw te berekenen toets, zodat ook hiermee de reken

tUd van het programma weer verlengd wordt.

8.2. Opmerkingen over de metingen

Het meten van het koppelverloop als funktie van de rotorpositie

gaf geen ernstige problemen. De eenvoud van de opstelling moge nog

eens blUken uit de beschouwing van de figuren F11 tim F20.

Wegens de mogelUkheid van direkte Uking van de x-y-rekorder,

waardoor de aflezing van de rekstrookjes-meetbrug buiten beschouwing

kan blUven, is de rout in de door de grafieken aangegeven waarde van

het koppel kleiner dan 5%.
Meer moeilijkheden zUn er geweest om de eigenschappen vaR de in

de rotor toegepaste permanente magneten te leren kennen. Omdat de

rotor niet verder gedemonteerd zou worden, en omdat ook de fabriek

daarover geen verdere gegevens verstrekt heeft, moest overgegaan wor-
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den tot de provisorische metingen zoals die in hoofdstuk 5 zijn be

schreven.Vooral de meting van Hw is aanvechtbaar, zie blz 43, en z~-

ker de waarde van H die daaruit door middel van schaalvergrotingrec
is verkregen.

Aanbevelingen voor verder onderzoek

Een van de gegevens die het tweede programmadeel ons verstrekte

was de grootte van de flux door de permanente magneet. Die waarde

werd bepaald op

916.10- 6 Wb

De terugweg van de flux van de beschouwde homopolaire machine naar de

bijbehorende andere machine, zie figuur Fl, bestaat uit het motorhuis

en het in de dwarsrichting gelamelleerde statorjuk. Hemen we alleen

het motorhuis in rekening en bepalen we daarin de magnetische induk

tie Bh . , dan bedraagt die globaal:
U1S

Bhuis = 1,38 Tesla

Met deze nogal hoge waarde mogen we de u van het materiaal niet meer
r

ze~r hoog stellen.

Hetzelfde verschijnsel doet iich voor in de kernen van de statorpolen.

Voor de maximaal optredende flux, zoals die is berekend, treden daar

in dan magnetische indukties op in de grootte-orde van 2 Tesla.

Een verder onderzoek kan zich dus richten op het verzadigings

verschijnsel in beantwoording op de vraag in hoeverre het effekt van

verzadiging in de berekeningen meegenomen zou moeten worden.

Een ander aspekt dat aandacht verdient is het effekt van het

uitschakelen van de invloed van de permanente magneet.

Monteren we een geschikte reluktantie-rotor en passen we de schake

ling van de bekrachtigingswikkelingen aan, dan kan met de zo verkre-
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gen motor van het reluktantie-type ook het koppelverloop ale funktie

van de rotorpositie bepaald worden.

8.4. Konklueie

Er is een rekenmachine-programma gemaakt, dat het kwasi-eta

tieche koppel Van de uni-polair permanent gemagnetieeerde etappen

motor berekent aan de hand van de daarvoor opgestelde theorie.

Meting van het koppel ale funktie van de rotorpoeitie laat zien, dat

er een bevredigende overeenetemming bestaat tuesen beide methoden

van koppelverloop-bepaling.

Het rekenmachine-programma is bovendien ook geechikt gemaakt yoor

onderzoek naar het effekt van wijzigingen, die aangebracht zijn in de

konetruktie van de SLO-SYN-stappenmotor.
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Appendix B. Afleiding van de koppelformule

Uit het THT-diktaat Elektromechanika 1, ( L4 ), nemen .e, ver

kort, het volgende over:

De kracht door een magneetveld op een lichaam in een medium uit

geoefend is direkt te berekenen met de volume-integraal:

~m.. iff l x ! dV
V

(01)

Omdat hierb~ ook alle inwendige krachten worden beschouwd is de vol

gende methode veel sneller.

Maxwell: f !i.dl .. Jf(~·!!) d
[[ (]!.!!) dA (02)dA + dt

C A A

m.b.v.Stokes rot !i = J + a~ (03)- Ot

In dit onderzoek mogen we de laatste term in (03) verwaarlozen:

rot !!. - l

Uitdrukking (01) wordt na substitutie:

Fm .. fJfrot !! x ! dV

V

!! x !! dV

Nu gebruiken we drie algemeen geldende relaties

1) HIgrad k dV

V
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2) lJf(.!!..diV ~) dV +

V

!Jf(~. di V .!!.) dV

V

3) grad (.!!..~) = (.!!..div) b + (~.div) .!!. + .!!. x rot ~ + ~ x rot .!!.

Substitueer nu in (03) .!!. = li en ook ~ = li

ofwe1

grad (H.H) = 2(li.div) li + 2 ~ x rot li (06)

Substitueer dit in (05)

fJf(I!·diV)
V

li dV - !.po JJ! grad
V

(oe)

Substitueer nu in 1) (skalar! )

en in 2)

Hiermee wordt dan

.!!. = H en b a ~

hierin is echter I] .divH - 0 zodat dan:
""0 -

Fm = p.0 [r t(H. n) H - t (H. H) nIdA

A

Verifikatie met vergelijking (02} op bladzijde 12 laat zien dat

dit, (10), dezelfde vergelijking ie.

(10)
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Appendix C. Afleiding van de potentiaalformule

In een cirkel-cilindrisch koordinatenstelsel kunnen we de

vergelijking van Laplace:

div.grad U - 0 (ol)

waarin U staat voor magnetische potentiaal, schrijven ( zie L3 )

als b
~r ( r. au ) + 1. a (au)

ar r (}Q aQ • 0 (02)

De grootte van het magnetische veld, H, vinden we uit

Ii .., - grad U

als H •

Tekenen we nu eerst de omgeving van een maaspunt (j,k) waarvoor

de berekening zal plaatshebben.
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De magnetische potentialen zijn steede gedefinieerd in de maae

punten, rond het punt (j,k) apart genummerd, verder zijn er twee

radiale maasafstanden h2 en h4 aangegeven, alsmede twee hoekmate~

in tangentiele zin, d
3

en 61 ,

De afstand van het punt II tot de oorsprong is

De afetand van het punt IV tot de oorsprong is

De differentie-quotienten kunnen nu ale volgt worden geechreven:

Au U2 - Uo
(05)In punt II ( 4r )11 • h2

Au Uo - U;4
(06)In punt IV ( IJ.r )IV • h

4i

Het eerate deel van vgl (02) kunnen we hiermee benaderen door

•

2.h4·rII·(u2-UO) - 2.h2·rIV·(UO-U4)

h2 ·h4·(h2 + h4 )

Voor het tweede deel gaat analoog:

Op punt I (08)

Op punt III
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zodat •

2.63·(Ul - UO) - 2o dl ·(UO - U3)

61 • 63• ( J 1 + °3 ))

Kombineren we nu de twee vergel~kingen (01) en

die op naar de potentiaal Uo in het punt (j,k)

uitdrukking:

(10)

(10) en lossen we

dan kr~gen we de

CXl oUl + «3·U3 + r O·( CX 2 ·rII ·U2 + 0<4· r IV· U4 )

0(:1. + tA3 + rOo ( D<'2· r II + ~ .rIV )

waarin

(11)

hetgeen overeenkomt met de formule genoemd op bladz~de 24.
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Appendix D. Afmetingen en afbee1dingen van de SLO-SYN-motor

A f met 1 n g e n van d e s tat 0 r

aanta1 polen
aanta1 tanden per pool
i!Jtatorbor1ng
1engte van de stator over de twee eenheden
tand1engte per systeem
tandbreedte
gleufbreedte
tandeteek
statorpoo1kern-breedte
etatorpoo1juk-hoogte
ru1mte tU8sen twee statorpoo1sehoenen
dunete verb1nding tussen twee polen exe1 motorh
u1twendige statordiameter
bu1tend1ameter motorhuis

8
5

59,305 mm
90,6 mm
42,5 DUll

1,5 mm
2,385 mm
3,885 mm
8,0 mm
6,0 mm
6,25 mm
3,2 mm

101,45 mm
105,75 mm

G e g eve n B van d e w 1 n d 1 n g e n

nom1na1e stroom
aanta1 ampere-windingen per pool

w1kke1ingen per pool
w1ndingen per w1kke1ing
wikke1draadd1ameter z.iso1atie

m.1so1at1e

2
36
0,7
0,8
3,4

122,4

mm
mm
A
AW

A f III e tin g e n van d e rot 0 r

aanta1 tanden
tandbreedte
gleufbreedte
tandeteek
rotordiameter

1uchtsp1eetwijdte

tand1engte
rotorschijfdikte
1engte permanente magneet
diameter permanente magneet
doorsnede permanente magneet
afstand tussen 2 rotorschijven van een motoreenh
afstand tU8sen 2 rotorschijven van twee motoreenh
tti't.,~:"e ~~:vgt.e VdX de rot'Jt" over twae eenhed.sn

50
1,5 mm
2,21 rom
3,71 mm

59,060 mm

122,5 um

16,75 mm
19,0 mm
20,0 mm
44,4 mm21548,0 mm
6~5 mm
3,4 mm

92 50 mm
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De tandbreedte-tandsteek-verhoud1ng, van de rotortanden.

De rotor van de SLO-SYN-stappenmotor. Elke rotorschijf is voorzien
van 50 tanden.
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De getande statorpoolschoenen. E~n wikkeling voor twee overeen
komstige statorpolen van beide motor-eenheden.

De doorsnede van een statorpool.
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De aansluitingen van de statorpoolwikkelingen met behulp van een

z.g. printplaat.
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Appendix E. Het flow-diagram van het Algol-THE programma-eerste deel

inhoud van de matrices aanpassen aan de nieuwe positie;

Ibegin I

I"type declaration" van de variabelenJ

I inlezen van de afmetingen van te gebruiken matrices I

I "type declaration" van die matricesJ

)inlezen van de .aarde van de variabelenJ

Iberekenen van enkele hulpgroothedenl
I

I"prooedure declarations"J

.
aanroepen van procedures om tot een eerate
vulling van de potentiaalmatrix te komen

rotorpoaitie in de beginstand;

inlezen van de rotorverechuiving;

procedure HERBEREKENEN van de potentiaalmatrix;

--- -- ----------- .
procedure HERBEREKENEN van de potentiaalmatrix;

procedure KOPPEL waaromder oak reluktantie -berekening;

rotor verder draaien;

is rotor voldoende vaak verder gedraaid,
dan- - - - -- - ---_._--

andere

r-,
I

I
I

I
l'
I
I
I
I
L_ - ga terug naar

'_"'_~_'~'__H.-C- - - ---

--,
I
I

I
~

I
I

I_______ -J

_ ... -'-"~--'-""l

afdrukken van deelkoppel- en reluktantie matrices
als funktie van de rotorpositie

afdrukken van de overige gebruikte grootheden;
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A endix E. ro ramma-tweede dee

"type declaration" van de variabelen

"type declaration" van matrices

"declaration" van de "library procedures":
CROUT DEC OMPOSIT ION en CROUT SOLUTION ter oplosaing

van een stelael lineaire vergelUkingen voor de fluxen

"procedure declaration" voor flux, magn potentiaal,
en koppelberekening

inlezen van de waarde van de variabelen

berekenen van magnetische bronspanningen

rotorpositie in de beginstand

geef de drie hoek-variabelen hun waarde
overeenkomatig tabel 1

-- ..

,,-- - - -- - -- -- - --.,
I
I
I
I
I,
t
I
I
I
I
I
I

bereken de flux door elke statorp~
en druk die waarde ook af

I
Ibereken de magnetische potentialen over de luchtspleten!

I
bereken het juiste deelkoppel overeenkomstig vgl (23)

en druk betreffende waarden af
Sommeer de vier bUdragen overeenkomstig tabel 1

I
, rotor verder draaien en eventueel de drie

hoek-variabelen aanpassen

[is rotor
I

voldoende vaak verder gedraai~
dan anders- _ _ _ __

I

druk de koppelmatrix af met de bUbehorende rotorpositias
druk de potentiaalmatrix af per statorpool en per rotorpositie___>_~ te~ont:,~~~~el.Z.!' g._tall.,<l_"~ __~__.-:.
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Appendix F. LUst van symbolen

H
m
m
m

m

Aim
Aim
Aim
Aim

A

T
T
T

C/m2

N/As
F/m
N,

Wb

Aim

J

A
A
Him

.n.
m_ lH

N/m2

Nm

i/m2

rad

in het werkpunt van een P.M.
in het kortsluitpunt vie PM.It"

gesloten oppervlak
doorsnede van de luchtweg
doorsnede van de ijzerweg

magnetische induktie
" II

dielektrische verplaatsing

elektrische veldstrekte
absolute en relatieve dielektrische konetante

kracht

magnetische flux

luchtspleetwijdte

magnetische veldsterkte
magnetische veldsterkte, tangentieel en radiaal
magnetische veldsterkte i/h werkpunt vie PM:
enijpunt van de recoillijn met de H-as

elektrische stroom

absis van het cilindrische koordinatenstelsel
elektrische etroomdichtheid

ordinaat van het cilindrisohe koordinatenstelsel

zelfinduktie
lengte van een etatorpool
lengte van de luchtweg
lengte van de ijzerweg , permanente magneet

magnetisatie

eenheidsvektor in de radiale richting
aantal windingen

elektrische weerstand
vektor vanuit het middelpunt v/h koordinatenstelsel
magnetische weerstand of reluktantie

normaalspanning van magnetisohe oorsprong

koppel
eenheidsvektor in tangentiele richting
schuifspanning van magnetische oorsprong
rotorpositie

magnetische potentiaal
m.b.s. van de permanente magneet
absolute en relatieve permeabiliteit

overrelaxatie-faktor

magnetische ko-energie

A
A

1
AlJ
B, !
B
BW

k
1!
E, !
SD.fr
F, !
to

g

a, !!
Htan, Hrad
Hw
Hrec

i, I

j
J, ~

k

L
ls
11
lij, IpM
M:, M

n
N

R
r
Rm

O"m

T, 1:, Ti
t
T'm
g

Um
UPM
Po' Ilr
w

Wm'
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Figuur I. De langsdoorsnede van de stappenmotor.
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Figuur 2. De dwarsdoorsnede van de stappenmotor.
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Figuur F3. Het koppel ale funktie van de etapfrekwentie
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2......'---..,

5

4

Figuur 4. Het aansluitschema van de wikkelingen in de stappenmotor,
voor zover het de eerste vier etatorpolen betreft.
De wikkelingen van het andere etel statorpolen zijn in
serie geschakeld met de daarmee overeenkometige
wikkelingen in de figuur.
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Umo:: 3
-1000

o

a

o

1

5

a

rotor

Um- +1000

a7 Um...

-1000

Figuur 5. Geschematiseerde bekrachtigingstoestand t.b.v. het
rekenmachineprogramma. Aangeduid is de magnetische
spanning, Um, over de 1uchtsp1eet.
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statorpoo1 3

-- - "."..---

Figuur 6. Het e1ektrlsche ana1ogon voor de berekening van het
potentiaa1verschil over de 1uchtsp1eet.
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Tabel F8. De lengte van de ordinaten k.
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Tabe1 F9: De inv10ed van de overre1axatiefaktor op het aanta1 iteraties.

w
aanta1

herberek
over Yak A

aanta1 herberekeningen voor rotorpositie
.I------r-----,.~---~--=--.....----;

o 1 2 3 totaa1

1.1

1.5

1.1

1.8

13

10

9

11

13

15

max • 30

25

21

11

11

20

22

max • 30

17

15

15

14

17

20

30

20

18

18

15

18

21

30

20

19

11

15

17

21

30

82

61

61

72

84

120

Voor de nauwkeurigheid in de potentiaa1berekening werd een maximaa1

verschi1 van 5 toege1aten tussen de oude en de nieuwe waarde van de

potentiaa1 in elk punt van de potentiaa1-matrix.

Som v/d iteraties

1120

110 .

100

90 .

80

10

60

50
1 1.1 1.3 1.5

I
/

1.1 1.9 w

Figuur 9. Inv10ed van de overre1axatiefaktor op het totaa1 aantal
iteraties.
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F1guur 10. De prec1sie ala funktie van het aanta1 herhalingsbereken1ngen.
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F1guur 13b. Het f1uxverloop door statorpoolsektie 4.



••gneti8che potentiaa1

[.1] 250

150

100

50

b1z F14

o 1 2 ... rotorhoek
[st&P]

Figuur 14Q. Het potentiaa1verloop b~ etatorpoolsekties 1 en 4.

M~gDet18che poteatiaa1

[.1]

o

-50

-100

-150

1 2
[.tap]

rotorhoek

Figuur 14b. Het potentiaalver1oop b~ statorpoolsekties 2 en 3.



3
0-~lr-----------+------------7l--------------i1-----------~--::-

4 [steip]
rotorhoefi:

kop~eJ
[Nm] a

Figuur 15a. De koppe1kromme van statorpoo1sektie 1, op basis van
de werke1ijk optredende magnetische spanning.

Figuur 15b. De koppe1kromme van statorpoo1sektie 4, op basis van
de werke1ijk optredende ~agnetische spanning.
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Figuur 11. Overzicht van de meetopstelling. Op de voorgrond de lamp die
voor de positiebepaling van de motoras via het spiegeltje een
haarlijn projekteert op een schaalverdeling.

Figuur 18. De meetopstelling met
aan de achterzijde de induk
tieve verplaatsingsopnemer.
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Figuur 19. De rekstrookjes op de koppe1arm.

Figuur 20. De verp1aatsingsin
richting met het aandruk
mechanisme.
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Figuur F22a. De gemeten koppelkrommen, opgenomen met motor EM 095~

in de richting van 0 naar 2 stappen
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Piguur F24a. De gemeten koppelkromaen, opgenomen met motor EM 1056,
in de richting van 0 naar 2 .tappen
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