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1~ Inleiding ..

Het verschijnsel van de wervelstromen komt men in de techniek re

gelmatig teg~n. In veel gevallen is httt ongewenstgec~termoeilijk te ver

mij~en. neveneffekt t dat extr~ ver~iezen geeftt o.~* in electrische ma

chines. In ~ndere gevallen maakt men bewust gebruik van het verschijn

sel, zoals in de alom bekende kWh-meter en bij-veel andere ,toepassingen

in de techniek, bijv. als middel om een gema.k~elijk regelbare aandrijving

te verkrijgen. Bij deze teepassingen van het v~rschij~sel van.de wervel ...

stromen is men mees~al alleen geinteres.seerd in het aet dewerveJlstT()men

gepaard gaande elektromechanische verschijn$el~n.l~ de electremagnetische

kraght of het kopp~l. Dit is in bet ,algemeen onder vereenvoudigende ver

onderstellingen rede·lijk goed teb~~'Kenen; het betreftnl<e integraal

effect en dientengevolge kan men reeds met &en :tUWé schatting omtrent het

verloop van de. str~~mbanen volstaan. V00r nauwkeurige~werk echter dient

men ever meer infermatieomtrent de plaa~selijke stroemtichtheid

beachikkene'In dit afstudeerverslag nu z1Jn de resultaten vau onder-

zoekingen emtet experim.entele bepalin~ van dez$ stroomdichtheid te

komen, weergegeven. De Qpdrachtisal~ volgt gefe>rmuleerd:

Onderzeek naar de megelijkheden tGt experimentele bepaling va~

de plaatselijke stro~.dichtheid in een ~weedimensi9nale wervel

str&Om..erdeling bij industriële frequenties t uitmGndend in de

ontwikkeling vaneen cencretemeetm.thode met - indien .mogelijk 

als teepaasing de experimentele hep~ling vaB de str~omverdeling

in de ouprotor van een induction-generator oflder verachillende

bedrijfs~mstandigheden8

AlvGrens wordt evergegaan t.t de b@sohrijving van de metingen, zal

een the0retische beschouwing worden gegeT~n over de 1"srgelijkingen yan

Maxwell voor bewegende mate~iet daar de interpretatie van metinge~ van

magnetische ef elektrisohe veldgrQothede~ a.n-bewegende materie soms

moeilijkheden oplevert, die met behulp van de fundamentele theorie

het best_ zijn op te lossen. Ook z:ullen nog enkele methoden tèr bere

kening vàn wervelstr0men werden beschouwd$
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De wet vu- Ohm. J=:' oE, legt het verbarui vaat tussen de, elek

trische veldsterkte ende stroomdichtheid 1n eea geleieder.

De evearedigheidscoBstaute: tus,.en be.ide groothedell is de elektriso ~e

geleidbaarheid 6. De elektrische veldsterkte' is bepaald door

de vergelijkingen

e.
De eerste betrekking in integraalvorm luidt~

f l!: ~ .. - ~. - tt f !-ä dO
, 0

In appendix I is afgeleid, dat voor de totale tijdsveraBd.ering

van de integraal kan wo~den geschreven:

h!<!.!.} dO_ J{~ + VX <l!. ~}}.n dO =-ft.~d!
o 0

W~rvelstromea'kUB.:Ae. dus ontstaan indien eeB. geleider (6 =F 0)

zich bevindt in e.f:D tij<;lsafhankelijk magneetveld ~Jl a.ok in.di~n

de- geleider meteen sne~eid .!. beweegt in eell magD.eetvel~!.
,Een·combiaatie van beide geert uiteraard ook aaaleiding tot

wervelstromen; dit treedt opo~a. bij overgaag van de ene

Baar de andere bedrijfatoestaa-d vu bijv... een werv.elstroomreil,

ook wann.eer het uitwendige ind.ucerendemagneetyeld constan-t 18.

De wervelstro,men hebben n.l. een ma.gneetveld tengeyolge. In dit

mapeetveld, afkomstig van de wervelstromeB, beweegt de g~le1der.

Er ontstaan dus opnieuw ••rvelst.roDlen ia het secundaire magneet

yelde He\ totaa1 vaa de wervelstromen is veroorzaakt door het

uitwend.ige ,inducerelide veld plus het ei.gen magaeetveld... vaB de

wervelstromen. De invloed v~ dit ve~sch~jnsel (het ontsta..

van werTelstromea in het ~igea;magneetv~ldVaD de wervelstromen),

is door V'eel mensen, die zich met werv-elstromen hebben bezig

gehoud~, onderschat. Veelal wordt dit'secunda~re effekt verWaar

loosd bij de. berekening van koppels t.g.v. wervelstromen. Uit
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de metingen is ~eblekea, dat dit niet toegestaan is, althans

niet in een zodanig groot snelheidsgebied als dit frequent

wordt toegepast. ifevens maant het tot uiterste voorziohtigheid

bij het voorspellen V_aR het verloop van de wervelstromen als

geheel. in. een 'bepaalde configuratie.

2@2f> Berekenen van wervelstromea.

Om te komen tot een b~rekening van de ~troQmdichtheden in een

weryelstroomverdeling t gaat men uit VaD de vergelijkingen vam.

Maxwell [3]. Deze laide. t indfen materie ea waarnemer in rust

-zij..:

~B
fJ x E :: - àt

0.)2
VX,!ai.+ n-

V.~= 0

V.~. f
Voorts V.J. - ~

- ot
ea de wet :VU Ohm

( 1a)

(1b)

(1c)

(1d)

(1e)

Hi,eriD zijn begrepen gepolariseerde en gemagnetiseerde media..

De betrekking .tussen de diëlektrische v.erschuiving ~ ende

elektrische veldsterkte E luidt in dat geva.l:-
D:; c-,E
- (..0-

ea analoog voor de magnetische grootheden:

!l:: fa!

Ia appeBdix 11 z.ij:n. met behulp van de relativiteitstheorie

de vergeli.jkhgen van Maxwell voor bewegende materie en stil

s~aande waarnemer afgeleid uit bovenstaande vergelijkingea

(zie 11 - 31 ).
Hierbij isverondersteld:- y2/c2« 1
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~ (}11 V Je Hl
) (Zb).. - .- - -~t c2

11 1
) =r§ +

v.J (2e)- -
7

) :: 0 (2d)

0 pl. !. ..,'.. - ( ..~ ). (2e)ot 2c

Y is de snelhe1d van de materie ( en d~ meebewegende waarnemer)

t.o.v. de waa.·rnemer in het rustende coordinatensysteem L •
C i8 de lichtsnelheid in vacuum",

De Te.ldgrootheden zijn aangeduid met een accent t waarmee is

aangegevea dat het de veldgroothedenzijD, waargenomen door de

meebewegende waarnemer, dus t.o.v. het meeb~wegende coordinaten

systeem L' .
.De vergeli.jkiagen (2) geldea in de gehele :ruimte. met ruimtela

ding~ gep.ola,r.iseerde en gemagnetiseerde media.

Wij' zullen voor onze verdere elektrodynamische beschouwinge»:

uitgaan Yaade~é vergeliJkingen. De voor eea bepaa~de toepas8ing

n1e·t belaagrijke termen zullen worden weggelaten.

Dit is een veiliger weg dan het min of meer op inturtie berus

tende toevoegea van termen aan de vergelijkingen van Maxwell

volgens (1).

2%3* De differentiaalv.ergelijking(en) voor een wervelstroomverd'eling.

Zoals we reeds gezien hebben, kUBaen volgens de wet van Ohm

~ :; (5~werYelstromeB'optreden in materialen. waarvan de geleid

baarheid <5 =j= 0 is. In de praktijk komt dit er op neer, dat

wervelstromen v.an belang zijn in goede gele1ders t zoals de

me~ste metalen. Dit nu biedt ons de mogelijkheid de vergeli.jkia

gen van Maxwell volgens (2) voor ons geval aanmerkelijk' te ver-
. (ele~~

eenvoudigen. In de .eerste plaats is n.l. devYeldstérkte slechts ~

klein bij eindig grote stroomd~cht~eid. Daar de term-!-x~ in de

orde van 1 .... 10 V/_ is, is de veldsterkte afkomstig ·..aa de
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ruimte ladingen gerinS t d.w.z. dat f' gering is, evenals,

~ Hieruit volgt dat V ~ J i = 0 en dat r:;. (D' ! x.!! ):1: 0
~. - -- 2

c

Daarnaast verwaarlozen we de diëlektrische verschuivingsstroom

en de termen \Ix V Je D
r

en v· ( Vl._DI) t.o.v. _J~
.- - .....

De v.rg~lijkingen van Maxwell voor een wervelstroomverdeling

luiden dan:

v x ! 'I :: :!l

V •(l!' _ V x,. I ) .. 0
c -

G EI-.-
Het is mogelijk, om een twee4e orde differentiaalvergelijking

voor de inductie en een voor de elektrische yeldsterkte af te

leiden uit de vergelijkingea (3).

De differentiaalvergelijking voor de magnetische induktie

binnen de ruimte waar de -wervelstromen zich beviBden luidt:

, - èrB' J
x B g .... f G ~t ... /.J.. G Vx (V x B )

- 0 u I 0 --_.
(4)

(5 )

De differentiaalvergelijking voor de elektrische Teldsterkte

binnen de wervelstroomverdeling luidt:

I {)E 1 1V x V x E := -foG ot- + V x V % (! Je !' )

Buitea de lIervelstrooil1verdeling i~ ~ := 0

omgeving van de geleider; daar geldt:

iB de onmiddellijke

Vx E :: ... ol!- 6t
Vx! :: 0 ~

(onder verwaarlozi~g van de

diëlektrische' verschuivingsstroom.)

(6a,)

(6b)

(6c)

(6d)
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In de quasi-stationaire toestand en onder de aanname dat het

uitwendig veld constant is iB de tijd reduceren de differentiaal

vergelijkingen (4), (5) en (6) zich tot de volgende uitdrukkingen

binnen de wervelstroomverdeling:

v x \l X!' = lOl __ -01\
\,,!. JI, ~'.I

buiten de wervelstroomverde11ng:

V.E = 0. -
V •.!! = 0

(8a - b)

(Be - d)

,

{ l'c.u,\d.-)

Een moeilijkheid is het vinden van voldoen~ beginvoorwaarden

voor deze differentiaalvergelijkingen. Eén beginvoorwaarde is het

1nducerende magnecetveld,. dat bekend moet zijn 011 de differentia.al....

verge lijkingen te' kunnen oplossen $ .

In de bovenstaande di!ferentiaalvergelijkingen die genoteerd zijD

voor ~et ~-stelsel komeA de veldgrootheden voor 9 waargenomen door

een meebewegende waarnemer. Dit- is gedaan met het oog op eventuele

verificatie van de oplossingen van de differentiaalvergelijkingen

aa~ de hand van meting~n. We willen dan de !f kenDen. daar deze

de wervelstromen veroorzaakt. In appendix 11 is afgeleid. dat in

dien de stilsta.ande waarnemer een elektrische veldsterkte meet

aan eeli b~wegend medium, de gemeten waarde in het algemeen gecol"ri ....

geerd moet worden met de term V x B om de Et te vinden*- -
Indien men alleen geInteresseerd is in het koppel, dat een

wervelstroomrem kan levereu, heeft het geen zin de transformatie

van ~, naar ~ toe te paseen, indien men het koppel berekent

dV'

W

of' met behulp van de vektor van Poyating ••1.

J<l!' _.!') dO· :: I (.!fI x; Hf) .n dO' ~- -
0 8 O' ,

W
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ea als derde mogelijkheid met behulp van de Lorentzkracht:

f 1" ]I; .!'dV' = J ~'x (J' X ~') dV'

VI V'
Iadien de geleider stilstaat en alleen het veld in de tijd varieert

dOJ)rdat men de bekrachtigingsW'ikke~inglaat bewegen, zijn de verge

lijkingen (1) zonder meer toe te passen.

Het berekende koppel zal hetzelfde zijn als voorheen, daar het

koppel alleen afhankelijk is van het saelheidsverschil tussen de

geleider en het magneetveld 0

Vele auteurs die niet bého'!ven te .meten aan een w$rkelijke configu

ratie prefereren deze methode boven die, waarbij met accent-groot-

~eden wordt gewerkt.

Uit de vergelijkimgen van Muwell volgens (1) zij. dan nog de vol...

gend~ tweede orde diffe~entiaalvergelijkingenvoor een wervelstroom

verdeling af te leident onder verwaarlozing van de diëlektrische

verschuivingsstroom:

binnen een wervelstroowverde.ling:

(10a)

De stroom volgt uit de wet van Ohm: ~ =G.! •

buiten de wervelstroomverdeling:

2\7 .!:. 0

daar f= 0 en 5:0.

(10b)

We hebben eeD. aantal differentiaalvergelijkingen gevonden~waaruit

de werve.Istromea in principe zijn te berekenen. Allereerst zullen

we enkele oplossingsmethoden voor de bovenstaande differentiaal

vergelijkingen beschouwen.



technische hogeschool eindhoven-

afdel ing der elektrotechni ek - groep elektrom echon ieo

blz 8 van

rapport nr. 66 ...6

2@4~ OplossiDgsmethoden voor de differentiaalvergelijkingen van een

wervelstroomverdelini$

a. Potentiaalproblee.:

Als eerste zal de vergelijking van Laplace (10b) worden beschouwd

t7v 2 A 5 D2 A ..L 0
2

A dl. d
2

A = 0 ( 10b )
àx2. 'T ?J72 -,,- Öz2

waarbij A een van

Deze vergelijking

variabelen. Stel:

A(x t l,z) g

de komponenten van ,§ kan zijn.

is op te lossen door middel van scheiding yan

(11)

(11) differenti.èren eB substitu-ereu in (10b) levert

fll (x)

f(x)
+ '''(1)

g(7)

h" (z)

h{z)
(12)

Elk vaadez~ drie termen is een funktie van respektievelijk

alleen x. "3 of z.
We stellen nu:

f"fx) ...2 ::
f(x)

hnfz)

h(z)

0 eB.
,91(1)

+Yl2 0lJ!j

g(y)

2 _2
0.. m -- a = (13c)

De vergelijkingen (13) zijn-gemakkelijk op te lossen. De

oplossingen luiden:

f(x) = A sin me + B cos fIX

g(7) := C sin '1&'3 +D cos 'A7

Vm2 ... 2' V.2 2n z "'" .. a z
h(z) = E e ... + F e

De totale oplossing voor A luidt dan:
00 00

A(X.l,z) :: L L. (AmSU mx ... Bmcos 0) (Cnsin ny 4-
kO n=o

[~ Vm
2"*'

2' \~ 2 2' zJn z - Dl +a·
+ D cos ll1) x • +Fke..
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Met behulp van de randvoorwaarden voor een concreet geval kunnen

de constanten w~rden bepaald. Dit is nogal wat rekenwerk in het

algem.een, zelfs wanneer men slechts enkele termen uit de reeks

behoeft mee te nemen. Boven~taande methode is toegepast bij de

berekening van het magneetveld in een eonfiguràtie, bestaande uit

eeD geleider in een stalen bust die zich in een uitwendig magne.et

veld bevindt ( zie [9J blz. 33 e.v.).

b. Oplossea van diffusie - of warmte geleidingsvergelijking.

Vervolgens zal worden nagegaan op welke manieren de differen 

tiaalvergelijking volgens (10a) voor het geval p=0 kan worden

opgelost.

z

Deze differentiaalvergelijking heeft dezelfde vorm als de warMt~

geleidi-ngsvergelijking (diffusievergelijking).

Vaak neemt men voor de oplossing van de-ze differentiaalvergelijkin

een s~inusvormig verdeeld vektorveld aan ..

Daarnaast geeft 'men dit vektoI'v-eldeen zodanige richting dat

~ onafhankelijk wordt van &éB of meer van de coördinaten.

Dit.. laatste is o.a. toegepast bij de berekening van het koppel

van eeD. wervelstroomkoppe.ling, zie [10J~ waarbij is aangenomel1

dat zich op het st.atoropperYlak eeD stroomlaag bevindt.

Dit levert op een ge.akke~ijkeman1er eeB randvoorwaarde. daar

door de bekende stroomverdeling de vektorpotentiaal of de DmIk

op het statoroppervlak bekènd is. Walraven [11 ] past dezelfde

oplossingsmethode toe, maar berekent naast het stationaire

koppel ook het transiënte koppel.

Deze oplossingsmethode is hieronder in het kort beschrevea.

De configuratie is de volgende (fig. 1)
I

Tussea twee half onei~dige ~Vf,-l'=?'.!~ ~<~
ruimten (U

r
:(0) bestaat eell '~~<"-•••-,FL-'---"L.-;<':"-'.L-.-/-L...,L---L--~

lU~htsPle~~ b waarin eeli vlakke bi d1=t====~~E==~==~Y
plaat. beweegt met eea

~nelheid V in de 1~richting8
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Gemakshalve wordt voor de berekening de plaat al~ stilstaand oe
schouwd.en laat men de stator met de bekende stroomverdeling

bewegen met snelheid V in de -y- richting e

Op het oppervlak van het magnetisch goed geleidende materiaal

bevindt zich een bekende. sinusvormig verdeelde stroombelegging.

In dit vereenvoudigde geval luidt de differentiaalvergelijking "

voor de yektorpotentiaal:

Door toepassing van de Laplace-transformatie is de tijdsafhanke

" lijkheid te elimineren.

De definitie-integraal luidt:

QO'( -- f ~ -ptA:x y,z.p) ~

o

is do~~YtZ,t)

6~

pAx(y,Ztp), zodat ,de differ.entiaalvergelijking wordt:

De Laplace-getransformeerde van

Hierbij is aangenomen dat ~(Ytz.t)t:o := 0

Deze differentiaalvergelijking kan .orden opgelost door scheiding

van variabele.. Stel:

stt{z)

g(z) ,

ft' (I)

f(y)
dan i8

Dit ziJn elementaire tweede orde differeBtiaal'Vergelijkingen.

waarvan de oplossingen' respektievelijk luidea:
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+ imy

(18)

Door terugtransrormere~ kan nu A~(1,Z9t) worden bepaald, waarmee

het probleem is opgelost, daar uit de vektor-potentiaal de gewenste

J grootheden kunnen worden afgeleid. Het terugtransformeren kan ge

schieden door toepassing ·van de omkeringsformules of de omkerings

integraalli'

Eea oplossing Vd de diffusievergel1jki.ng (15) voor een driedi

mensionaal elektrodynamisch probleem, opgelost op de manier di~

in het kort beschreven is, is te vinde~ in [12J.

~ Oplossen van de diffusievergelijking m.b .. v. funkties va..'1 Greens

De diffusievergelijking luidt:

è 2h 02h ~2h ~ ~h
~~ 4> --- ... ~., I'\~:: 0 (15a) t >Q
~x óy2 - ~z

stel h* (x,YtZ,t) : h(x.Ytztt) U(t)

waarin U(~) de eenheidsfunktie TaB Heavyside is.

{

., voor

U(t) = i voor
o voor

t > 0

t =0

t ~ 0

dus voor t~O is h$(x,y,z,t) == h(x,Ytztt) eB

voor t<O h*(xt"tZ,t) ;: 0

Differentiëren van h* naar t levert:

waaru '6( t) de delta-funktie van Dirac is~ ,

Vanwege deuzeefeigenschapu van de J -fuaktie is de tweede term

in het rechterlid gelijk aan ~(XtYtZt~? b(t).
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(zo)

In het rechterlid is de beginvoorwaarde verschenea.

In het algemeen kwme1'l we de diffusievergelijk1ng met storingsli-d

schrijven. als:

Óat + ?J2 t à2 r À óf
óx2 Óyz.'" oz2 - ot:: f (XtJ"t~tt)

Nellen. we nu als storingslid in plaats van de funktie r de funktie

6(x) bey) ó(z) ó(t) d.i. een pulsvormige verstoring die op

,1het tijdstip. t: 0 in het punt x=7=z=O wordt aangebracht, dan

luidt (2»:

[
à2 A. Ó

2
+ ó

2
_ À. (}tÓ J

2. T ":) 2 t G (x.y.z,t):: Ó (x) Ó (y) IJ (z) ~(t)ox dyQ àz

waarin nu de z.g. funktie VEm Green G(:x;y.~z"t) de plaats. van

r(Xt1t~,t) heert overgenomen.

In het algemeen.. zullen de bronnen echter continu over ruimte ea.

tijd verdeeld en niet in %=l'Scz:t:O gelocaliseerd zij••

Omdat de differentiaalvergelijking lineair is, mogen de bijdragen

van alle bronnen'worden opgeteld. De ruimtelijke verdeling van

de bronnen is gégeven door d.e t'Wlk.ti..e:
+00

lp (x.:T.z.t) • JJJ! if (~'7'~J-r) ó(x-~) (,(~-'?) 6(z.-5) Ó(t-.qd~d..7d.~d.-r
-c.o

!adie. we de integr,aal n.l. uitwerken. komt er, dank zij de zeet-

eigenschappen van de 6- fimkties.• de funktie 'P(xtY' ,z, t) uit-.

De continue verdeling van de bronnen is nu in integraalvorm

geschr~vell.

Stellen we nu:

~ 6 (x - ~) /:; (Y-7) Ó(z- t;) 6( t- 1:' )

(22)
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Onder gebruikmaking van de int~graalvoorstellingvoor <p\'%'jiy,&ztt) en

door ~ub~titutie van (22) in L{f(x~y,z,t)J (20) vinden we~

L { f(x,y,z,t)}= tp(XtYtz"t)

+()O

.. fflflf(~,'7'5,7:)L{G (X-~.Y-7,~).;;-t) d~ d., dIJ dt.
_00

Daar de operator L niet werkt op de integratievariabelen ~ 9 "1 '
~en~t mag deze voor de integraaltekens worden gehaald,zodat

geldt: +00 -

f(x,y, z, t) =JIJJr(~,,?,,~,r}G(x-~ "~-7' z-~, t-"r}d~d'7d'5d" •

-00

pit nu is juist de integraalvoC),I"stelling van het compositie-pro.."

dukt van de funkties Cf en G t dit' compositieproduct wordt in verkor

te schrijfwijze ook wel als volgt genoteerd:

De funktie van Green G is bekend als de oplossing van de differentiaal I..

vergelijking (21) en kan men in de literatuur' over operatoren-reke-

ning vinden [22}. Indien nu ook de verdeling van

~ de bronnen bekend iS t kan de funktie f(x~y,Ztt) door integratie

worden bepaald.

Bovenstaand resultaat voor t(xty,z,t) 1:s ook te verkrijgen

behulp van het composit1eprodukt uit de bperatorenrekening

(zie(13}.We gaan nu de verkregen.uitkomst nog toepassen op

vergelijking (1'9) 9 en op yergelijking (3a).

De f~~ti~ van Green G(x~y,z~t) luidt~

met

e
3/2t

De oplossing van (19) is dan:

h* (x,y,ztt) =Àh(x,y,Zt o )

of voluit geschreven:
+00

h* (x,y ,zo t}", ';;3/2L1fÀh(~",~) Jet:} e
j) (t-1:')

- ex:>

3/2

- 4~ (x
2+y2...z2)

u(t)



technische hogeschool eindhoven·

afdeling der elektrotechniek - groep elektromechanica.

blz 14 van

rapport nr. 66-6

1Stel nu: t -L":: l: t dan gaat de integraal over ill

.. 4 [(x_~)2+(Y-7)2+(z-)2J
+ co 4r)'·

h* (x,y.z.t)"-~/2!jIJÀh(~,"7.<; )d( t--h ; 't'l) 3/2 U( 'hd~d7d)dt'

Toepassen van de zeefeigenschap van de ó -funktl-e levert:

Á [ 2 2 21
- ~ (x-~) +(y-?) + (z-~) J

t 372 -

De funktie h(t} is dan

Deze uitdrukking geeft de vereffening weer van de veretoriBg

h(x~,.,ZtO). Deze uitdrukking is onbruikba~ voor de meeste

elektrodynamische problemen, daar de funktie hÇx,Ytz,t) een groot

heid van een aan zichzelf overgelaten systeem Tcorstelt~ Er wordt

een verstoring aangebracht en h(x,1,z,t) beschrijft de gevolgen vu

dezeverstor1.ng, aangebracht op het tijdstip t:: O.

Toepassing van de funktie van Green bij het oplossen van de differen

'tiaa.lvergelijking (3a):

(,3-),

levert een integraalvergelijking. Immers de oplossing voor Bis:

B':::: /AG- VX (V x B')t *G(xty·z,t)_ /0 - - xyz T

+ DO

= /,-<5JJff Vx(y x!) G(x-~'Y-7'Z-5't-r)d ~ d'7 d \) d 't'
_00

Dit is een fraai resultaat. dat echter weinig praktisch nut h~eftt

daar om ! te vinden de viervoudige integraalvergelijking moet word~n

opgeiost & Dit is zeer moeilijk. zoniet olulogelijk~
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Andere m~thoden ter berekeJliJlg van werve18tromeB ot het. koppel

van. een wervelstroomree bestaan o~a~ hierin, dat men de eerste

orde differentiaalvergelijkiRgen VaR Maxwell, via een aantal

potentiaalfunkties, tracht op te los8en~ Maxwell heeft zelf d~ze

methode reeds aangegeven (zié' &33. deel II t blz. 290 e~v~)~ Smyth

[21] heeft deze methode toegepast op een zeer dunne roterende

sch:ijf ea komt tot een symmetrisch stromingspatroon. De waarde

van zijn uitkomsten kaa in twijfel wo~den getrokken, daar ia

het algemeen de sch:ijf eeR eindige dikte heeft en het stro.iagi!§

patroon dan duidelijk' asymmetrisch is, zoals uit onze metingen

is geblekeAe

I. samenwerking met de onderàf~eling der Wiskunde i~ eea begin

gemaakt met de berekenin~ van de wervelstroomdichtheid in d.

schijt van een werv~lstroomrem~ D~ .ethode die hierbij gevolgd

wordt,vertoont veel oW'ereenkolllst met de door Maxwell aangegèven

methode.

2 ",6(0/ Bereke.ning van wervelstromen in een massieve rotor$

Deze .. berekening wordt uitgevoerd naar a.anleiding vm een publicati

van .GrWt [1401 die representatief geacht .kan W'ordea voor een zeer

groot áantal publicaties op het gebied van de wervelstromen ell1

wervelstroomkoppelingen~

De~etreffende'PUblikatie heeft betrekking op een configurAtie

als i~ fig. 2 'is aangegeven; de stator heeft uitgebouwde pole~

terwijl de rotor massiaf ~D oa~indig dik iD de z-richting wordt

verondersteld (zie fig$ :n * Hoewel dit niet is aangegeven, kaB

mea hier ia he't algemeen deakell Bl..aD. de uitslag in een plat vlak

van een configuratie met twee concentrischecylinders, waarvan

de verhouding der stralea slechts weinig van 1 versehilt*-

Men dient er op bedacht te zija t dat in·veel publikaties aanvech

bare ca soms oatoelaatbare yeronderstelli!lgen worden gedaan§: In d

onderhavige publika:tie is dat in de eerste plaats het geval met

het vervaagen van de .erkelijk~ stator door een stat~r zonder

ui tgebouw'de polen 1 met daarop ee!l' oneindig dunne stroollbeleggi:ag$

Hogere harmonischen in het magnetische veld die in de echte ~O~

figuratie zeker voorkotlen, komen hierdoor niet ~aan bod*I11dieil

men alleeD geïItteresseerd is ilt de kracht per pool in ·tangentiële

richti~g zal de fout niet gr~ot behoev~n te zijn, de_plaatselijke



rotor

wervelstroomdichtheid kan er echter wel. danig door worden bernvloed.

Daarnaast wordt in de publikatie van Grü. ee~ fasehoèk, die essentieel

is voor het verloop van de wervelstroaen., echter niet voor de bereke-

ning van. de kracht, gelijk aan nul- gesteld. We zullen nu nader ingaaa

op de publikatie vaa Grü., ea ~el speciaal op dat_gedeelte~ waar geeB

beperkingen aaD de snelheid zij~ .~pgelegd$ I
I I'

I I
. I I IIn, $

~~I ! : I

'0//IIt04hW///~i
I I i

Fig~ 2~ .
j :,; j sinp((x + vt) .

I
I stator

Zoals reeds opgemerkt, wordt de werkelijke configuratie volgeJls fig&

2. ten behoeve van de berekening vereenvoudigd tot een configuratie

(fig.;\! 3) Eet gladde stator en rotor en eeB airulsvormig verdeeldé

stroollbelegging op het statoropperV'ldl

Voorts wordt aan de stator met zijn atroombelegging een snelheid!

in de min x-richting toegekeIld i. P fJ v;& aa:a de rotor een snelheid !
inde plus x-richting~

De stroombeleggiD..g op het statoroppervlak heeft alleea ~ea kompone~t

"in de y-richting $

Ultgaande van de aangenoaea stroomTerd~ling op de stator, kan

worden aangetoond, dat! alleen maar een component iD de y-richtiDg

kan hebbea~ De 5troombelegging - dit is. de stroom in axiale richting

per lengte-eenheid langs het statoroppervlak iatangentiile richting-
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met cr.

is gegeveB door: j ~ j sin ~(x + wt)
n

:: ~-.

p

Uit de vergelijkingen van Maxwell volgen woor het gebied bin.eB d~

rotor (. z >0) voor dit geval de differentiaalver-gelijkinge. voor

H t H en E :x z J'

éfH jH öH
x

of-
x Sr ---!

2 2
:.:;

a x a z dt

iH a 2H ÖH
(23~ )z .. z 6ft z

a x2 bz2
~

a t

tE a ZE a E
1 + 1 6f--t 1
...~ 2 =

Ö xc. Ö z a t

De differentiaalvergelijking voor H zal nu wordeD opgelost~ De
z

veldkomponeatea zullen,1ade x-richting in d~ stationaire toestaJIid

ee. periodiek verloop hebben.
Stel: H ~ Re f(z). e j{(t~(x .. vt) 4' 'P)

z

daR volgt na differentiëren en substitutie van de afgeleideB ia de

differentiaalvergelijki.g:

1-
f(z)

De algemene oplossing hiervan luidt:

t(z) := A
1

e~Z. .. AZ e ... :~z
~ is complex * stel p :§ ~1 .. j~2 met ~1 ea f32

reëel dan geldt:,
2 2 2
~1 - ~2 =(1 .2 f'1 132 s a.V lL G
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De fuaktie f(z) wordt daa:

(26)

cos {O( (x' + vt) "". [32 Z lfJ

cos {eX (x ... vt) ... ~2. z ,}

Daa.r we alleea het gebied z/,O beschouwea moet ~1 =0 zijB. daar

fez) eindig moet blijven.

De algemeae oplossiagen voor H t H~ en E t werden indien we be-
Z.A ,.

denkeB dat H e. E niet dez"e,lfde fase behoeven te hebb~n als H :x y z

'*> (31 z
e cos { 0( (x -+ "ft) - .... I~2 z .. l.f } (24)11 = A

z

H ;: C
X

J

E D::y

BepaliBg van de constanten~

Er zijB3 amplitude-constuten en 3 fa8e-con~tanten, di~ kw~uu~.

worden bepaald milh~v. 3 raad- of bf!ginvoorwaarde.a
bH vHx è:>Hz

Ui t iJ·1t] = 0 ea~ =0 volgt : ~ ~ - -
07 '0 ~

Voor de eonstanteft volgthieru1t:

waarui t D ~ .. f Y A. ~ .... f 0 fr ~ A

@~ tt= r;
Deze uitkomst ~as ook reeds te voorspel-

le~ m~t behulp van de betrekking

E ~ - v Ezy

sinC«:x+v )

rr
"2

A •vft2
+ p;

lf ... arc taB

0< C =

Uit V x 1! ~ ~ :: (5! volgt:

De constante A kan worden bepaald m.b~v~ de kringintegraal langs

de gestippelde contour in fig. 4. Er geldt: jÎ ! .d! : 0 indi••

d~ contour juist langs het statoropperv+ak loopt.

L...... ._~~.~.~_><~ ......
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De gevonden uitdrukkingen voor Hz en Hx gelden in het ijzere Daar

de normaalkomponent van de iaduktie aaa het oppervlak continu

is geldt:' 11. H :.: u.. H of H ~ ...#. 11 <: ~H
. r' 0 Z f. / z" ,Zt fe Zy t" z'1 ~

Uitwerken van de integraleD levert onder de voorwaarde dat 6~<rp

e.a betrekking tussen Ct A en de stroombeleggiag:

-

J{C08 Q( V't .,., cos eX (x + l'tH= frDA~S(r+o( l't) .... cos fO((x '" vt) .. rJ]
... ; [si. (0( x+o<vt + y.;) - sin (o<"t + f) ]

Deze laatste uitdrukking is ROg algemeen, in tegenstelling tot dil!

van Grün t die de fasehoek ~= 0 gesteld heeft. Dit is volkome~ oa

nodigt daar f zonder meer op te lossen iSl!lI ID,dien men alleen

getnteresseerd is in het kpppel, kan.ongestraft ip: 0 wordful gesteld"

echter niet indien men de plaatsel.ijke stroomdichtheid wil bepalea@

Dit verachil in benaderillgswijze komt men'meer tege)fA~ Met verwaars

lozi.gê~als boven genoMld gooitrnel1 vaak een stuk i.zicht in de

complexe materie der wervelstro.en oYerboord~

Vergelijking (27) is na uitwerken als volgt te schrijvea:

1.\

-;0os(c<vt) - coso«x .. vt)} [coso(vt '- cos ",(x .. vt)Jx

[frÓA cos r" ~ ·sin ~].. [sin 0( (x + vt) ... SiD 0( v~0r6Asilll.f +- ~ cos rJ

Wil voor elke x ... yt aan deze vergelijkug voldaan zijn, dan moet

gelden:
o =

A

{'f'rÓ + tI.) i!:-J A OOS· t.f sln 'f }- := ....
ex:. 0(2

Hieruit volgt ".,

.l!:
0(2

tan r :=

f-r 6 + ~

A =

&......_------------_._------....-;-----------------~
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cos t0( (x ., vt) -f2 Z +lfJ
(24.)

(26a)

De kracht F is te vinden uit het vermogen P volgens:

F :=

Het gedissipeerde-vermogen bedraagt:

p .. JII C5 if- di ..

~

':)2 1 ~ -2j31~
G (fofr

oe
V J. f Idx Je

.. ex 2{ (1'/>+ + <%>2J
dy .,

~)2
~~ 0 0 0

(28)

De drievoudige integraal levert. door eerst Daar x te integreren:

De kracht F wordt dan:

G v (fgfr j)2 1 'Lp

F ~ 4~

0(
2 {'fé" &.. >

2
.. ( e~) 2

} ! .
11'"

De fasehoek r gaat voor z~er grote snelhed~n naar - ~ 8 Dit 1s

een waarde die men ia meer publikaties teg~nkomt. Vo~r zeer lage

snelheid gaat f 2~ 0 eB dUB ook lf-':' 0 e
_____..:..-.~-~-------....---"""----_---I
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B~s©houwen we nu de uitdrukki~g voor de kracht nog wat nader$

In veel gevallen geldt t dat

/,r 6 z< -A
(;(2.

Voor snèlheid nul geldt f 1 =0<, • zodat indienfr = 1 voor elke

snelheid aan bovengeaoemde voorwaarde. is voldaan.

De uitdrukking voor de kracht wordt dan:

F ::

Stel

:'2 2
1;0 ?r J . 1. 0< G 'iJ f- ~

f3 2 ~

~4 I ~ (f~+Á2;~r'
0<. .- 0( = a.

Jdaa gaat (Z8b) over i.:
, 1I1lo2

F I: ~ Vi f'ofr j 1

/1 4' V1 + .2' 4 V; + .2
àF '

Door de afgeleid. di = 0 te stellen,

in de kracht optreedt voor ~r = ~*

De kritische snelheid Vkr is dan:

V ~. o<f3
kr - Gfofr

(28c)

en de bijbehoren~e maximale waarde van de kracht:

. A2
F - TT V2 f ofr j 1
max- ---- •, 8 0<.

Relatie (28e) kan nu ook worden genoteerd als:

F 2 lil

oDe fasehoek bij de kritische saelheid bed~aagt lp == - 30 ,.

Di t alles onder de aaiUUlme dat f
r

6« f3'/X *

Voor kleine _ neemt de kracht lineair toe met m.Voor grote m
1, .

neemt de kracht evenredig met -- af. Dit verwondert ons een

beetje. daar we gewoonlijk bijYmkoppelverwekkers die op het

inductie<effeet berusten ervaren dat de kracht Of~k\,ppel bij hoge

snelheden omgekeerd evenredig met de snelheid afneemt. Dat het hier

gevonden resultaat juist iS t kan men vi~den in [23 ]§, Blijkbaar

is het ZOt dat voor een massieve rotor ( in de berekening Z~O)
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de kracht omgekeerd e'l/enredig met de wortel uit de snelheid af....

neemt eB voor een busvormige rotor (euprotor) omgekeerd evenredig

met de snelheid~
f'1

Dankzij de voorwaarde ~ 6 « ~ kunnen deuitdrukkingea voor der .....
veldg~ootheden nog worden vereenvoudigd.

Allereerst geldt:

~2 ~2
tan <p =-~ of ~ = - arctu zr-

~1 ~1

Verder wordt

j

H =z

{6< (x+ vt) ....

.... r; 1z

$

~1 zj
....

"iaé
...

11
0

P. v j
r •E

Y

Hx

\/1 .. ,,,2
Tussen H eB H treedt bij stilstand een faseverschuiving vu 90°

z x ~

op; tevens zijn de amplitu.do~s van Hx eJl Hz' gelijk. De :fasever-

schuiving tussen Ex en Hz neemt bij toe.amende· snelheid af t eveB,

als de amplitudo van H ~ Bij kritische snelheid (m =13) is doz
amplitudo va~ H voor z = 0 met een faktor V2 afgenome.. Op bijz
lage 1 is de kracht als funktie van m e. de iaductle H voor za 0

z
grafisch weergegeveB~ Uit de grafieken is duidelijk te zîeB. dat

het veldbeeld reeds bij lage snelheden aanmerkelijk beInvloed

wordt.

Op bijlage 2 is de veldsterkte H op tijdstip t = 0 als funktiez
van x en z weergegeven voor snelheid nul (m =0) ea kritische

snelheid (m = 13 ) Vergelijken 'van de twee figuren levert ons

ee~ duidelijk inzicht in de optredende veldvervorming.

Deze figureu. geven teven~ t na vermenigvuldiging van Hz met ? y

de wervelstroomdichtheid als funktie van x e. z we~r~

Uit het bovenstaande is nog de ui.td1"ukkin~voor de indriagdiepte

d. af te leiden, dit is de afst.and van het Gppervlak.Tanhet
1,

materiaal tot de plaats in het materiaal waar de intensiteit tot.,
de waarde - is afgenomeBe De indringdiepte is:e

1 if2
di &; ~ := ""7,71~~V~~~2 -

CXV1+ 1+11
Voor grote Dl volgt hieruit de. bekende uitdr~iB.g:
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Vdi
2.-

=v
2 (30)=:

1J.6"Ct. y li w5

waari. : 1t V de cirkelfrequentie van d~ wiaselgrootheden is.w .....
't .:L tIndien de snelb~id nul is, is di = ~

x 0<

I

J

-

-
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Uit het voorafgaande is gebleken, dat het inducerende magneet

veld bekend moet zijn, om de totale oplossing van de vergelij

kingen' voor de we~velstromen te kunnen bepalen~ In de praktijk

wordt in plaats van het magne~tveld een hand~lbare stroom

belegging en een constante luohtspleet aangenomen, zoals we

reeds gezien hebben. Voor de eenvoud kiest men de stroom

belegging enkelvoudig harmonisch. De hogere harmonischen van

het magneetveld, die in een reële configuratie zeker aanwezig

zullen zijn, worden hierdoor buiten beschouwing gelaten~ Voor

de berekening van het koppe~ af de kracht zijn deze hogere

J harmonischen niet van belang, d~ar de frequentie hiervan i.h.a.

hoog is t.o.v, de kritische hoekfrequentie van de te berekenen

rem8 De kritische hoekfrequentie wordt bepaald door het grond

harmonische veld. De hogere harmOnischen van het inducerende

magneetveld zullen echter wel wervelstromen induceren, en wel

speciaal aan de oppervlakte, vanwege de. geringe indringdiepte

van deze velden met hoge frequentie. Men kan zich voorstellen

dat bij bepaalde meetmethoden, o.a~espanningsmeetmethode(zie

blz.67e»), deze stromen aanleiding kunnen geven ~t fouten? daar

de ~pperYlakte-6tromeDafwijken van de stromen in het inwendige.

We zullen nu nagaan op welke manieren de magnetische inductie

kan worden berekend, indien een'bepaalde stroomverdeling gegeven

is. In de ruimte, waar de inductie moet worden bepaald, mogen

zich media met fr ~ 1 bevinden.

a. Daar v. B = 0 is de magnetische inductie B

af te leiden van een vektorpotentiaal A volgens:

B = Vx A

De vektorpotentiaal ! voldoet aan de tweede orde d.v.

v x V x A = f J + ~ V x M ~ V ( V 19 ! ) e> V2 _A
0- /0

De oplossing luid1a (ti al A ~,o )

! Cr) =4~ [
VI

..sI dV~

Ir. .. r.'1 +~~ rJ v'
v x...M. dV~

Ir.'" r. 'f
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~(!:f) x (r. ... !:f)

Jo!: - !.'1 3
.

av' +

(32&)

Biot en Sava::rt·~

Voor de geleidingsstromen is i.p.v. J dV'bij een tweedimensionele
.; , -

stroomverd.eling',.J. dO' en bij een éêndimensionale stroomverdeling

i ds' t~ achrijvens

Indien !~O volgt uit (32) de bekende uitdrukking van

dH :=.2- i ds' x Cr '- Tt)
... 4ïr tE .... .r. 1t \3

Uit Vx H = l is" m.b.v. de stelling van Stokes de kringintegraal

voor d~ magnetische veldsterkte af te leiden:

f 1!:dS =J~ ·~ dO = i
. Cf

Met behulp van dé bovenstaande vergelijkingen kan in een aantal

eenvoudige gevallen de magnetisc~e inductie worden berekende

Zola.ng we Ons beperken tot 'vacuum is de veldberekening zelfs

voor ingewikkelde configuraties uit te voeren. Snow [15 ]

berekent m.b.v. (32) het magneetveld van een c~lindervormige

luchtspoel. (~ = 0). De uitwerking van de integraal levert 

elliptische integralen op. Dit zijn integralen van de vorm:

De oplossing hiervan kan in 4e vorm van een oneindige reeks

worden verkregen. Snow geeft op blz. 28 de uitdrukkingen voor

het veld van eenumassieve" spoel. d.i. een spoel met inwendige

diameter nul. Om het veld van een ItholleH spoel, d.i. een spoel
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met inwendige diameter ~ 0 te vinden, moeten de uitdrukkingen van

twee umassieve" met verschillende buitendiameters van elkaar worde}

afgetrokken. De uitdrukkingen voor het veld bevatten een oneindige

reeks, waarin gammafunkties,en het Legendre-polynoom P voorkomt ..

Voor dè gamma funktie T geld t:

rCn + 1) =T1(n)

met:
00

-n'en) r n -s
• J = Ja e ds

o

J Voor n geheel geldt:

Het Legendre polynoom P is als volgt gedefinieerd:

cl n{( x2 ... 1)n J
dx

n

Indien in de ruimte de permeabiliteit niet constant is, worden

vel~berekeningen veel moeilijker. De invloed van de magnetisatie

moet in rekening worden gebracht. In homogeen gemagnetiseérd

materiaal treedt geen 'ruimtelijke verdeling van equivalente

magnetische ladingen op, zodat alleen equivalente ladingen

op de scheidingsvlakken tussen de gebieden 1 ~n 2 van'v~rschill~nde

permeabiliteit in rekening moeten worden gebracht. Formeel gaat

dit als volgt: de magnetische scalaire potentiaal t tengevolge

van de equivalente magnetische ladingen is:

t= [ (t!1 - 1:!2)"!! dO

Ir. - !.'l

waarbiJ' n wijst van 1 naar 2, elf (M
1

- M\.n =G ... : de, - ~ - magn
equivalente magnetische oppervlakteladingis$

We kunnen de magnetisatie ook beschrijven m.b:v. moleculaire

stromen.
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fA J 1'1xn
~ = 4~ I!: _ !." dO

o
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waarin ~ x n = lMde oppervlaktestroom op het scheidingsvlak is.

De grote moeilijkheid zit in het bepalen van de magnetisatie.

Maxwell ([3], deel II, blz. 72) geeft voor het geval van een

ronde staaf met eindige lengte in een homogeen magneetveld een

uitdrukking voor de equivalente magnetische ladingsdichtheid.

J Een ander middel om een magnetisch veld te bepalen is het oplossen

van de differentiaalverge~ijkingvoor de potentiaal d.m.v~

scheiding van variabel~D, zoals in een voorafgaand hoofdstuk reeds

is uitgevoerd (zie [9J).
Een zeer speciale methode van veldberekening is die m~b~v.

konforme afbeeldingen; een methode die bekend staat onder de

naam:

Schwarz ... Christoffel transformatie.

-
Veronderstel een willekeurige analytische funktie f(z) = ~ + jt
in het complexe vlak z = x + jy. Indien de afgeleide ~; = f'(z)

wordt bepaald, moet deze onafhankelijk zijn van de richting, in

welke de afgeleide wordt bepaald. Hieruit volgt dan, dat de

komponenten van fez) voldoen aan de partiële differentiaal

vergelijkingen van Cauchy ... Riemann: ( zie [16 ] )

9J.-'9J:
QX - oy ~-ox -

Tevens voldoen de komponenten van f(z) aan de potentiaalvergelij ...

king, zoals gemakkelijk is af te leiden door differentiëren:

02
1'1. 029
~ ... 2:= 0
6xc oy

è)2<p ö2~_
'" + 2 - 0

oxé. Óy
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De transformatie van de funktie fez) in het complexe z-vlak

naar het complexew-vlak in '€ni~nduidig en continu differen

tieerbaar (Wiskunde IV), daar de funktionaal-determinant D I 0

is. Deze is ongelijk nul op'grond van de veronderstelling, dat

fez) analytisch is. De funktionaaldeterminant D van de trans

formatie w = fez) luidt:

Deze funktionaaldeterminant speelt een rol bij de afbeelding
i

van het complexe z-vlak op het cómplexe w-vlak hetgeen als

volgt is in te zien.

Stel:

z = Z +~zo

dan geldt:

fez ... Ll z) - fez0)
f(z +.A z) f(z ) 0

~w = .... = ~z
0 0 LiZ

Indien de limiet voor ÄZ ~O genomen wordt, volgt hieruit:

dw = f' (z ) d z
o

De funkties Ten fvoldoen aan de potentiaalvergelijking en

deze is invariant voor transformaties van een complex vlak

(of deel ervan) op een ander complex vlak. Dit is voor de

funktie fez) op eenvoudige manier aan te tonen door toepassen

van de kettingregel voor het differentiëren op

en toepassen van de partiële differentiaalvergelijkingen van

Cauchy - Riemann. (34).

Alvorens deze puur wiskundige theorie in verband te gaan brengen

met fysische grootheden t vermelden we eerst nog enkele eigen-

schappen van fez).
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De eerste eigenschap is, dat fez) op een constante na bepaald

is, indien óf cp, bf <f bekend is .. Een tweede eigenschap, die

hiermee verband houdt, is de volgende: door differentiëren

van fez) in de x-richting vinden we:

f9(Z) = 9.i . otp
DX ... J Ox

Door differentiëren in de y-richting:

f' (z) (36a.)

M3b.v. (34) volgt hieruit, dat:

f' (z)
ocp .Èi: oIP

j
à'f

:: ex - J by - by
..- ox t (36b)

en dit zijn juist de uit~rukkingen voor v1 resp. V(j~).

Als derde eigenschap is nog te vermelden, dat de funkties

~::: constant en ~:: constant elkaar loodrecht snijden.

Nu de toepassing van het bovenstaande op potentiaal-problemene

De funktie cf is' beY. depotentiaalfunktie. en t de stl"~ming~futllkti~

of pmgekeerd. Indien één van deze twee funkties bekend is, is

het probleem opgeloste T.a.v@ de methode van oplossen, waarin

we speciaal geïnteresseerd zijn, kan het volgende worden op

gemerkt. De potentiaalver~elijking is invariant voor een trans

formatie van het ene complexe vlak op een ander complex vlak.

Indien nu een potentiaal probleem in een ingewikkelde configu

ratie moet worden opgelost, kan door middel van een geschikt

gekozen transformatie een eenvoudiger configuratie worden ver ....

kregen. In deze eenvoudige configuratie wordt het probleem opge

lost. waarna op de oplossing de transformatie in omgekeerde

richting wordt toegepast@ Het spreekt vanzelf, dat aan de eis,

dat f(z) =1 + j~analytisch is~ voldaan moet zijn om de

bovengenoemde transformati~s te mogen uitvoeren. Dit houdt o.a.

in, dat in het beschouwde gebied geen bronnen of wervels aan

wezig mogen zijn.
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De bovenbeschreven methode ter oplossing van potentiaalproblemen,

kan uiteraard alleen worden toegepast op tweedimensionale pro

blemen. Een (benaderde) oplossing voor een drie-dimensionaal

potentiaalprobleem is alleen te verkrijgen, indien in het drie

dimensionale probleem de gezochte grootheid nagenoeg onafhankelijk

is van één van de coördinaten, zoals in elektrische machines

het geval iss

Een veel toegepaste transformatie is de Schwarz-Christoffel

transformatie. Door deze transformatie wordt het inwendige
I

van een veelhoek in het complexe z-vlak afgebeeld op het boven-

halfvlak van het complexe t-vlak (fig. 6). De Schwarz-Christoffel

transformatie is gegeven door de volgende differentiaal-vergelij~

king:

jy

~
dt

0(

- 1
=: K (t .... a) ft"

z-vlak

{ .... 1
Ct - b) (t -

_~_t_=_a_-t--_A.., 0<-

.!:S) }

x

K is een constante, die complex kan zijn. a,b en c zijn punten

op de t-as t die corresponderen met de hoekpunten van de veelhoek

in het z-vlak. 0< ,t en 0 zijn de inwendige hoeken bij A, B en C.

Om meer inzicht te krijgen in deze transformatie, beschouwen we

eerst de volgende transformatie:

w=

'e
Indien z = r e J

t wordt
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fig. 7 •.

je
~ Het punt z = r e vinden we in het w-vlak terug onder een hoek

~e met de reële as en een afstand tot de oorsprong, die gelijkr iü
is aan r~. De reële as· van het z-vlak (z = r.e ) wordt afgebeeld

op de reële as van het w~vlak; de afstand tot de oorsprong, diè

in het z-vlak r bedraagt, is in het w-vlak rP; (zie fig. 7).

Vervolgens beschouwen we de transformatie:

~.
n

&. )0i= K TI (t ..
dt

i=1 :l

-
met behulp waarvan de uitdrukking (37) plausibel te maken is~

Indien de reële z-as wordt afgebeeld op de reële t-as is het

argument van :~ volgens (3B):

arg ( dz )
dt

n
= arg K + LB. arg (t .. a.)

i=1 }-:l 1

Indien de contour, waarvan dz een element is, wordt afgebeeld
dz

op de reële t-as, is het argument van dt gelijk aan de hoek e i.

die het te transformeren element dz maakt met de r.eële as in het z

vlak (fig aLlmmers de reële as ~an het z-vlak wordt a~gebeeld

op de reële as van het t-vlak en een willekeurig element van

de contour in het z-vlak wordt 6ók afgebeeld op de reële t-as •.
~

Dit willekeurige element moet gedraaid worden over de hoek, die

dit element maakt met de reële as in het z-vlak, om het· te laten

samenvallen met de reële t-as$ Dus ook· geldt:
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( dz ) e.arg dt = 1.

het .de
element~ Verder is:voor J.

&rg (t .... a. ) = 0 indien a. <: t
J. 3-

(t- a. )
J-

en arg ::: Tl indien a. > t
1- J.

Dan geldt op grond hier.van, en (38) en '(39) :

e. :::: arg (K) + ~ Pm 7i
1- m=i+1

J

Ien ook:

n-
a. 1 ::: arg (K) ... L... pm 1T

J.+ m=i+2

Aftrekken levert:

e - 8. :::: - TIPi+-1i+1 1.

. z-vlak

':t=a. 0(. +1
-rr(3. j ~ ~ ---:t.:t .< t ....vlakS-2 :t . "
. ~t~a.

),,+1

.' ,~-" :~e. '1,./')'6. . 1,+ B 1 I I

.~

tgO t~a.. t~a'. 1
:t :l+.

fig. 8.

Volgens fig$ 8 geldt o<'i+1 - Tr{3i+1 = TT



technische hogeschool eindhoven·

afdeling der elektrotechniek • groep elektromechemica.

zoda t:

blz :) 3 van

rapport nr. 66=6

0< i+1
f' i+1:: rr - 1 of

(3 0< i) i=rr- 1 (40)

De differentiaal-vergelijking (38) is met behulp hiervan ook te

schrijven als:

dz
dt

n
:= K TT

i=1

o(i
- - 1TI'

(t - a.)
~

Met behulp van deze uitdrukking is het mogelijk een polygoon in

het z-vlak af te beelden op de reële t-as in het t-vlak en het

J inwendige van de polygoon in net z-vlak op het bovenhalfvlak in

het t-vlak. Diverse toepassingen van de Schwarz-Christoffel

transformatie kan men yánden in [17J. Echter niet alle resul

taten zijn betrouwbaar, daar de gevonden uitdrukkingen soms

slechts in een beperkt gebied geld~nt terwijl dit niet vermeld

is (Example no. 6).

In het algemeen kan de differentiaal-vergelijking (37) alleen

zonder veel moeite worden opgelost, indien de configuratie

rechte hoeken bevat en het aantal hoeken beperkt is tot twee

of drie. Een ander bezwaar is, dat indien de potentiaalverdeling

bekend is als funktie vàn de coördinaten in de eenvoudige con

fig"uratie, vaak omslachtige ber~keningen noodzakelijk zijn om

de overeenkomstige coördinaten in de ingewikkelde configuratie

te vinden. Niettemin zijn veel potentiaal- of stromingsproblemen,

die op een andere manier zeer moeilijk op te lossen zijn, met

behulp van deze methode vrij gemakkelijk op te los5en~
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2@8~ Toepassing van de Schwarz-Christoffel-transformatie voor de

berekening van een magnetisch veld.

In één· van de voorafgaande hoofdstukken hebben we gezien, dat

de berekening van het magnetisch veld in een gebied met verschil

lende permeabiliteiten met behulp van de daar beschreven methode

tot moeilijk berekenbare integralen leidt. De Schwarz-Christoffel

transformatie leent zich in het bijzonder voor de berekening van

velden in e~n configuratie, waarin bepaalde equipotentiaalvlakken

zijn aan te wijzen. Dit is juist "het geval in die configuraties,

waarin zich ook media met een zeer hoge permeabiliteit bevinden.

~ Dit is uiteraard niet beperkt tQt problemen als de berekening

van een magnetisch veld. Ter berekening van een elektrisch veld,

kan men hoge permeabilitei.t vervangen door hoge geleidbaarheid;

bij een stromingsproblee~uit de hydrodynamica door hoge stromings

weerstand (wand van een buis).

In het nu volgende zal~het magnetisch veld van twee tegenover

elkaar liggende rondetijzeren polen,met verschillende magnetische

potentiaal,benaderd l worden berekend~ De polen zijn van elkaar

ges?heiden door een luchtspleet 2Ó, en zijn oneindig lang in

de ~3-richting (~ie fig. -9a). Elk van de pooloppervlakken

wordt verondersteld een aequipotentiaalvlak te zijn.

Allereerst zal de configuratie worden vereenvoudigd ten gerieve

van de berekening. Vanwege de symmetrie t.o.v~ het ~1 ~2-vlak

kan de configuratie worden vereenvoudigd tot fig. 9be Vervolgens

nemen we een doorsnede door het màdden van de pool (fig. 90)

en behandelen deze doorsnede als gold het een doorsnede van

fig~ 9d. Het is niet a priori duidelijk, dat deze vereenvoudiging

is toegestaan; naderhand zal echter blijken, dat het berekende

veld slechts weinig afwijkt van het gemeten veld.

Ind~en de luchtspleet ~ klein is t.o.v. de poolbreedte b, zal het

veld onder de pool homogeen zijn t en kan fig. ge' voor de berekening

worden vervangen door de configuratie van fig. 9f, waarbij het
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pooloppervlak naar één zijde oneindig uitgebreid wordt veronder

steld.

./
/

""/..,

I
-_-~-T~'~(7J,- ;., '. j

I
I

I

--- -----J.--------i-6
-

Deze laat~te vereenvoudig~ng is·reeds bij een verhouding ~ = 3

toegestaa~~7Jln deze configuratie kan gemakkelijk met de Schwarz

Christoffel transformatie het magnetisch veld worden berekend.

De procedure is als volgt:

Eerst wordt de transformàtieformule bepaald, die het gearceerde

gebied in het z-vlak (fige10a) afbeeldt op het bovenhalfvlak

I I

w-vlak

-,--....,..----,.-.....--,-- -------
: I

-=--..:..-~l...,!.,--L......l-~!- ••

z-vlak

fig ... "10.
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in het t-vlak. In het complexe w-vlak wordt een bekend poten

tiaal- en stromingspatroon aangebracht (oneindig grote conden

satorplaten). Deze verdeling wordt getransformeerd naar het

t-vlak en vervolgens m.b.v. de afgeleide transformatieformule

naar h~t z-vlak. De potentiaal- en stromingsfunktie is dan bekend

in het z-vlak en door differentiëren volgt hieruit het magnetische
df(z)veld, daar H :: ... vcb of H :: ... VejY;) ::: ...

I dz
waarin lfi de magnetische scalaire potentiaal is.

De berekening gaat als volgt:

Kies de assenstelseIs als aangegeven in fig~ 10. De differen

tiaalvergelijking voor de transformatie van de veelhoek uit

~ het z-vlak naar ~et t-vlak luidt:

(.2. ?I_ 1 ) 0
(- - 1)

dz
21'( 11

dt
:= K (t + 1) Ct - 0)

dz K Vt + 1
dt ~ (41):=

t

De constante K kan worden bepaald door integreren van (41)

voor zeer kleine t~ Stel:

ie
t :: r e'"'

dt :: jtde

Dan geldt:

met r - constant

l
jb

dz =
o

j b

rr
=Kj jde =

o
j K 1Y dus: K ::

IJ
rr

Vervolgens moet de differentiaalvergelijking (41) worden opgelost~

JdZ ~J
vit + 1 dt:; z :::

t

Stel Vt + 1 = ti, dan is af te leiden dat de oplossing luidt:

2Ó 26 \Vt VtZ :: + 1 - arccoth. ..- 1 -} D + jE
1T" 11
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De constanten D en E kunnen als volgt worden bepaald8

Voor t :::: - 1 is z:::: jÓ, dus:
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j 6 = - :;. arcco th. 0 . + D + jE

Nu is arccoth O
. 11

:::: + J ...
Co

kies arccoth. 0 :::: - j ~

I
j

dan: D :::: 0 en E- 0

De oplossing voor z luidt dan:

26 V j 26z::::- 1+t-rr . 1i'
arccoth .. V1 + t (42)

Dit is de transformatieformule, die het inwendige van de veel ....

hoek in het z-vlak, het gebied waar de veld~erdeling wordt

gevraagd, afbeeldt op het bovenhalfvlak in het t-vlak~ Door

invullen van diverse reële waarden van t kan worden geverifiëerd t

dat de contour in het z-vlak ook werkelijk op de reële t-as wordt

afgebeeld lil) ..

Vervolgens moet worden getracht, een bekende potentiaal- en

stroomverdeling aan te brengen in het.t-vlak .. Hiertoe gaan we uit

van de eenvoudige verdeling in het w-vlak volgens fig. 11a.

w-vlak

wordt
Deze configuratie op het t-vlak afgebeeld door het w-vlak

Hopen te vouwentt, d.w.z .. door het aequipotentiaalvlak 'f :::: ~m
over een hoek rr naar links te draaien~

*) Het is gebleken, dat een dergelijke controle is aan te bevelen.
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Hier geldt:

~=
dt

-1
K. t . = K

t

Geïntegreerd:

J
W ::: K In t ... C

De constante K kan op dezelfde manier worden bepaald als bij

de eerste transformatie;

j K 1/~K ::: lf2!.
TI'

Stel voor w ::: 0 i~ t ::: 1, dan is C ::: 0 e

De oplossing luidt dan:

lfJm
'ti ::: e in t.

11

dus:
11lf w.

t ::: e m

(44)

tiaal-

Deze waarde van t, gesubstitueerd in (42) levert ons de poten

in het z ...vlak~

.J1[
arccoth" V1 ... e \f'm

De gewenste funktie w is impliciet gegeven door deze uitdrukking.

Dit is een nadeel van deze methode. da~ bij nagenoeg elk pro

bleem optreedt, uitgezonderd de zeer eenvoudige.

De magnetische induktie wordt gevonden uit:
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indien we 0/ als de potentiaalfunktie beschouwen. Op grond van

de theorie van de geconjugeerde funkties kunnen we hiervoor

ook schrijven:

dw
H- = =dz

dw dt
dt • di

Deze differentiaal quotiënten zijn bekend, zodat:

H = )Urn

6
1 = Hmax

1 (46)

H is de magnetische veldsterkte in het gebied waar het veldmax
homogeen is en kan worden gev?nden door deling van de magnetische

potentiaal door de luchtspleet.

Uitdrukking (4&) geeft de magnetische veldsterkte weer in het

z-vlak, echter nog uitgedrukt in de complexe' variabele t. Het

verband tussen t en z is· in principe gegeven door de uitdrukking:

z =~ [ Vt + 1 - arccoth. Vt + 1 ]

Hier komt het reeds vermelde nadeel tevoorschijn, dat

uitgebreide berekeningen noodzakelijk zijn om

H = H(z)

(42)

quantitatief te bepalen.

Deze berekening is uitgevoerd om het veldverloop in het midden

van de luchtspleet, waar t reëel is, (ziefig.9a) als funktie

van de straal r te bepalen. Uit de diverse figuren is duidelijk,

dat z kan worden vervangen dooT,r - r •
u

Gegevens: r = 42 10-3m
u

Op bijlage 3 is het resultaat van de berek~ning weergegeven.

Tevens is de gemeten waarde van-de induktie voor de betrokken

configuratie getekend. Vergelijken van de twee grafieken leidt

tot de conclusie~ dat de ingevoerde vereenvoudigingen alleszins'

verantwoord waren in dit geval~

&..----~---_.j
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De riohting van de afwijking tussen de gemêten en de ber~kende

waarde i~ kwalitatief te verklaren@ Imm~rs~ het is duidelijk d~t de

cOJrH.:;entratie van de Hweldlij)fH~nH bui ten de ronde polen lag~r zal zijn

dan buiten de lange~ rechthoekige polen@ Dat de afwi~king tussen de

berekende en de gemeten waarde zo k~ein is, ia echter niet op eenvoudig~

wijze in te zien$ Om een verantwoorde uitspraak te kunnen doen over de

vraag of de ingevoerde benaderingen in het algemeen zijn toegestaan~

dient een aanvullend onderzoek plaats te vindeü@
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Het verschijnsel van de wervelstromen speelt zich in het algemeen af

bin..nen een geleider, die een zeer willekeQrige vorm kan hebbenll>

Meestal is deze vorm zoda.nig~ dat een rechtstreekse bepaling van de wer...

velatroomdichtheid t bijv$ met behulp van een ampèremeter~ niet moge~ijk

is, zonder ernstige verstoringen aan te brengen in de wervelstroomverde~

lingG Toch i~~rste eis~ die we moeten stellen aan een mogelijke meet

methode~ dat door de meting de wervelstroomverd~lingniet merkbaar mag

worden beinvloed$ Dit houdt in, dat er een of and~r Uitwendig waarneembaar

verschijnsel, dat ontstaat tengevolge van. de "EH."v~lstromenfl moet worden

waargenomen, liefst zonder de geleider aan te rakerh Daarnaast moet dit

verschijnsel op een bekende wijze samenhangen met de plaatseliJke wervel-
,J

~troomdichtheid, in grootte en richting@ Enkele bekende verschijnselen

zijn~

a@ warmtecntwikkeling@

08 magnetisch velde

c@ elektrisch veld$

3e1@ Temperatuurmeting ter bepaling van de wervelstroo~dichtheid~

Indien in een punt van een geleider een stroomdichtheid J heerst,

tree,dt per volume-eerilleid en per tijdseenheid een warmteproduktie op, die

gelijk is aan fJ 2
* Deze warmte zal gedeeltelijk worden gebruikt om de

temperatuur ter plaatse te verhogen; een ander deel van deze energie zal

worden afgestaan aan naburige plaatsen in de geleider en aan de oID8eving~

H~eft nu de geleider aanvankelijk dezelfde temperatuur als de omgeving,

dan zal onmiddelijk na het inzetten van de warmteproduktie de toegevoer

de warmte uitsluitend dienen voor tempera.tuurverh.oging. De snelheid waar...

mee de temperatuur stijgt ( dT/dt ) is dan ·een maat voor het kwadraat

van de stroomdichtheid. De temperatuurstijging kan o@a& worden.gemeten

met behulp van thermo-koppels, die op en eventueel in de geleider worden

aangabracht 0) [18J
Er kleven aan ,de~e methode een aantal b~~waren~
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1~ Er worden verstoringen aangebracht door de thermo~elementen

(evt8 inbouw)~

2* Gedurende de tijd dat gemeten wordt treedt er warmte-uitwisselipg

met de omgeving en andere delen van de geleider op, ais gevolg van tem#

peratuurverschillen in naburige pu"llten; hierop is·een niet constante

stroomdichtheidsverdeling mede van invloed~

3@ Indien de geleider roteert, ondervinden alle punten op een afstand r

van de rotatie-as~ eenzelfde wàrmteontwikkeling over één omwenteling

beschouwd.

40 De richting van de stroom is nAet·bepaald door de temperatuurmeting~

Indien deze methode bruikbaar is~ hetgeen zeer twijfelachtig is,

le~;ert deze slechts de grootte en niet de richting van de wervelstroom....

dichtheid en is daardoor voor ons doel onbruikbaare

In het navolgende zal het skin-effect worden verwaarloosde De indring

di = 34@10=3 m voor de te beschouwen werv~lstroomrem, terwijl d~

dikte van de schijf 6.10"'" is<\> De fout tgv., _d'!tze verwaarlozing is ca 4%"

3.2@ Meten van het magnetisch veld ter bepaling van de wervelstroom

diohth9id"

Elke. elektrische stroom veroorzaa.kt een magnetisoh ve1d0

Indien we te maken hebben met een willekeurige stroomverdeling, zal het

magnetisch veld in het algemeen een-normaalkcmpon~:nten een tangentiële

komponent bezitten resp8 loodreçht op en evenwijdig aan het vlak, waarin

de stromen lopen@ Uitgangspunt voor deze meetmethode is het volgende~

indien in een oneindig dunne plaat een zekere stroomverdeling heer8t~

is de tangentiële komponent 'van de magnetische induktie in een punt op

de plaat een maat voor de oppervlakte~gtroomdichtheidter plaatsEf..
-----------f--

Uit

volgt, vanwege de symmetrie

(zie fig. 12-1)

f H. eLs

2fH(x) dx

L.L

jj(Xi dx

H (x)
~

~8e~~Sai

fig~ 12-1 $
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Indien de integralen gelijk zijn, moeten ook de integranden gelijk zijn

en geldt~

H (X) - i j (x),

Indien de tangentiële komponent van de magnetische veldsterkte kan worden

gemeten, is de stroomverdeling bekende Een eerste moeilijkheid i8 9 dat

naast de tangentiile komponent van de induktie ook een normale komponent

aanwezig is, nl@ de komponent van het uit.endig veld die de we~velstrom®n

veroorzaakt. De orde van grootte van de verhoud~ng van de normale tot de

tangentiële komponent van induktie bedraagt, afhankelijk van de configu-

ratie? 1:1 tot 100:1 $ Deze grootteorde is als volgt af te leiden

voor een dunne plaat met dikte d$ De grootteorde van de wervelstromen in

een geleider, die in een magnetisch veld beweegt, is:

'J _ k 6 v.BV}

De constante k wordt gemakshalve gelij~aan één verondersteld. In werkelijk

heid is deze kleiner dan één en kan zelfs negattef zijn~

Veronderstellen we nu~analoog. aan het bovenstaande, dat de tangentiële

komponent van induktie een maat is voor de stroomdichtheid, volgens de

relatie ~

G;<o v d
I 2

dan is de gevraa~de verhouding:

f.J.o V cl
I 2.. (

We vinden, voor de induction-generator met v~ 4 m/sec~ ~= 2~10-8 ~m en
-3d= O~25\9 10 m:

en voor de wervelstroomrem volgens,fig$'28 en 29 met Vg 15 m/sec,
-8 . -30' g 7 t 5 4' 10 ..Q m en d= 6 ~ 10 m:
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De meetmethode moet zodanig zijn, dat de normale komponent of een ge

deelte ervan, niet wordt gemeten. Om dit te bereiken, is in eerste instan

tie getracht, de tangentiële komponent te meten door de kracht te meten IY

die een stroomvoerende geleider in. dit tangentiële veld ondervindt~

De krachtmeting werd uitgevoerd m@bev@ piëzo=elektrisch materiaal$

Een ander~ m~thQde voor het b€palen van eenmagneti~~h veld is die m~t

w~ gullen nu ov~rga&n tot ~en b~8ehrijving van d~ b~vengenQemd~ methoden

ter b~paling van de tangentiël~ kQ~p©nent van-d~ magn~tisoh~ induktie@

3@2~1@ Eepalingvan het magnetische veld door meting van de OE ~en stroom

voerende geleider uitgeoefende kracht~

Het is bekend, dat een stroomvoerende geleider in een magnetisch

veld per lengte-eenheid een kracht ondervindt, de Lorentzkracht, die ge

lijk is aant

Deze kraoht kan worden gemeten op de manier, die aangegevsn is in fig@ 13$

Om een plaatje piiza-elektrisch materiaal Q wordt een tombak bandje

k gemonteerd~ liet tombak ba.ndje wordt bij A en A'ingeklemd, op een zoda

nige manier, dat de punten C met een zeer geringe druk op het piëzo-elek

trische materiaal worden gedruk~", Wordt nu door het bandje een elektrische

stroom i gestuurd, dan kan de kracht, die deze stroom in het magneet

veld B
t

ondervindt, worden g~metent,door het poten.tiaalverschil tus

sen boven- en onderzijde van het piëzo- elektrische materiaal te meten.

3@2@1J.Enkele eigenschappen van piëzo- elektrisch materiaal~

Piizo- ~lektrisc.h materiaal vertoont de eigenachap~ dat het een vormver

andering ondergaat, indien er e~n elektrische spanning op aangeslo~en

word t. Deze 'elektrische spanning wordt aa.ngesloten op twee elektroden

die op het materiaal zijn aangebracht. Dit aanbrengen van elektroden ge=

beurt meestal door opdampen van een nikkellaagjee Hierop kunnen draden

Q=
Indien het piizo- elektrische materiaal wordt vervormd~ ontstaat er

tussen de elektroden een potentiaalverschil. De meest bekende material~n

die dit verschijnsel vertonen, zijn bariumtitanaat (BaTi03) en loodzir-

koontitanaat8 (EbzrO,)@
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Dit laatste mat~riaal wordt door Philips in de handel g&braoht onder de naam

pi~zoxide (PXE)3 Door toevoeging van speciale komponenten bereikt men~

dat v'oor de verschillende toepa.ssingen optimale eigenschappen worden ver"",

kregen* De verschillende materialen worden genoemd PX~ 1, PXE 3, enz$

Bovengenoemde materialen zijn isotrope material~n in spanningsloza en

niet-gepoalde toestande De piäzo= elektrische eigenschappen ontstaan pas

na pol~n van het materiaal~ Dit geschiedt door het materiaal gedurende

drie minuten in een zeer sterk elektrisch veld te brengen~ nl~ 4 kV/mm

voor PXE 4t ondergedomp~ld in siliconolie met a_en temperatuur van 160 à

1700 C$ De materialen zijn ke~amieken, die zeer hard zijD$ D~ enige be

werking~ die mogelijk is, is slijpene Het materiaal is niet poreus en

weini.g gevoelig voor vochtinwerking." Later zal blijken, dat het toch
J

noodzakelijk is, om het materiaal voor veel toepassingen van de lucht af

te sluit~n, om de vereiste hoge inwendige weerstand te kunnen handhaven.

De elasticiteitsmodulus ia van dezelfde orde van grootte als die van

staal$ De soortelijke massa ia. nagenoeg gelijk aan die van staale

B"'-- ~~~ n
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Indien piëzo-elekt~i3~hmateriaal

meohanisch wordt b~la~t binnen het

gebied, waar de wet van Hooke

g~ldtt dus indien de ~la~ticiteits-.

grens niet wordt ©verschr~den en

indien een elektrisohe spanning y

is aange~loten die een veldsterkte

E ~ u/I (zie fig@13- 1 ) veroorzaakt,

gelden de volgende betrekk~ngen~

( zie [19J )

Polarisatie

u

"'-----y
(2)

D g dp + t- E
p

e § p/YE ot dE

(47a)

(47b)

Hierin zijn D en E resp$ dè diälektrisohe verplaatsingen de

elektrische veld8terkt~; e de rek, ~ de permittiviteit c~nstante
p

mechanische spanning, p de mechanisohe spanning en YE de Young modulus

bij constante elek~rische veldsterkte. Deze groot~eden worden positief

verondersteld, indien ze dé richting hebben die in fig~ 13&1 is aangegeven

Indien de elektri8che veldsterkte de~elfde richting heeft als de

polarisatie. treedt verlenging op ( e poaitief)~

De cone.tante ·d moet nog worden gedefiniëerd;® Dit is mogelijk op twee

manieren * Indien EgO (kortgesloten toestand ) geldt~

D g dp ~ P (polarisatie)

Indien p :;: 0 geldt,: e: dE (48)

Volgens deze laatste definitie is d de mechanische rek per eenheid van

aangelegde veldsterkte bij constante mechanisohe spanning, ook wel d~

piëzo-elektris~he rekconstante gerioemd@

Een andere belangrijke con~tante is g~ die als volgt is gedefinieerde

Indien D g 0 ( open klemmen, geen ware ladingen ) geldt~

g l§ -- gp

g wordt de piëzo-elektriache sDannings-oonstante' genoemd~ en is volgens

(49) gedefiniäerd als de veldsterkte per eenheid van aangelegde

mechanische spanning bij open klemmen.

Piëzo=elektrisch materiaal kan worden gebruikt voor het omzetten

van mechanische in elektri~che energie en oID5ekeerd@
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..... ('" =: 1/ IR 0y

m ~

volgt uit (470) voor el :§ 0:

Een op een kristal uitgeoefende m~chanische spanning veroorzaakt ~en

elektris~he spanning tussen de elektroden van het kristal; omgekeerd

veroorzaakt een aan de elektroden aangesloten elektrische spanning een

vor~verandering van het kristal~ Een belangrijkeconatante die bij deze

energieomzetting optreedt~ is de constante k~ die in-het algemeen als

volgt kan worden weergegeven (zie [19J ):

omgezette energie

opgeslagen energie

We zullen nu nader hierop ingaan j en beschouwen hiertoe een

elektrisch element met lengte 1 en oppervlakte 0, waarop eh twee elektro~

den bevinden~ die op een elektrisci).6 wisselspanning til zijn aangesloten
J

(zie fig$ 13-1)® De frequentie van de wisselspanning ia veel lager de

resonantiefrequentie van het kristale De elektrische veldsterkte binnen

het kristal is daYl E gull ",- Het kristal zal elektrische energie opnemen~

terwijl het onder invloed van de optredende mechanische spanning wordt

vervormd$ De opgenomen elektrische energie bedraagt i

Wel ~ t (Co +- C ) u
2

waarin C ~ E 0/1 de capaciteit in niet vervormde toestand is~ terwijlo e
voorts in de term ·tJ·Gu:2 de mechanische energie is verdisc.onteerd"

De mech~ni5èhe energie bedraagt~

wh~tF~i:gtc r
m~c" m

waarin C de compli~~tie van het materiaal iSe
m

De compliantié C kan als volgt worden uitgedrukt in de afmetingen en
Dl

de elasticiteitsmodulus van het mat~riaal* Er geldt;

C F ~ e 1 ~ C p 0
In III

De kracht F g p 0, waarbij p

p g Go d E IE

Uit [19J blijkt nls da.t p en E nagenoeg lineair afhankelijk Zi,jnll zodat

VOlJr dyna.misoh bedrijf e ~ 0 mag worden gest~l(L, De ui tdrukking voor

de mechanisohe energie wordt dan~

w t 0 ~ d2 ~
u2

"'" ,~ Emech m ,2
,06

en hiervoor is te schrijven~
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2

zodat: C ~ Cm (0 ~ XE )

De verhouding W h I Wol wordt nu:
mee '9

c

E e -9. + (O~YEt CM-
1, \ Á.- •

volgt hieruit:

d2.Yë
Ee k2

1+ d:!ó
waarin k de electromechanische koppalingscoëfficient i~$

De uitdrukking voor k2 is te vereenvoudigen met behulp van (49) en

de ui tdrukki:r..g:

We vinden da.n:

De waarden van de hierboven geintroduceerde constanten zijn voor PXE ~

in de 3=r1chting~

g33 = 24~O 10-3 Vm/N
d

33
~ .225.10-12_ (V/m)'=1

k :: O~77

Dit zijn de constanten in de3-riohling, d.w@z. dat de constant~gemeten

zijn in dezelfde richting als de belasting, mechanisch of electrisch,

is aangebracht. Dit isni~t de enige mogelijkheid", Men kan ook bijv. in

de 3~richting ( bijv~ z-richting) een belasting aanbrengen en het eff~ct

hiervan in de 1-richting (bijv@ i-richting) meten~ Meestal neemt men

de 3-richting (z~richting) samenvallend met de richting V8D de polari

satie$ (zie fig3 13-1)

3~2e1~33 .Berekening van de piëzo-spanning in onbela.stetoestand~

Als uitgangspunt voor de berekening dient de configuratie j zoa.ls
deze in fig<i 13 is getek~ndl; ~

De, kracht die een stroomvoerende geleidex in een magnetisch veld
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(50)

va.n B :
n
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In fig@ 14 is de kracht in de richting

ond~rvindt, is algemeen;

De kracht per lengte-~enheid is:

Indien de verhouding bid voldoende groot is,

zal er alleen doorbuiging in de richting

van B~ optreden t~g~v@ de kracht f 8
d n

piëzoxide tombak geleiders

...-l----+\'......-------ft-----'---"--:-~ ~'

.A--------+-----~___'71 AI~~~ ,__ L..

d iama.l'l t un te-=.:no...;:.~__

Op de tombak geleiders (.zi~ fig. 153 ) diamant punten gesoldeerd 1i

dicht mogelijk bij de inklemming~ Hierdoor treedt vermenigvuldi

ging van de kracht Op<5 De diamant punten staan onder lichte dTlJk

op het piëzo-elektrische plaatje. De doorverbinding van d~ geleiders

j CC'is gemaakt met een kwik~ruppel@ Hierdoor is bereikt~ dat de

uit~inden vrij kunnen bewegene

)$2$194@ De kracht in het ondersteuningspunt$

De inklemming wordt star verondersteld, evenals de diamant punten en

het piëzo-elèktrische materiaal~ Op de geleiders werkt de gelijkmatig

ve~deelde kracht f per lengte-eenheid, waarbij de onderlinge a~n-
1'1

trekkingskracht van de geleiders niet in de beschouwing is betrokken.
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De differentiaalvergelijking

voor de elastische lijn luidt:

met y

( 1 - x re: (51)
2

y'i~o voor x :: 0 l-----,-----'fli!!-X

FigE> 16<t

en [
2 2. 3II Y go fj2 1 x/2 ... lX/3

De reaktiekracht F in het ondersteutiingspunt maakt de doorbuigingo
y ~OQ Dit is een statisch onbepaald geval, en kan als volgt wordenx=o '
opg~lost .. De kracht F zou, bij afw-ezigheid van f een doorbuigingo .. D
veroorzak~n, die gelijk is aan:

:; Y I

De doorbuiging tengevolge van f bij afwezjgheid van het steunpunt
n

zou zijn geweest!

fy:= n
c 2 Y I [ l~ 0

2
_

Nu moat Y
Q

+ Y, : 0 zijn, dus

F ~ f 1 [iJ. __1_ of- c ]
o n 4 c 281

Het produkt ~l is de totale ·'vrijen kracht 8Indien het steunpunt bij

x ~ 1 wordt geplaatst, is de ateunpuntskracht:

en bij plaatsing in x=c, waarbij 1» ~~ is deze bij benadering;

De verhouding:
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In~ien I/c = 5 treedt reeds een versterking met een faktor 10 op~

De kracht F wordt door middel.van een bolvormige diamant punt metoe
een afrondingsstraaI van 25 p overgebracht op het piäzoxide (zie fig~17) .

De spanning onder de bolvormige punt zal niet over.al even groot zijn~

De mechanische spanning als funktie

van r in het aanrakingsvlak is: [20]

roe ;0..2 - 'tQ.

'Tr 0.2. Cl..

Jo (o, 0) ==- ~
en

met

De oontactradius a volgt uit~

. ~

()tI + Ji~) Foe- 1<J

Fr ~~
1

waarin î> de dwarscontractie-constante i8& De spanningsverdeling in

de z-richting is:

b f \

( rt... c> l
, \.. J j'
i

Indien het kristal niet belast wordt~is de elektrische veldsterkte,

die ontstaat bir~en het piëzokristal als gevolg van de mechanische

,spanning p ( r.,z):

E / H ~)
(/l..--) j
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3
2..

g wordtconstant verondersteldê In werkelijkheid is deze ook een funktie

van z, daar de spanning niet constant is, maar dez~ afhankelijkheid

mag worden verwaarloosd@ De piëzo-spanning bedraagt:

h/2.

Mp 2..f [; (o, z) cl 2

o

als h de dikte van hetpiëzo-èlektrische materiaal iSè De faktor 2

voo:r het integraal teken i5- een gevolg van het fei t~ dat aa.n beide zij

den een diamantpunt op het m~teriaal wordt gedrukt~ Na integratie, en

invullen van grenze~ komt er:

Daar ~ »/
a ,

JA.p === - 3 d= Po"
Tra

s tellen we arotan L == Ir,
2.a. 2.

zodat

Indien de totale "vrijen kracht gelijkmatig over een kristal met de-

u. 'zelfde oppervlakte als de geleiders verdeeld wa~, was spanning IJ :

)lp' -Ph i .Jv
-

bL J
De verhouding van Up tot Upt is:

~ 9 bl2..
- -- (60)U' 8, 0.. C. ~

f
Indien we aannemen~

J ~ 5" t 06 A/u/'
Bt := 10 = 3 Wb/ma
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b :;;:;

h g

1 g

IC ~

.,,3
2. î 0 @iJl

10-4 In

5~10""3 m

10... 3 11 en

diamant:! ~ 10,7*1011

en V ~ 0,2

voorts in rekening brengen dat voor
Njm2-

en voor piëzoxide ~ y gg 1,9$1
)) ;;g 0,2

'linden we a ~ 0,1 /@
Dit ia veel kleiner dan ver~ezenlijkt kan worden in verband met de

oppervlakteruwheid@ We stellen daarom a ~ 5 f~ hetgeen gerealiseerd kan

~{orden ·Jm.b @ v $ een mechanische voors'pa:nning '"
J

Het deel van de piëzo-spanning, dat veroorzaakt wordt door de Lorentz-krach~

is dan:

en de verhouding

loS- .

moet kunnen worden

Met mechanische middelen is deze versterking verkregen~ De spanning U
PL

is zodanig van grootte, da.t &rop deze manier

~em~ten,,_

Metingen@

Bij de metingen bleek~ dat de isolatie-weerstand van het piëzo-elek~

trische plaatje niet groot genoeg was, (;::::,/o7.fL) Theoretisch

zou deze bij een dikte van 8Q810 -6m, een oppervlakte van Ot5 x 0_,5 ",10""3 m
/0

en (>30.10 -a.m moeten bedragen ..

R tv 14 Jl.
i~De ?

Als oorzaken voor de veel te lage isolatieweerstand klL~nen worden

genoemd:

1e onzorgvuldigheid bij de aanmaak van de meetopstelling, en in

het bijzonder bij het solderen van de draadjes op de elektroden van het
piëzoxid~.,
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2e vochtafzetting op het piëzoxide 3

Het eerste is te voorkomen, door slechts met zorgvuldig schoonge

maakte en ontvette gereedschappen. het piëzoxide aan te raken of te be ...

werkeD@ Eventueel kan uitkoken in alkohol nog enige verbeteri»g van de

isolatieweerstand van een vervuild plaatje opleveren4

De vocntinwerking kan worden tegengegaan, door het piëzoxide in

te bouwen in een van de lucht afgesloten houder zoals dit voor drukopne~

mers wordt gedaan~

De tijdconstante t die na herhaald spoelen van het pi~zoxide in alkohol

kon worden verkregen, was ong~veer 1 sec. Dit is aanmerkelijk minder

dan gewenst is voor meting van een magnetisch veld,indien als stuurstroom

gelijkstroom wordt gebruikt@ De tijdcçnlstante is te verbeteren door

gebruik te maken van een n ladings""versterker~t i>

-

+

r
I
j

hiervan is getekend
u..Ct

+11~t-I
J T

Het principesohema

De capaciteit C is ~ capaciteit van het piëzo elektrische plaatje.p
plus de bedradingscàpaciteit~De totaal geproduceerde lading is qe

Deze verdeel t zich over. de ca.pacitei ten C en C.;.; Ct is de terugkoppel-
p )\P

condensator &

Er geldt nu:

De ingangs5panning U. wordt A keer versterkt, zodat ij g A U~ $ /62)
1. ti :1 ~

De totale lading iEH CV::::: ~ + q;~ , . (63)

waarbij is verondersteld dat alle ~n de condensatoren ~parallel gescha-

kelde weerstanden oneindig hoon o.
. c Zl.Jn tl
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Uit de drie vergelijkingen kunnen q~ en q~ worden opgelost*
""p ~t

Ct
( (+ A)

Ce (64)Cf;~ == ~/
t Ct

f+ -;::-:- ( 1+ A)
~p

1 Cf.
I + ~t (HA)

P
Indien A>/1 blijkt~ dat de geproduceerde lading nagenoeg geheel op

de condensator Ct terecht komte Dit kan een condensator van een zeer

goede kwalit~it zijn*

De in werkelijkheid met Cp parallel geschakelde weerstand heeft b.i.j

een hoge waarde van- d.e versterking A weinig invloed; ook behoeft Gp
niet nauwkeurig constant te zijn~

Een tijdoonstante van 1S8{;<l> is wel voldoende, indien als stuurstroom

een pulsvormige stroom wordt gebruikt met een frequentie van bijv~

200 HZ$ De uitgangsspanning van de meetsonde zal dan~ vanwege de

geringe pulsduur van de atroompulsen~ nagepoeg dezelfde vorm hebben

als de atuurstroom@"

Di t onderzoek is gesto.pt om de volgende redenen:

1s MoeiLijkheden bij de aanmaak van de meet~©nde; deze moeilijk

heden zijn in het voorafgaande reed~ beschreven%

2~ Tijdens dit onderzoek kwamen we tot het inzicht t dat uit de

tangentiële komponent van de magnetische induktie niet op

eenvoudige wijze de stroomdichtheid is te bepalen@ In de

volgende hoofdstukken wordt hierop naderingegaaue
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3~2~2s Meting van de tangentiële komponent van dG magnetische induk

tie met Hallsonden$

Zoals we reeds op blZe 44 gezien hebben, mag de normale kompo

nent Van de magnetische induktie geen invloed hebben op het m~etresul=

taat~ De Hallgenerator waarmee gemeten wordt, zal dus voortdurend lood-

recht op de te meten komponent Bt en evenwijdig aan de normale kompo=

nent van de induktie B moeten worden gehouden. (fig$ 19-a.,)
El

Indien de Hallgenerator niet - IBnHallgenerat~~
loodrecht staat op het appe'r"", . ---- ~ . J;ta>

C31$@~$ GJ~
vlak, wordt tevens een gedeel-

te ~an B gemejien. Een oplo~F'
lil

sing hiervoor is gevonden door-

twee Hallsonden toe te pas~n",

(zie fig", 19b). De Hallgenera-

toren wOJrd.~n onderling even-

wijdig aan weerszijden va.n de Fig$ 1ge"

stroomverdeling geplaàtstG~oor

juiste doorverbinding van de signaalzijden van de Hallsond~n is te be-

reiken, dat de eventuele invloed van het veld B op de tota.le meet-
n

spanning wordt geëlimineerd* De Hallspanningen t~ngevolge van het veld

Bt worden opgeteld'!' Na.ast de eliminatie van de invloed van B treedt
n

dus nog een versterking van het gewenste signaal op~

Construktie ..

De twee Hallgeneratoren moeten tijdens de meting evenwijdig zijn",

Om di t te bereiken zijn de Hallsonden ing'ebouwd in een soort stemvork.

(fig3 20)~ In de twee armen van magnetisch niet geleidend materiaal van

de stemvork zijn in één opspanning gleufjes gefreesd, waarin de Hall

generatoren zijn ondergebracht.De breedte van de gleufjes was juist ge

lijk gemaakt aan de dikte van de Hallgeneratorene( zie fig~ 20b )

3@2$2~1@ . S~hakeling van de Hallsonden~

De Hallspanningen van de twee Hallgeneratoren moeten worden opge

telde Al naar gelang als stu~rstroom,wissel- of gelijks~room wordt ge

bruikt, kan de schakeling als volgt worden uitgevoerds
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Fig€ 20a: nStemvork" met ingebouwde Hallgeneratoren ter

bepa~ing van de tangentiële komponent van de

magnetische induktie~
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Wisselstroom-sturing_

Aan de stuurzijde is gebruik gemaakt van een wisselspanning van

400 Hz* De Hallspanningen kunnen met behulp van èen transformator wor

den opgeteld$ ( zie fig. 21 )

Bij deze schak&ling ond~rvindt men veel last van stoorspanningen,

di~ in de transformator worden gernduceerd@ Door goede afscherming en

aarding konden deze spanningen worden teruggebracht tot waarden berieden

1 mV. Dit is eohter teveel om zwakke magneetvelden te kunn~n meten.
--!~----~

Er werden Siemens Hallsonden~ type EA 218 gebruikt", De gevoeligheid van

een kombinatie van twee van deze Hallsonden bedraagt ca.$ 12 j.J.-V!10..,4 Wb/m
2

in belaste tO~$tand -en bij nominale stuurstroom* Om aan bovengenoemde

moeilijkheden te ontkomen, is overgegaan op een gelijkst~oom-sturi~~

De grootste moeilijkheid hierbij was aanvankelijk het optellen van

de Hallspanningen~ Een zeer eenvoudige oplossing werd gevonden door ge

. bruik te maken van een afzonderlijke ,voedingsbron voor elk der Hallgene=

ratoren. De signaalzijden van de Hallgeneratoren kunnen dan met elkaar

worden doorverbonden, zonder dat er oontinu vereffeningsstromen door

de Hallspanningskontakten gaan vloeien. De schakeling is als volgt;

TI
o
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Met behulp van de weerstanden R en R ~ z1Jn de stuurstromen op de
s a

juiste waarde in te stel1en~ Als spanningsbronnen zijn spanningsgestabi=

liseerde voedingsapparaten gebruikt. De weerst·and Rv tuss~n de RaIl"'"

generatoren is opgenomen om een nog nader te noemen reden@ Over de

weerstand Rb wordt de Hallspanning gemetene Door selektie van de Hall=

generatoren is bereikt dat de Ohmse nulkomponent van het geheel niet meer

bedraagt dan 5 ~V; deze waarde bleef gedurendè lànger~ tijd (o.a. een

etmaal) gehandhaafd. Nadat een der Hallgeneratoren defekt was geraakt?

is ID@t een willekeurige kombinaûe op de volg~nde manier ook een aanvaard=

baar resulta.at bereikt* De Ohmse nulkomponent is gecompenseerd door over

de weerstand R
v

eendQrde spanningsbro~ aan te sluiten~ die een spanning

tegengesteld aan de nulkomponent levert@ ( fig$ 22 b). Ook hier is een

nulkomponent van slechts 5 pV verkregen€ Afgezien van temperatuureffekt~n

vertoonde de nulkomponent nu geen hind'erlijke drift; gedurende een dag

variêerde de nulkomponent niet meer dan enkele pV enkele tientallen

~V$Tijdens een meting is slechts af en toe kontrole'noodzakelijk~

3$2@2'l>2@
Invloed van niet-oneindige afmetingen op het magnetische veld~

Ons uitgangspunt. voor de meetmethode met behulp van Hallgeneratoren

wa.s de oneindig dWUle plaat met een willekeurige stroomverdeling.,

Indien d~ tangentiële komponent van de magnetische induktie op het opper

vlak bekend (gemeten) is, is ook de stroom bekend~ In alle praktische

gevallen; waar wij gewoonlijk mee te maken hebben, zijn de afmetingen

eindig, zowel van de plaat als van de Hallsonde~

Het eenvoudige verband tussen stroom en tangentiële komponent van de

magnetische velasterkte geldt da~ niet meer., De nu volgende berekening

zal ons enig inzicht geven in de samenhang van het magnetische veld met

de stroomdichtheid in een geleider van willekeurige afmetingen~

De geleider wordt oneindig lang verondersteld in de z-richtinge De breed

te en dikt.e bedragenresp~ 2b en 2d .. Er heerst een constante stroomdicht

heid J in de rechthoekige geleider .. ( zie fig* 23}é

Y p(x~,yJdH

~/"""r t
~,,' dH t\~dH

/;.v ra .:;;,

2dÎ Et> ~ e y. ._-_.-:._.~ ~

-'---Ir------------------4
20
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We willen de induktie berekenen in een willekeurig punt p(Xo,y~) in

de ruimtee

Toepassen van de kringintegraal levert de bijdrage tot de magne

tische veldsterkte in het punt P tengevolge van de stroom Lb = J d'f..dy

ter plaatse ( X, Y ) ..

Dan is:

dH_ J dx dy
2.1Tr

J dx dy
Q.lIr

(66)

ei H
h

== J dx dy
2.rrr

Cos 0(

en

5111 0( _

Eerst zal de tangentiële komponent worden berekend~ Hiertoe moet wor

den o~gelost de intégraal:

h cl

I-it = ; rr JdX J d'J
-b -cl

(68)

Integratie naar ~ en invullen van de grenzen levert:

2.. Q.
( X b - X) + (<;jo + d)
( )2. I 2-
lXo - x + l~D - d)

dx
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Partiële integratie levert nu:

J

2.:J ~ d
11

De teller van de integrand is als volgt te schrijven$

Hiermee valt de integraal uiteen in twee integralen:

N==

welke door breuksplitsen kunnen worden opgelost ..

Stel Ct = .~o Ta. en é: = do - cl.. ,dan luidt de oplossing van

de laat~te twee integralen:

c Ofi-d:o-V1/ ( Xcc- X )

+b

-b
De totale oplossing voor de tangentië"le komponent van de magn~tische

veldsterkte luidt:

J
21/
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Ind,i,en b ~Oo volgt hierui t:

H
t

;: J d voor y@ > d

en Ht = -Jd voor yo<-d

on~fhankelijk van de waarden van x~ en d, mits ~indig@

In fig$ 23a is H
t

als funkt·ie vá.n :10 voor b -----;;>00 ui tgezet;)

; H
t
8JdJ

I ,
I

. J

H g=Jd I
I
I
I
!

Fig~ 2:;a~

Tangefitiël~ komponent van de magnetis~he induktie als

funktie van de afstand :10 tot het midden van d~plaat%

kan op analoge wi

de dubbele

De normale komponent van de magnetische

ber~kend~ Hiertoe moet worden

J
2rr

De oplossing hiervan luidt:

a
fLit

+
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De juistheid van deze oplossing kan 'worden geverifiëerd door verwisse-

len van Xc> met ~o ~ en b m~t d in de ui tdrukking voor Rtl'

Indien nu .b -700 f dan wordt Hn =6 , mi ts xo ,. 00 en d eindig zijn.

We beschouwen nu de uitdrukki;ng voor Htbij eindige waarde van b
wat nader. Indien we de tangentiële komponent willen.meten, zullen we

di t in een punt zo dicht mogelijk b-ij het oppervlak trachten te doen,

daar da.n de tangentiile komponent van de veldsterkte zo groot mogelijk

is bij gegeven stroomdichtheid*

In het ideale geval zou di t punt op het oppervlak liggen, dsW<ilZe ~ == d.

Uit de gemeten waa.rde van Ht" in een punt ( Xc> -, ct. ) ,willen we de stroom

dichtheid in de omgeving vah ( Xo , cl ) bepalen\llOm dit mogelijk te ma-

ken 9 moet H-t ( xo , cl ) bepaald zijn door een klein stroomvolume in de direk e

om~ving van ( Xo , cl ) e Stromen op 'enige afs tand van ( X O ) ei ) mogen geen

of slechts een zeer kleine bijdrage leveren tot H-t" ( /\0' ei. ) 0 Een rede ...

lijk kriterium voor het ond~rh~vige geval kan zijn, dat H~ (xo , cl)

voor 95% bepaald wordt door het stroomvolume binnen het ondergelegen vier

kant ABOn (zie fig~ 24)~ dus dat het resterende stroomvolume (gearoeerd

aangegeven)

een bijdrage vJ~,n 5% mag leveren tot H.t ( XO ) d ) 8

In fig. 25 is de tangentiële komponent Ht in het punt Xo=o
~o ==- d ui tgezet als funktie van de verhouding b/de Indien bid ~DO

,
wordt:

Deze waarde noem~n

I.

Fig. 25"

rt
Hoo

I

0 I

0 1 JlP b/ d 5 10
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We zien dat het stroomvolume binnen het vierkant ABCn (b/d= 1) slechts

voor 55% bijdraagt tot de tangentiële komponent Rt , terwijl we als eis

gesteld hadden, dat dit 95% moest zijnw Indien de stroomverdeling constant

is in een geleider van eindige breedte en dikte, is door meting van He de

stroomdichtheid nog wel te bepalen, daar fig* 25 ons de-noodzakelijke cor

rektiefaktor geeft~ Bijve bij de verh9uding b/d=5 meten we de waarde Hts

De stroomdichtheid volgt dan uit:

r:J _ Hr

ó,85 ei

In de praktische gevallen, waarmee wij te maken hebben, is de stroomdicht

heid niet constant* Deze vertoont vaak een zeer grillig verloop* Het is

dan n~et mogelijk, een korrektiefaktor af te leiden~ zoals boven is uit~

g~voerd* De stroomdichtheid J is in dat geval een funktie van de coordina=

ten x en y: Jg J (x,y)@ Voor @8n willekeuxige configuratie zender omrin....

gend ijzer kan de magnetische veldsterkte worden berekend uit de volume

integraal:

Samenvattend kunnen we de volgende gevallen onderscheiden voor een op een.
plat vlak gelegen gele~der met ~ikte 2d@

TABEL I

Afmetingen v~d@ geleider. Stroomdichtheids- Tangentiële komponent Lengte.

+----------r----~----1verdeling.. van magnetische veld;-

breedte (0) .. dikte (d) sterkte op het opp.

d~O willekeurig lifillekeurig

eindig

eindig

~indig

eindig

eindig

constant

constant

willekeurig

Ht~ Jd oneindig

H
t
= kJd oneindig

H (.r)~-'.S'{&:.! X 6!.-'!~V' willekeurig
4rr 111: - ~T~

VI
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nadelen:

;ndien we ons beperken tot w-erlelstromen, zijn bijna alle praktische ge

vallen van dezelfde aard als het laatste geval in bovenstaande tabel~

Het magnetische veld is dan bepaald door de volume=integraal (72)~

In elk punt in de ruimte kan~ (~) worden gemeten, terwijl ~ (~? de on~

bekende is. Oplossen van deze integraalvergelijking is zeer moeilijk0

Ondanks het ontbreken van een bekende, eenvoudige relatie tussen de

magnetische veldsterkte en de stroomdichtheid, zijn toch een aantal oriën~

terende metingen uitgevoerd op de in het voorafgaande beschreven wijze*

De Hallspanning is gemeten met een geliJkspanningsbuisvoltmeter van het

fabrikaat Philips$ Het is mogelijk, om op deze manier de wervelstroomver

delLng kwalitatief te bepalen. Voor 'een rechtstreekse kwantita.tieve bepa=

ling is deze methode ongeschikt$ Voor en nadelen van deze methode zijng

voordelen: a@ de metingen k~nnen worden uitgevoerd zonder enige waar-

neembare verstoring aan te brengen in de wervelatroomver

deling nQch in het magnetisch veld~

b@ De praktijk leert~ dat induktie~etingent onder constante

uitwendige condities, zeer nauwkeuri'g en goed reproduceer

baar k~nen worden uitgevoerd;

a@ In het- algemeen bestaat er geen eenvoudige relatie tussen

het gemeten magnetische veld en de plaatselijke stroomdicht=

heidG!

b@ Deze methode is slechts in een beperkt temperatuurgebied

bruikbaar. Tot een temp~ratuur van 50°0 worden meestal

temperatuur-coëfficiënten van Hallgeneratoren opgegeven$

Wervelstromen geven vaak aanleiding tot temperatuurstij

gingen van 200 à 300sCs

Ce Vanwege de afmetingen van de Ha.llgeneratoren zijn ~e in

bepaalde- configuraties met kleine luchtspleten onbruikbaar

Luchtspleten van 3 à 4 mm zijn vereist bij de huidige in

de handel verkrijgbare typen@

d. In sommige gevallen heeft het inducerende magneetveld ook

reeds een tangentiële komponent* Dit komt Oea~ voor als

gevolg van het uitbuigen van het magneetveld van tw~e ronde
~ ..fi5 2.6». .

polenAlle~n in het symmetrievlak tussen_de polen is de

tangentiële komponent gelijk aan nul@ Daarbuiten is deze
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ongelijk aan nul~ Deze komponent

wordt meegemeten. Door hem echter

van te voren te bepalen kan hij

naderhand in rekening worden ge

bracht~ Vermeld zij nogt dat een

evt. uitwendig tangentiëel veld

dat boven en onder de wervel=

stroomplaat dezelfde richting

heeft bij meting in de opstelling

met twee Hallgeneratoren, niet

wordt meegemetan@
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3~3e Meten van het elektrisch veld ter bepaling van de wervelstroomdicht-

~e

Indien in de ruimte een elektrisch veld E heerst, is de spanning tus

sen twee punten P en Q~

A.= IQ f· dl (73 )

p

In een wervelstroomverdeling ontstaat de stroomdichtheid i( als gevolg

van een binnen de ge'leider optredende elektrisc-he veldsterkte !9 volgens

J == 6 E 4> Wanneer tussen twee punten de spanning wordt gemeten, zal d~

gemet~n waarde door of andere relatie-in verband te brengen zijn met

ti=?jJ
p .. -.- .

de stroomdichtheid@ In het algemeen zal de stroomdichtheid een willekeu

rige ~ichting hebben9 Het is dan mogeliJk, de punten waartussen de span-

ning wordt gemeten~ net zolang te draaien tot de verbindingslijn van depuntefJ

p en ~ samenvalt met de richting van J e-De gemeten spanning ia dan maximaale Dit is

nog wel mogelijk voor een stilstaande ge=

leider; j een bewegende geleider zal men

er in het algemeen van afzien~ Indien we

met vier in de hoekpunten van een vierkant Fig$ 27$

opgestelde contaotpunten werken~kan uit d~

tussen twee tegenover elkaar gelegen punten gemeten spanning met behulp.
van de parallelogram-c~nstructie_de grootte en de richting van de stroom=

dichtheid worden bepaald* Voor het meten aan een bewegende geleider,

waarin de wervelstromen vloeien, zijn er twee mogelijkheden~ nl$ met:

au sleepcontacten$

b. meedraaiend, contacten$

In het eerste geval-dat van een stilstaande waarnemer en een bewegende

geleider-dient m.en uiterste zorgvuldigheid te, betrachten bij de interpre

tatie van de gemeten spanningen $ In appendix Ir is afgeleid, dat indien

de geleider met snelheid v beweegt t*o$v~ de waarnemer, de elektrische

veldsterkte E' in de geleider en de door de stilstaande waarnemer waar

genomen elektrische veldsterkte E verbonden zijn door de betrekking;

E - EI '- Vx .B'- - - -
Daar

]3'
V E.'

J3 +
x_

- cl.- -
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waarin:
-(5'

10

kan worden gesteld", Ook geld t J' == (5 E'f)- -
zodat%

J'
E ==-=- -:1 xB

()

De gemeten spanning tussen twee punten P en iet
( . ook fig$30) is dan:\zJ.e

~ Q;

A - J E_ d.~s - J(-;iX B + I)· ds (75)
p p

We zien, dat de gemeten spanning moet worden gecorrigeerd voor de extra. f~
optredende term (~ X .B). d s
We kunnen nu ook P

inzientwaarom het principiëel onmogelijk is in dit geval met twee contact

punten de richting van de stroom' te bepalen~ Uit (r4~ zien we, dat J' en

~ helemaal niet dezelfde richting behoeven te hebben* Naast de term met

v x B kunnen in het algemeen ook nog andere, ongewenste induktieverschijn

aelen optreden inde meetlus doordat of het magnetisch veld ~ tijdsafhanke=

lijk is of een lus beweegt door een niet oonstant ~-veld~ Alle mogelijk-

heden zijn samengevat in tabel ]I El •

Indien wordt gemeten met meedraaiende contac~enf zal het toch nood

zakelijk zijn, de signalen over te brengen op de stationaire ruimte $ Di t

i~ uitgevoerd met behulp van een sleepring-unit tl die wordt opgesteld op

een plaats, waar liet magnetische veld ~ ~ 0 is@ Het is dan, alsof wordt

gemeten in een r~fer~ntiesysteemj dat t.,o.v@ de geleider stilstaat$

In die gevallen, waar de parasitaire induktiespanningen een zekere peri

odici.tei t bezi tten, kunnen lieze worden geëlimineerd door bij het gemeten

signaal, dat bestaat uuhet gewenste signaal plus de parasitaire induktie

spanning, een spanning die gelijk is aan de induktiespanningJin tegenfaze

op te tellen@ In de meeste gevallen is het echter voldoende, de lussen zo

klein mogelijk te maken8 De induktiespanningen zijn dan vaak reeds klein

t@o~v~ de gewenste spanninge

De opstelling, waaraan metingen zijn verricht, is een wervelstroom

rem met een messir~ schijf van 430 mm diameter en 6 mm dikte&



TABEL 11

EXPERIMENTELE BEPALING VAN WERVE1STROME~~

Overzicht meten van vorschilspanningen.", '

Inducerend veld bewegend en/or variabel staai stil bewegend e%r variabel

Meten ID<Jlb$v* contact~unten sleepcontacten meedraaiende

contactpunten

sleepcontacten meedraaiende

oonta.ctpunten

ja

tour, maa.r

van d~ con-

ja

co...
o
C1I

'"'Cl

C1I

C1I
;Ir.......
o
3

niet in totaal ~
::r
e
:J

wel in delenja

ja

neenja

ja

maar niet in

tota.al

wel in delen

van de contour

neen

ja

neen

neen

ja

wel in delen van de

contour, maar niet

in totaal~

Beweginga emk

Parasd taire illduk-,

tie spanningen

Sleepring-unit

Mogelijkheid tot

oompensatie van de

bewegings emk

ja~ avt m,,,,b<llv,,,

Hallgenerator Hallgene:rator

n
e

. ... sz:Q
N

'"'Cl
."
0 0'\... \0....
::::s -<... !

'"0',
0
0\
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Het !nducerende magneetveld wordt opgewekt door twee cylindrische spoelen

met ijzeren kern0 ( zie fig~ 28 en fig~ 29~)

In figuur 29 is aangegev~n, hoe de opbouw van het magnetische circuit tSo

,De te meten spanning tussen twee punten P en Q op de schijf kan ook

met behulp van de kringintegraal worden afgeleid$ Dit is een minder ele~

gante methode, dan de berekening met de Lorentz-transformatie uit de

tweede wet van N~xwell~ De berekening loopt als volgt:

j E'. cis - - .E.:l == -~' .:!:-fB. n d.o (7 6 )
- - dt dt --

, ~ 0
Het ligt voor de hand, poolcoördinaten in te voeren'!> ( zie fig. 29)"(1')
gaa.t met behulp van formule 1-6 uit appendix lover in:

In de quasi-stationaire toesta.nd is B onafhankelijk van de tijd, zodat

alleen de tweede term uit het rechterlid overblijft. Kiezen we nog de

stroomrichtingen zoals is aangegeven in fig@ 30, dan geldt:

Ir---j
! I,i

.dit.;

L ;

Q Q

- LYn R", + fg!· oIs =Jy xE,. ds
p p

Q Q

- L~ 7?1n +-Jdl. cts = f j!xB.ds
p p

Indien nu :Ir en y~ constant

worden verondersteld tussen

P en Q.)geldt:

en:

-VBLift-

sv-B.

. !
I
, !
, !

j ./

1/
11
I/
i

-Fig~ 30

waarin; IJ~ L 1)r- ~ m l\h1'
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Wervelatroomrem m~t

aandrijfmotoT$

Fig& 29a: Positionering voor het meten met sleepcontacten$
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De gemeten spanning moet gecorrigeerd worden. Dit kan worden uitgevoerd

met behulp van een HallgeneratoT 9 waarin de stuurstroom evenredig is

gemaakt met 6' V •

De tangentiäle komponent va.n de stroomdichtheid volgt ui t: J<.p ~ ..:!-!:!$?
Lll

3", 3e2@; Ui tvoering der metingen@

D~ metingen zijn uitgevoerd met een meetsonde zoals de foto in fige

31 toont@ Hierop bevinden zich vier koolborstels met een meetafstand1van

7 mm 8 De uiteinden van de borstels~ ~aarmee gemeten wordt,hebben een dia

meter van imme D~ borstels zijn gemonteerd op tombak veertjes~(fig$ 32a).,

montage vindt als volgt plaats~

In de bo'ratel wordt een gaatje ge-

bçord@ Door dit gaatje wordt een

montagedraadje gestoken~ dat tevens

eeh keer om de borstel wordt gewik

keld@ Door dit draadje op het tom-

bak veertje te solderen zit de bor- 0,.:
stel zonder speling vast@ Deze me- Fige 32*

thode biedt tevens de mogelijkheid, be

versleten borstels snel te vervangen& De vier ~mbak veert.jes .met bor-

stels zijn op een pertinax"?prin'tplaa.t gesoldeerd* Op deze plaat bevindt

zich tevens een Hallgenerator, Siemens BA 2 8 voor het meten van

îie waarde van de induktie, die noodzakelijk is voor het ui tvoeren van de

korrektie op de gemeten spanning~ Vanwege plaatsgebrek tussen de borstels

is de Hallgenerator op een afstand van 10 mm van het middelpunt van de

vier borstels gemonteerd$ De positionering voor de ~etingen met sleep=

oontacten is uitgevoerd in poolcoördinaten~ ( zie fige 29)

Het resultaat van de metingen was verrassend goed$ Na enige tijd

"inlopenu van de borstels op het oppervlak "van de schijf werd een ge

lijkspanning verkrgen~ waarop nauwelijks enige rimpel of storing te zien

wags Tijdens de metingen werd het meetsignaal op een osoillograaf aan

gesloten om de kwaliteit ervan te kunnen beoordelen. D~ metingen zelf

werden verricht met een gelijkspanningsbuisvoltmeter GM 6020 van Philips~

Met één stel borstels, konden~ afhankelijk van de straal r, 250 tot 500

meetpunten worden afgewerkt. De omtreksnelheden variëerden van ca. 7m/sec$

tot cas 20 m/sec$ Bij~ de laits~e omtreksnelheid was de levensduur van de

borstels aanmerkelijk korter dan bij de lagere omtreksnelhedene

~) Uit m~tingen is gebl~ken~ dat de meetafstand gelijk is aan de hartafstan ~
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Da hierna genoemde grootheden waren tijdens de metingen ingesteld

op de volgende waarden, of zijn bij het uitwerken van de meetresulta
ten gebruikt:

w g 105 rad/sec

Stuurstroom Hallgenerator: 100 mA@

B =: 0,1 Wb/m2 (midden onder de polen bij stilstand)
I . -80= G g 7 ~ 10 ~"",-m bij 20(9(:

tV 2 :.10=3 '9,,-1\AM "'" ~, \,ti

• De temperatuurverhoging van de schijf bedraagt C~ bij een toerental

van 1000 omwfmin (W ~ 105 r~d/sec) ~n ~en magnetische induktie van

0,1 Wb/~2 bij stilstand® Voor de berekeningen is á ~ 7,5 $10-~m genomen$

De soorteliJke weerstand van messing is afhankelijk van de samenstelling$

Aangezien deze niet bekend. is, is voor '(een waarde van
-8

7~ 0 ~m aangenomen~

Op de bijlagen 4 tiro 11 zijn de resultaten van de me~ingen met sleep

contacten weergegeven@

Op bijlage· 4 is de ijkgrafiek vande gebruikte Hallgenerator gegeven.,

De afsluitweerstand is zodanig gekozen dat ee~ lineair verband tussen
lw~

UH eh~verkregen$Or de bijlagen 5 en 5a i8 de magnetische induktie

in bedrijfstoestand als funktie van de straal voor verschillende waar=

den van r getekend$ Ter vergelijking is het inducerende ma~neetveld
o .

voor lf = 0 ook getekend. ~

Het stuk tussen de verti-

=0

induktie
cale strepen in elke gra

fiek, geeft het gebied

tussen de magneetpolen aan.(fig~32c)

Bijlage 6 geeft het induk=

tieverloop in tangentiële

riohting weer8 Ter verge

lijking is wederom het

inducerende veld bij stil

stand getekend. Het magne

tisch veld van de wervel

stromen is bij deze betrekkelijk lage snelheid reeds van dezelfde orde

van grootte als het inducerende veld$ Het magnetisch veld wordt

HmeegenomenH in (le richting va.n de snelheid'll Onder het midden van de
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polen ( r ~ 140 mm) is het magnetische veld aan de aflopende kant

ongeveer 2,5 zo groot als aan de oplopende kant. De grote invloed van
(van de wervelstromen~

het magneetveldrwordt, ondanks de grote luchtspleet (23 mm)~ voorna~

melijk veroorzaakt door het ijzer van de polen@

Op de bijlagen 7,1a,7b,7c, zijn de radiële komponent J~ van de

wervelstroomdichtheid getekende Kwalitatief verton~n deze krommen,

geheel volgens de verwachting, een sterke overeenkomst met de grafieken

van de induktie op bijlage 6& Plaatselijk treden stroomdichtheden op

die voor geleiders in bijv& machines, niet toelaatbaar zijn& Doordat

de schijf in de lucht roteert~ treedt goede koeling op, waardoor de

temperatuurstijging toch gering blijîts

Bijlagen 8,8a en Bb geven de tangentiële komponent J tp van de

stroomdichtheid weer. Deze grafieken zijn slechts te verklaren met be

hulp VSll bijla.ge 9, waarQP in een groot aantal punten de richting en

d,sgrcotte van de stroomdichtheid is getekend(het achtereinde van de

pijl valt samen met het beschouwde punt)@ De verdeling is asymmetrisch;

in publikaties komt men symmetrische verdelingen tegen, [21],dieoechter

alleen voor snelheid nul kunnen bèstaan& Ook indien de polen van niet

~ocg permeabel materiaal zijn~ treedt deze asymmetrie op~ echter in

mindere mate$

Op bijlage 10 komt het stromingspatroon als geheel beter uit$

Op bijlage 11 ( ook reeds op bijlage 10) is de meetkundige p~aate van

de punten, waar de magnetische induktie gelijk aan nul iS t getekend $

Bij stilstand is de induktie uiteraard nul op de symmetrielijn AAt

~Hieruit zien we nogmaals dat de beweging het magnetische veld wordt

Ij meegenomen ft .. De stromen aan de rand van de schijf zijn in staat de po

lariteit vaqhet magneetveld te doen omkeren& In dit magnetische veld,
J

hoofdzakelijk ontstaan tengevolge van de tangentiële komponent van de

werve15tromen~ ontstaat een radiële komponent tot zeer dicht aan de rand

van de schijf*

3$}.3. Invloe~ op de te meten spanning van hetndet constant zijn van

J en B tussen twee contactpunten.

In het voorafgaande is~ bij de bepaling van de uitdrukking voor

J, aa.ngenomen~ dat tussen twee contactpunten de. grootheden J en B con

stant zijn~

I
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Voorts werd voor de snelheid v gemakshalve een gemiddelde

waarde genomen. We zullen nu wat nader hierop ingaa.Yls

De gemeten spanning in radiale richting bedraagt:

feL t-Q. It-fl-

ft - JJ: dr Jv BY) d't. - j(; - V En) ct't\)

!f.,.i H
)t.,j, '-I

De handelwijze was tot nu toe als volgt~ De waarde van de integraal

wordt gemeten en naderhand wordt hieruit de waarde van J ter plaatse

!'tI + 'ti. - 'th1verkregen nadat 'het mee'tresultaat is gecorrigeerd m~b$v
.2-

de waarde" van B en v ter plas tae /t-, + /1-p,. - n:L - h7*

De verwachting is, dat indien J ert B sterk afhankelijk zijn van r~

hierbij fouten optredene We zullen nu er~ele gevallen beschouwen0

1e * Stel B ~ b l h - CL) ,

Dan volgt uit (79):

(7C;. - iJ j:<'_ lk,_b)Z
fl

l'i)..":= /V/Wl + ~ft

ft-I :==Jt-M - ~
L

is hiervoor ook te schrijven:

Volgens de oorspronkelijke rekenwijze zouden we hebben gevonden:

[80).

+~ /fl;m - b) 4fv
6

(dl) .
~
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Vergelijken van (80) en (a ) leert, dat indien /tin -Ct» liv Jt-}yJ de

fout te verwaarlozen is. De procentuele fout in de term metVB bedraagt

f !Lift,).2
% ==:: lt 't.-k1 . ( ~1t1- a..)

Deze kan, voor Ifm-7 a zeer groot worden .. Het hangt dan van de grootte

van de tweede term in het reohterlid af, hoe groot de totale fout iSe

Indien Jfm-a = D)14h.., /tlrl'= 30 Ll,~ (ra.nd van de schijf) is de fout

ca .. 3% ..
Aan de rand van de schijf is het induktieverloop in radiële richting

nagenoeg lineair@> Uit de metingen vo"lgt , dat daar geldt b
ö
~ 0, I Te~~

De grootte-orde van de term .

t
b L~H..-)

W 0 tt. h1 Ll~

/2. ttW\

-10
i~ dan ongeveer 10 Volt$ De gemeten

/ A '" ,3
lj..J.if...,; )

IZ

spanningen aan de rand van de

schijf zijn zodanig van grootte, dat bovenstaande term kan worden ver

waarloosd0 Slechts in enkele punten is dit niet toegestaan. De con

clusie kan dus luiden, dat de gebruikte benadering oQk, indien J en B

lineair afhankelijk zijn van de straal r, mag worden toegepast$

2e@ Stel ~ -, ( b ~J := J -- do ft - ). (82..)

De integralen uit (79) worden dan:

Volgens de oorspronkelijke methode zouden we hebben verkregen:

We beperken ons nu tot de eerste twee termen van het rechterlid van

(83) en (84) ,daar de fout in .de termen met 9 en j~ klein is op grond
evan het verkregen resultaat onder: 1 $ De grootte-orde van de eerste

term is ongeveer 10-2 V~
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De wa.arde van b; volgt ui t de metingen en ka.n ""oor een aantal krommen

bij benadering op 5. 10
2 T/m2 worden gesteld$ De fout in de tweede term

van de rechterleden bedraagt:

r
t %.::::: DI

/Dolo

Indien "tm 0. il is de procent;uele fout oneindig
il

maar de tota.le fout

in de vB-term is 4:;' ..
1 f -3 .tl"LDe waarde van w bo Ji'tr) L\~ (Jtm- a...::::=:; I/iE:. /0 V indien .f'Cm - cL := ~

De procentuele fout is dan: 33 1/3 %, en de totale fout in de eerste

twee termen ca 5%$

Indien tl;n - a = 41.- is de procentuele fout t /0 ~ 8,3%$

en Lu bo ' lZ--'rvl Ll "L (fL M - lA )2.. _ 5. (b -?> V

zodat de totale fout \vordt~ f) -.3 ol
0,3 x 5. /0 .!0 ö/{;, _ 8 %,

-3 . -~
10.10 - -:>_'/0

Grotere waarden van (rm-a) zijn niet interessant, daar het verloop van

de induktie daar reeds betrekkelijk lineair is en op grond van 1e geen

fouten opleverts Het boyenstaande is bela.ngrijk op die plaatsen waar

n M ~a ~ dus daar waar de sterkste krommingen optreden* De berekende

totale procentuele fout is de fout in de snelheidstermeüe Uit de metingen

blijkt, dat de snelheidsterm~ speciaal iqhet voor dit geval belangrijk

gebied, een faktor 2 x groter is dan de term J :r J' cf.'! •

Bovenstaande fouten komen in de einduitkomst

dus nog twee maal versterkt te voorachijn@ De fout in de uiteindelijke

resultaten kan dan wel 10 tot 2a~ bedragen~~ De fout treedt op, zoals

reeds is opgemerkt, op die plaatsen waar de sterkste krommingen optreden

in de kromme voor de induktie@ Deze treden op, nog juist onder de pool

aan de aflopende kant, (zie bijlage 5 ) en dit is ook juist de plaats

waar de stroomdichtheid maximaal is~ De gemeten maximale waarden van de

stroomdichtheid, zal men, juist aan de rand van de polen, met enige

reserve moeten beschouwen@
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3~3~4$

Enkele opmerkingen over het meten met sleepcontacten~

Het resultaat van de metingen met sleepcontacten was v~el b~ter dan

was verwacht@ De metingen vonden pJaata op een vrij ruwe schijf,

waarop de draaigroeven duidelijk zicflbaar waren8 Blijkbaar ontstond op

de bovenranden van de groeven de voor de koolborstels verei~te film die

voor een goed contact zorgte Een poging om tot een nog beter resultaat

de schijf te polijsten~ gaf een averechts effekt~ de bor=

stels gingen a~h~w@ springen op het oppervlak*

Enkele nadelen van deze methode zijn:.

&9 de metingen zijn zeer tijdrovend@

bOl de meetsonde is nogal groot, zodat de opstel1ing~ waaraan gemeten

moet worden, zeer ruim gedimensioneerd moet zijn~

Als minimale dikte van de sonde kan men stellen: 5 mm$

CG Bij hoge snelheden, die meestal gepaard gaan met hoge temperaturen,

zal de meetmethode met sleepcontacten fa.len .. Hiervoor zijn twee oorzaken

aa.n til! wijzen, n10 in de eerste plaatSt doordat door de hpge temperatuur

de grafietfilm wordt afgebroken, en ten tweede zal de Hallsonde de hoge

temperatuur in het algemeen niet verdragen0

de Bij de bepaling van de wervelstroo~dichtheidwordt in bepaalde

geb~edenj t .. g&Ve de invloed van het niet oonstant zijn van Et een zekere,

fout gemaakt@ Deze fout is het grootst juist aan de rand van de indLLce

rende magneetpolen~ omdat daar de sterkste krommingen in het i~duktiever~

loop optreden* ( zie bijlage 5 )e

Tegenover deze nadelen staat als voordeel het feit~ dat de beschreven

methode de mogelijkheid biedt tot het experimenteel bepalen van de

plaatselijke wervelstroomdichtheid$
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3%)$5~ Meten met meedraaiende contacten ter bepaling van de plaat=

selijke wervelstroomdichtheids

In het hoofdstuk over meten met sleepcontacten is reeds opgemerkt,

dat indi€n met meedraaiende contacten wordt gemeteni de situatie~ wat

betreft de interpretatie van de gemeten spanningen dezelfde is als die

voor een mee bewegende waarnemer@ Hierbij mo~ten we als eis stellen, dat

op de plaats waar de te meten spanningen op de stationaire ruimte worden

overgedragen d~mèV* een aleepring-unit~ geen magnetiach veld aanwezig i88

In appendix Ir is afgeleid:

E - E' VX. BI

E' V X 13
daar .B ~ .B'- -

Indien we nu de kringintegraal opmaken van het linker en recht~rlid, geldt:·
1

De tweede term in het rechterlid is gelijk aan nul, daar de twee meetdra

den dicht tegen elkaar aan liggen. en derhalve steeds twee lijnelementen

zijn aan te wijzen waar Ij x.B .. cts evengroot doch tegengesteld van teken is.,

Dan geldt

f E'. cis

waaruit

j.). = ! J' LPt

Ook door toepassen van de induktiewet is dit in te zien:

dt
di.

cf..
dt J;§.~

d

dD

Indien nl~ het oppervlak van de meetlus in het ideale geval geÁ~JK aan

nul is, is het rechterlid in (85) geliJk aan nul en gaat (85) over in:

f E'.ds =0
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Met de tekenafspraken als in

fig~ 33 is aangegeven, volgt

hieruit:

(86 )
G

De gemeten spanning u is

rechtstreeks een maat {oor

de stroomdichtheid*

De stroomdichtheid in radiële

en tangentiële richting

volgt nu uit:

I !

\
~ /

I

Rmt( II V

3*3w6e 1nvloed op de te meten spanning van het niet constant zijn van

J tussen twee contactpunten~

1e~ Indien J eén lineair verloop vertoont, is de te meten spanning

juist, zoals blijkt Ult (aa) en (B1). De spanning levert ons de juiste

waarde van de stroomdichtheid in een punt, dat midden tussen de twee

contactpunten is gelegenê

2e. Indien J een kwadratische funktie is:

J - Jo -r k (ft. - b)2..

volgt uit f E'. d5 - 0-

Volgens de toegepaste benaderde methode, zou gelden:

G
L1't- _ k

G
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De procentuele fout in de tweede term va.n het rechterlid bedraagt:

x /00%.

De totale fout j.n de meetspanning bedraagt:

fout ~

Stel nu: k== 10
3 Jo dan wordt de

(88)

procentuele fout

Stel nu: bH-==- /o-2 m ,dan blijkt dat voor J-Lh')';;:;;;D ,d~w"z'@

r -b=o tot r -b=2j~ de procentuele fout' varieert tussen 1 en 1,5 %enm m
dus te verwaarlozen i8* Deze metingen zullen dus nauwkeuriger zijn

dan die met sleepcontacten~

3~3@1~ Uitvoering en metingen.

De metingen zijn wederom uitgevoerd aan de wervelstroomrem volgen~

fige28e Ook nu is gemeten in twee onderling loodrechte richtingent nl@

in radiële en in tangentiële richting$ Hiertoe zijn, op een onderlinge

afstand van 10 mm in radiale en in tangen~iële richting draden op de

schijf gepuntlast$

Als draden zijn n1kkelbandjea toegepast van 1,5 mm breed en 45~ dik

Hiervoor zijn twee redenen op te geven:

1e& Nikkelband is zeer goed op messing te puntlasséns Er zijn in

totaal 48 bandjes gepuntlast zonder één mislukking3

2ee De bandjes zijn op elkaar te leggen~ waardoor de lus bizonder

klein kan worden gehouden'll .

Fig* 34a toont duidelijk de schijf na montage van de bandjese
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Fige 34b: Aansluitblokjes voor de meetdraden en montage

van de sleeprig....unit.,
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punten voor het meten in radiële

conta.ct

en tangentiële richt1ng~

p:r.
1
II ." "..;- ~"-''-''-~--

! I !

I1 • ! 10! I I !
, I t-. . I .--4f---....----r---
! I • •

/1 ~
.', 1i "'--f

~J/+-l
I I

Fig~ 340: Plaatsing van

In tangentiële richting liggen tel

kens twee bandjes over elkaar heen,

zodat het tweede contactpunt onzicht

baar iss De isolatie van de bandjes

onderling is verk~gen door de blanke

draadjes in een Hycar Crèsol lijm

te drenken en daarna uit te bakken

op ca î50êC~ Hierdoor ontstond een

zeer dun isolatielaagje met een zeer
(0

hoge isolatieweerstand '" ( /' 10 --fL )

De dikte van de isola~ielaag iussen

twee bang.jes in gemonteerde toestand

bedraagt ca", 20 fA- "
Tezamen met de 45 JA van de band zelf, wordt de totale dikte van 18

bandjes op elkaar niet groter dan 1,2 mms

Fige 34b toont de 61eepring~unit in gemonteerde toestand? alsmede de

bevestiging van de nikkel-bandjes aan twee op de schijf gemonteerde

aansluitblokjes0 Hierop kunnen tevens de meeroterende draden van de

sleepring-unit worden gesoldeerd~ De ui~gaande as hiervan is aan de

sc~ijf gekoppeld dmv$ een rubber-koppeling@ De sleepring- unit is van

het merk IDM- eleotronics~ het type nummer is: FL- 8-02T",

De elektrische ruisspanningen van deze speciale sleepringen en borstels

zijn erg klein en nauwliJks storend bij de metingene

De metingen zijn uitgevoerd bij een toerental van 1000 omwentelingen

per minuut (w: 105 rad/sec~), t€Twijl het inducerende magneetveld onder

de polen bij stilstand is ingesteld op 0,1 Wb/m 2. * De te meten spanningen

zijn zichtbaar gemaakt op een oscillograaf (Tektronix type 561) en gefo

tografeerd met de Robotcamera~ De externe triggering voor de oscillograaf

is verkregen met behulp van een fotocel en-een vaantje op de wervelstroom

schijf. Ten behoeve van de tijdschaal is een tweede vaantje op de wervel

stroomschijf aangebracht~ ruimtelijk 90~verschoven t~o.v* het eerste

Ret invallende licht op de fotocel wordt dus twee keer onderbroken,

dê ~erate keer bij LP:: - 90° $ (triggerlfGls) ~1i'l de tweede keer bij r =() ~

Op de bijlagen 16 t/m. 11a treft men een aantal foto' s aan, die op zekere

schaal de wervelstroomdichtheid voorstellen. Bij elke foto is de gevoelig

heid van de oscillograaf ( ijking in vertikale richting ) aangege·ven.

In horizontale richting komt 1 cm overeen me~:1ao~
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De waarde van de stroomdichtheid volgt uit (87a) en (87b) met

G _ t, 33. 10 8 ~ m)-' en Ll ft _ 41 _ 10 -2. Wl

Op de bijlagen 12, 12a en 12b is de radiële komponent van de

wervelstroomdichtheid als funktie van de hoek uitgezet voor verschillende

waarden van de straal$

Op de bijlagen 13a, 13b en 130 is de tangentiile komponent van de

wervelstroomdiohtheid uitgezet als funktie Van de hoe~met r als para-
roeter~ ~

Op bijlage 14 is de gemeten wervelstroomdichtheid in grootte en

richting in een aantal punten, weergegeven", De stroomdichtheid is gemeten

in die punten~ waar de pijlen beginnen~ Op deze bijlage is duidelijk

te zien w dat in een aantal punten een verkeerde waarde is gemeten, o .. a ..

bij r=180 en rg200 mrn e Mogelijke oorzaken kunnen zijne

1e .. dat er kortsluiting optreedt in de nikkelbandjes, waardoor de

gemeten spanning een andere is dan de gewenste; deze kortsluiting kan

o@a* optreden indien de bandjes niet zor~~uldig boven op elkaar zijn

gelegd@ Plaatselijk kunnen dan zodanig hoge mechanische spanningen

optreden, dat de isolatielaag wordt beschadigd$

2e" dat de nikkelbandjes niet alleen door middel van de puntlas

maar ook in nabijgelegen punten contact ma.ken met de schijf$

Dit is mogelijk~ doordat voor het puntlassen Van de bandjes op de schijf

de isolatielaag ter plaatse van de las moet worden weggekrabd;

Daar het blankgemaakte stukje band in het algemeen een groter oppervlak

heeft dan de puntla8~ kunnen ook andere punten dan de puntlas contact

maken met de schijf \\> Getracht is, dit te voorkomen door onm:i..ddellijk na

het puntlassen de reeds genoemde Hycar Creaal lijm tussen de schijf en

het bandje te brengen$

Op bijlage 15 1S alleen de richting van de wervelstromen aangegeven;

de stroombanen zijn op deze bijlage beter herkennen dan op bijlage 14$

Ook hier valt onmiddelijk het asymmetrische stromingspatroon op%

3$3~8~ Enkele opmerkingen over het meten met meedraaiende contacten$

Enkele nadelen van deze methode zijn:

1e& De bevestiging van de meedraaiende contacten op de s~hijf is
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verkregen door middel van puntlassene Hiervoor is een zeer goed regelbaar

puntlasapparaat noodzakelijk@ Sommige materialen zijn moeilijk te

puntlassen~ en soms heeft men hiervoor speciale elektroden nodig

( bijve molybdeen elektroden voor het puntlassen van koper)@

2e~ Parasitair~ induktiespanningen treden in een niet verwaarloosbare

mate op~ Deze bleken afkomstig te zijn van netspanningsvariaties, en

van maohines in de omgeving, voora.l als deze pulsvormige stromen voerden;

voorts traden constante bromspanningen op@

De grootte-orde van deze spanningen be~roeg 1 mV@ De constante

bromspanning.~voornamelijk50 Hz~ is gecompenseerd, door een spanning

van dezelfde grootte en tegerigesteldefaze erbij op te tell~n*

De hogere harmoni8chen in de bromspanning bleven als (toelaatbare) rest

over~

3e~ De te meten spanningen moeten worden gemaakt, m$b$v@

eten oscillograaf alyorens deze ( bijv ~ fotografisch) kunnen worden

vastgelegd~ liet beeldscherm va.n een·oscillograaf is klein~ als gevolg

waarvan fouten kunnen optreden@

4e~ Men i~ gebonden aan de gekozen meetpunten~

Voordelen van deze methode zijn@

1e* De opstelling met de meedraaiende contacten kan zeer klein

worden uitgevoerd@ Dit ia van groot belang voor het meten aa~ die op

stellingen, die slechts een kleine luchtspleet hebben$

2e& Indien de gemeten spanning zichtbaar wordt g~maakt, is deze di~

rekt een maat voor de stroomdichtheid@

3es Deze meetmethode kan worden toegepast binnen een groot tempera"",

tuur gebiedt~maximale temperatuur, waarbij gemeten kan worden~

bedraagt voor het bovenbeschreven geval~ waarbij gebruik is gemaakt

van Hycar-Cresol lijm als isolator, cs$ 2.00$C.

Bij hogere temperaturen neemt de isolatieweerstand sterk af~

I

I
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4$ Vergelijken van meetresultatens

We zullen nu de meetresultaten, die zijn verkregen met sleepoon

ta~ten en meedraaiende contacten, met elkaar vergelijken.

Uit bijlagen 8 7 Bat 8b en bijlagen 13, 13a en 13b blijkt, dat de

gemeten waarden van de tangentiële komponent van de wervelstroomdichtheid

redelijk goed overeenstemmen@ De radiële komponenten vertonen een veel

minder goede overeenstemming~ In een van de voorafgaande hoofdstukken

hebben we reeds gezien, dat bij de metingen met sleepcontacten 9 waarbij

het geval van meting van de radiële-komponent, de meetspanning moet

worden geçorrigeerd voor de snelheidsterm, aanzienlijke fouten kunnen

optreden. Dit is een mogelijke verklaring voor de optredende verschillen

tussen de meetresultaten met sleepcontacten en meedraaiende contacten,

temeer daar de verschillen juist optreden in de radiële komponent van de
I

stroomdichtheide

Indien beinvloeding van buitenaf de oorzaak van de ve'rschillen was

( bijvs induktiespanningen) , zouden de afwijkingen zowel in de tangen-

als de normale komponent te verwachten zijn~

Het lijkt derhalve aannemelijk te veronderstellen, dat uit het oogp~~t

van nauwkeurigheid de methode met meedraaiende contacten de voorkeur

'verdient boven de methode met sleepcontacten&

Vergelijken we de bijlagen 9 en 14, dan valt onmiddenijk op: dat de

stroomverdeling op bijlage 9 , gemeten met sleepcontacten veel regelmati

ger is dan die op bijlage 14@

Bijlage 14 is enigszins misleidend~ daar slechts in ongeveer de helft van de

punten, vergeleken met bijlage 9, de stroomdichtheid is getekend~

De foutieve metingen zijn op bijlage 14 onmiddellijk te herkennen3

Opvallend hierbij is, dat juist voor waarden van r tussen - 90Q en -45Q

~n ook 45° en 90ofoutieve metingen zeer frequent en voorts dat deze rond

~. = 0 veel minder voorkomens

Vergelijken van de bijlagen 10 en 15 leertt dat het stromingspatroon

geen noemenswaardige verschillen vertoont, indien we de foutieve metingen

buiten beschouwing laten.
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1~ Het is mogelijk experimenteel de plaatselijke wervelstroomdichtheid

te bepalen in een twee-dimensionale wervelstroomverdeling;

de confi~~ratie van de geleider mag een driedimensionale zijn, mits

de plaatselijke stroomdichtheid geen funktie is van èèn van de coor

dinaten~ (geen skin-effekt) .. ,

2@ De experimentele bepaling van de plaatselijke stroomdichtheid kan

plaats vinden met behulp van een spanningsmeetmethods@

In het algemeen zijn hierbij twee gevallen te onderscheiden; nl .. een

methode waarbij gebruik gemaakt wordt van:

ae sleepcontacten

b$ meedraaiende contacten~

3~,De methode b verdient de voorkeur op grond van de volgende feiten:

Be de gemeten spanning is rechtstreeks een maat voor

de s'troomdichtheide ( er is geen c~rrectie nood

zakelijk zoals bij methode a en hierdoor worden

fouten vermeden)@

b@ Methode b vereist veel minder ruimte dan methode a,

en kan derhalve voor elke configuratie worden toe=

gepast~ eventueel met gebruikmaking van draadloze

signaaloverdracht~

Ce Methode b is minder tijdrovend dan methode &$

4$ Een korte beschrijving van de meetmethode b kan als volgt luiden:

Bevestig een aantal contactpUnten twee aan twee op het oppervlak van

de geleider, waarin de wervelstroomdichtheid moet worden bepaalde

Het aantal contactpunten is afhankelijk van het aantal punten, waarin de

stroomdichtheid moet worden bepaald* Uit de gemeten spanning ~ tus=

sen elk tweetal punten op onderlinge afstand 4 ft- volgt de stroomdicht

heid J volgens $ J :: ,GU "De afstand A ~ dient met overleg te
.1J{,

worden gekozen ..

5e De in de inleiding opgenomen opdracht is hiermee tot en met de ontwikke

ling van de concrete meetmethode ter bepaling van de wervelstroom

dichtheid uitgevoerd~ Deze methode kon vanwege tijdgebrek niet mee~

worden toegepast ter bepa~ing van de plaatselijke stroomdichtheid in

de cuprotor van een induction-g~neratorê
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APPENDIX I

De tijdsverandering van de oppervlakte-integraals

We beschouwen de tijdsverandering van de oppervlakte-integr~alvan een

willekeuri~ge vèktor ~:

ei
rit f

o

a. lYl-- dO J : {{a.n.) dOJ
o

(I-i)

De tijdsverandering van de integra.al kan het gevolg zijn van:

1°: een verandering van ~ naar de tijde

2g
: een translatie van het oppervl.kte-element door het niet constante

vektorveld ~., .

3°: een rotatie va.n het oppervlakte...element i-n het vektorveld ~e

4©; een vervorming van het oppervlakte-element.

M~n kan hierbij aan een lasso denken, die een translatiesnelheid (~ gemid

delde snelheid van alle elementen van de lasso) bezit, een rotatie uitvoert

om een as, gel~gen in het vlak v~n de lasso~ en w~arvan bovendien de vorm

nog verandertl'

We zullen nu achtereenvolgens uitdrukkingen afleiden, die de tijdsveran

dering van de oppervlakte-integraal tengevolge van de reeds genoemde oorza

ken weergeven e

Ad l' De verandering van ~ naar-de tijd

levert:
( 0 ct. >)1) dOot -

Ad 2°: Indien de randkromme, die dO be-

grenst, beweegt, kan tengevolge hiervan

ook een verandering van de integraal on~=

st2an3 Alleen de translatie van het opper

vlakte-element wordt nu beschouwd" Het

is duidelijk dat alleen variaties kunnen

optreden tengevolge van het naar de plaats

niet constant zijn van~, da~r dO constant

is en n niet verandert bij trarislatie~

Fig~ 1 ... 1 e
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De bijdrage tot d~ verandering van de integrand tengevolge van een

translatie van dO over een afstand DA per tijdseenheid i$: (zie fig0 1-1)

((11-12) dO - (Q./_J2)dO
Llt

(ili. - .Q.,}.l1 dO
Llt

(4.Q- - Vl) dO
- bt.

ti a. r1 dO

Nu k~n voor d~ worden geschreven:

dO
di:.

geldt dan:Daar

d. CÀ == (VlA X • d5) !È I

cis
di

, . cL a

c1t
Deze uitdrukking is te herleiden tot de bekende vorm uit de vektor '""

analyse:

(v _ V) a

De verandering tengevolge van een translatie is dU$:

{(v. \7) g · V1 JdO

Ad 3' Door een rotatie van het oppervlakte-element dO treedt een ver&n-

dering op die gelijk is aan:

(a. tlz) dO - (a - Y1,) dO ==

Per tijdseenhe~d is de verandering:

(.9; . ~YI) dO

a

Indien Vle ook hier D. t -? 0 laten gaan komt er:

(a 5 W x n.) et 0 ( Xl., Ct. X LV ) do

(aX0 .. .t:2..) dO
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Stellen we nog

waarin !::: el X T e,{ J + e 3 z) dan is:

Hiêl"'ui t volgt:

Vx == w;-jZ - Wz. d
Wy:..:::::::::: _ GV<g.

o:z
(2)Vx
02

6Jz-- _ oVx.
Dj-

Onder ins9htneming van het bovenstaand®wordt2

!::.X!::l- n - - (). - \f Y + a( t-< g I + a y ~;'f g l + az.- ~~~~ .1 j

Voor een rotatie zijn de laatste drie termen gelijk aan nuIt zodat de

tijdsverandering van de int~grand tengevolge van een rotatie gelijk is aan.

Ad 4~: De tijdsverandering tengevolgeYan de dilatatie van het oppervlak=

te-element kan als volgt worden bepaald.

Stel er heerst een constant vektorveld ~ Indien het oppervlakte

element niet st~r is treedt ook een tijdsveranderiJn.g op van de in{graal

als gevolg van de vervorming van dO.

De volgende limiet moet nu worden bepaald:

km (A t ~ 0 ~. V) )

AdO
IJ. t .

Daar

dO is een willekeurig oppervlakte-element in de ruimtes De projecties

yan dO op het yz-, zx.... , en xy-vlak noemen we resp", dOx ~ dOyen dOz(fi.g I=>~)

We beschouwen dOzl> De bijdrage tot de verandering van de integrand tt>gf>V",

de dilatatie van dO bedraagt per tijdseenheid:z .
a.z.[{Vx(x+d)<) - vx~J1 cid i.l.t + {v~ (~t-d1- V7'Lä)j eiK Llt]_

At -

Daar ~nelheidsverschillenin de z-riohting geen ver~~dering van dO tot. z

gevolg hebben~ mag bij het rech'terlid van de voorlaatste ver-gelijking
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de term
dz. oVz.. dOz

è)z
worden opgeteld$ De bijdrage tot

de verandering van de integrand

t~g@ve de dilatatie van dOz

r ( \ 1i a \ \l. V J ... .!l J"Z- dO

Analoge uitdrukkingen zijn af

te leiden met index x en y@

De tijdsverandering "fan in-

y

tagrand van een di"",

latatie van dO is dan:

..
De totale tijdsverandering van de integraal vinden we, door alle

dragen op te tellen~ Het resultaat is:

d
di

We passen dit nu toe de groothedenE en B van hat el~ktromagnetische

velde Grootheden waargenomen aan beweg~nde materi~ door een meebewegen..,.

de waarn~mer worden aangeduid met een accent.

De induktiewet nu kan worden afgeleid uit de tweede wet van Maxwell

en luidt:

-~J.J3D n dD
cft - -

o

waarbij gebruik is gemaakt van de stelling van Stokes#

f El ei• 5- --
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Hierin is ~ de randkromm~ di~ 0 begrenst@ Deze stelling mag worden

toegepast~ indi~n! ged-efiniäerd :lS op 11 ~ E di::f~rentiëerbaa.r is en de

afgeleiden van E continu zijn en het oppervlak 0 orienteerbaar is~ dewe~~

dat op 0 een continu veranderlijke normaal moet kunnen worden gekozen$

Daar .s de randkromme is, die 0 begrenst, mo~t links en rechts van het

gelijkteken d~ waarde van de integraal op hetzelfde tijdstip worden

bepa.alde

In de induktiewet moet die elec~ri8che veldsterkte worden genomen, die

de stroom veroorzaakt* Deze v~ldsterkte wordt t in het geval van bewegende

mat~rie~ all~en juist waargenomen door een aan de materi~ gekopp~~de

.aarn~mer$ ~erhalve is in ~-V de veldsterkte E'genoteerd, waarin ~'de

veld~terkte~waargenomen door de meebewegende waarnemer@
In het geval van bewegende materie en een stilstaande waarnemer kan het

rechterlid van (1-1) worden vervangen door de uitdrukking (r-b) voor de to=

tale tijdsverandering t zodat:, .

JE! c{S - --J OD.,nclO -+j. vx vx b - n dO
- - 6t - - - -o u

Door toepassen van de stelling van stokes op het linkerlid volgt hieruit;

f VX (E' .- LX B) - n 0(0
()

waaruit volgt:

= _ fdB.
o o-t -

cLo

v X (.t' - ::L X ~ ) _ à-B-
ót

v X E

Voor de stilstaande waarnemer, die een v~ldsterkte

ob- -
'Ot

Uit de laatste twee betrekkingen volgt:

E waarneamt~ geldt:
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De stilstaande waarnemer neemt de veldsterkte EI, ( d.i~ de veldsterkte,

die de stroom veroorzaakt) minus de veldsterkte ~xB wa&r~ indien de stil

~taande waarnemer uit de waargenomen veldsterkte aan bewegende materie, de

3troomdichtheid in de materie wil vinden, moet de waargeno~en veldsterkte

E eerst worden gecorrigeerd met de term y. x ~ , al'l-/orens de stroomdicht
heid kan worden bepaald3

In appendix 1T zal deze formule (I-8) nogmaals worden gevonden, waarbij dan

echter is uitgegaan van de relativiteitstheorie~
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Relativistische beschouwing van elêctrodynamische verschijnselen.

Ui t de vergelijkingen van Maxwell volgt dat ~ - C
€ófo

een karakteristieke,constante grootheid is voor deze theorie, namelijk

de voortpl~ntinggsn@lheidvan electromagnetische golven in vaCUllms

( [5] 11 blze 318)s c is de lichtsnelheid en is tevens de gróotst mogelijke

snelheid, zoals reeds in 1881 is aangetoond door MichelaoR@

In de klassieke mechanika van Newton,ontbreekt een dergelijke constante

snelheid. Tegen het eind van de 1ge eeuw,heeft men zich afgevraagd, op welk
y

coödinaten systeem men de snelheid c moest betrekkene Pogingen tot beant-

woordingva.11! deze vraag$! zijn de aanleiding gewees-t tot ontwikk~li:ng van

d~ relativit~it~theorievan Eisteins

Vroeger nam men aan, dat het electroJnagnetischt1veld gedragen werd door de

aether, één of andere hypothetische stof. Lorentz nu ontwikkelde aanvanke

lijk de volgend hypothese: de aether zou het absoluut rustende zijn, dus

alle bewegingen moesten op de aether worden betrokken, ook de lichtsnelheid.

Volgens deze hypothese, zal, indien een lichaam door de aether beweegt, de

lichtsnelheid t@o~Ve dit lichaam verschillend zijn, al naar gelang het

lichaam evenwijdig aan of loodrecht op de voortplan'tingsriohting van het

licht beweegt3 Michelson en Morley konden echter reeds in 1881, met behulp

van hun interferentieproef aantonen, dat dit niet het geval was, dus dat in

beide gevallen de lichtsnelheid dezelfde was* Men is toen wiskundige formule

ringen gaan zoeken, met behulp waarvan het resultaat van de interferentie

proef van Michelson kon worden verklaard. Het ligt voor de hand dat men

bepaalde transformatieformules zocht, die de overgang van een bewegend

naar een stilstaand coördinatensysteem en omgekeerd beschreven.

Een eerste transformatie was afkomstig van Galilei en werd naar hem

genoemde Beweegt een coördinatenstelsel ~, met een eenparige snelheid

V t.O$V~ ~ ,dan luidt deze transformatie, indien de beweging

in de x-richting plaats vindt, en voor t~O de stelsels samenvalleB:

I
X:= X-V-t

of omgekeerd:

f
X ==- X + v+ é1 I J

o='d

z' .=: Z

7. =: --z- I i := t'

(li-teA)

(TI - Ib)
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Lengte en tijd zijn invariant voor deze transformatie$ De lichtsnelheid

neemt te midden van de andere snelheden geen bijzondere plaats in en is

derhalve niet invariant VQor de galilei-transformatie en dit is in strijd

met de waarnemingen van Michelson$ Invarianti~ van een fysische wet

betekent, dat deze in verschillende referentiesystemen in dezelfde vorm

kan worden genott'terd, zonder dat overigens de grootheden dezelfde waarden

behoeven te bezitteu$ De wet van Newton F~ma is wel invariant voor de

galilei-transf9rmatie& Dit zou er op neerkomen, dat de aether~theorie wel

zou gelden voor de klassieke mech~nika van Newton en niet voor de electro

dynamika, zoals dez"e door Maxwell is" geformuleerd~

Men had toen de volgende mogelijkheden:

a@ Een relativiteitsprincipe bestaat voor de mechanika van Newton en

niet voor de electrodynamika in de formulering van Maxwell* (a~ther-theorieD

b@ Een relativiteitsprincipe bestaat voor beide, waarbij de formulering
,
van Maxwell moet worden gewijzigd$

c~ Een relativiteitsprincipe bestaat voor beide~ maar de formulering

van de mechanika volgens Newton moet wGrden gewijzigd.

Onderzoekingen" om te kemen tot wijziging van de electrodynamische wetten

van Maxwell leverden geen houdbare resultaten op.

Einstein heeft het probleem opge10st door de ontwikkeling van de naar

hem genQemde relativiteitstheorie .. Deze theorie is gebaseerd op de hype .".

qese~ dat de lichtsnelheid constant is, voor elke waarnemer,een feit dat

meerdere qnderzoekers reeds experimenteel vastgesteld hadden ..

Door een aantal zeer nuchtere gedachtenexperimenten (zie [6] 9 blz .. 37
en volgende) kwam Einstein tot de conclusie, dat, indien een lichaam be

weegt t*9~V@ een waarnemer, de afmetingen van dit lichaam in de bewegings

richting zullen veranderen. Tezelfdertijd had 10rentz deze contractie

theorie reeds als hypothese ingevoerd t (zie[6] ~blz@11 eeV$) naast de

hypothese van het constant zijn van de lichtsnelheid~ De door 10rentz

gepestuleerde en door Einstein tezelfdertijd plausibel gemaakte transfor-

matieformules om van een met eenparige snelheid V bewegend coördinat~nsy-

steem z...' over te gaan op een systeem L kregeIi d@ naam LoréntztranSI-

formati6t daar Lorentz het wiskundige soh~ma voor deze transformatie aan

gegeven had$ Indien de b~w~ging met snelheid v in de x-richting plaats

vindt. luidt de 1orentz-transformatie:

2,'="2... ti ==
v Xt - CL
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of omgekeerd:

I

V t I f I V x'X + I
z::.- 2' -t T + (.2 (rr-1 b)X -=

~= d =
~-è-~ V1-/?J tL

liet

(3 V--.
c

Het is gebleken, dat het derde alternatiêf~ waarbij wijziging van de wetten

van de klassieke mechanika vereist was, het enige juiste was$ De wijziging

bestaat hierin, d2t de massa niet langer als onveranderlijke grootheid kan

worden gehandhaafd~ indien we de Lorentz-transformatie toepassen op de wet-
ten van Newtons

Enkele toepassingen'3

Het bewegende coërdinatensysteem

hie-rin zijn: X', ~ I , 2.'

ia aangeduid met z..' terwijl de ooördinaten

t I
e.h

Het coördinatensysteem .:iE- heeft de co~rdinat~n x) ~ J 2 e V) t.

Eenzelfde fysisch verschijnsel is in 2C gedefineerd door de funktie

J (X) 'iJ) 2, t)
en in L'doer de funktie

~/J (rr-3aIJ
6-1-'

Op dezelfde wijze kan worden afgeleid:

1&1 ! r~
~J ( '\- I-V + (JI-~4)-

VI_tol --Xl6é L 0 o-t l

q' (' , t tqo l X , Cf ) -z., /'

Het systeem ~r b@weegt met censtante snelheid in de ;x-richting t00*V. L:
terwijl de overeenkomstige assen evenwijdig ziju$ De funktie g'kan worden

ui tgedrukt in de ooirdinaten van L ~

0/ = l' { )(' (>:1 t ), ca) -:2., t' (X, tJ)

De afgeleide van 6' naar x is:

~ == ~'ox' + 0d/
ox 0.;,' OX "Ot 1
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De afgeleiden van cg

Ook kan ~ worden uitgedrukt in

~ -=- cr { X ( X I) t J) ")

naar Xl en

I I I
X , d J :z

I I
~ ) Z )

tI luiden:

;1, = V/~rL [~t + ~i ~t] (:rr-~QI

~ - ( lr- V~ + ~J- br-ho.)
ot' V/- fJ.. ax ot ~

In (3'1) en (40.) behoeft de desbetreffende funktie ~ J niet noodzakelijk een

funktie in het 2C' -stelsel te zijn; het kan ook een funktie ~ in het

L -stelsel zijn$ Het omgekeerde g~ldt voor de funkties 'J' in (5a) en (6a)

Algemeen k~~nen derhalve de operatoren:

;x Ij I~J~t [o~, - ~i ~~Ij (lT-3) {.=V/~f" [o~ +;;t}
èJ~ VI_~L [--- V 0:' + ~tj (Ir -~) o~1 == Yl~0J. rv-:x + ft]

worden gebruikt om de overgang van een afgeleide van het ene stelsel

het andere en omgekeerd te beschrijven@

/II-5) I
'- I

I
(1I-~) I

l

naar

Transformatie van een snelheid~

/LUb,
I

dKU x =:---

df

Ll y = ~f

-Uz.:=: ~~

Gegeve. zijn de snelheden in

eLf. I

dtl

= ~i
d 20'

dt'

D-oor toepassen van de kettingregel voor h~t differentiëren, vinden we:

dx'
d t.1

u. '- x-
dx: I dt
dt doe

d{X'[X(i), tij di: _

CL t di I

lAx-V di
V/- (3/ dt'

I (;rr-8)

d.~i U' 0!jf dt- ~ di dt-
- ~ - - u. y _

ol. t I di dt J dt dt f dt l

d-z. I f dz,l dt d7- cLt U. ei. t
Uz. == - z. --

di' dt at' af:- dil dt'
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I

(rr -11)

I
Uy. :::::: C- .is ook

cl. [t [ X I '-t') , tiJ]
cl. t'

dt----
di'

).,L} == u.,x - V

is:Verder

In het bijzondere geval echter dat

Relativistische mechanikas

Door substitutie van (11) in respe(8),(9) en (10) vinden we:

Evenals bij de Galilei-transformatie is ook hier

I

I
I

IJ I J,{. '11- /~J. )j.z' -_Uz~ (Il-12J I
~y == y I UxV

I
fiv V J /~ \J'- ? J- e,2. 1- ei 1

Door toepassen van de Lorentz-transformatie in omgekeerde richting wordt !

I
I V/_~:t I

Uz =tlz C (Ir-13) I
u~v I

/+ CT I

I

I

gevonden:

We vero11iderstellen een rustend coördinaterJ,systeem 2- en een in de

x-richting met constante sn~lheid V tóV.~ bewegend co{dinatensysteem

Lr @Een lichaam heeft tso.v~ L een snelheid u.. en tsO.V4il Z-' een

snelheid u! 3 De richting van de snelheden L.l en u.' vallen" aamen met

resp. X en x'-as $ In de mechanika gelden de volgende wetten:

F =- cLe
d.t

en:
~ - VVl U-

Volgens de opvattingen van Newton is m een con~tante en volgt uit (14)

en (15):
F == m du..

- dt
Deze uitdrukkingen zijn invariant voor de Galilei-transformatie, echter

niet voor de Lorentz~transformatie.

We passen nu de Lorentz-transformat'ie toe op (14). In L geldt:

F ~ si (m LA )
di

/ll - /'1Ct )
~

en in z.'
"f'-L (m'l).f)

- <it'
(:JI - /'-ib)
\.
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De relatie tussen de snelheden u en u.' luidt:

u' + V
u. -

I/IV
1+ 14

r2.
L;
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Met gebruikmaking van de operator (4) en d~ betrekking (138) is (14a)

te schrijven als~

cl (m U '+ V) (Ir- 16)

c1t' /+ u..'V
(1..

daar de sn~lheid ~I onafhankelijk is van de ooordinaat

. Differentiëren van (16) levert &

V, -r/ d~1 (r~ Ui)

(I i- ~/~r

X' @>

(Ir-160..)

Indien de snelheid ~I~O gaat, wordt de noemer gelijk aan éin en gaat

(16a) over in:

.-!L.. (mU')
dt'

Ui t (11) en ( 1410) zien we , dat (1 4b) I)')va.riant wordt voor de Loretli"l..

transformatie, indien:

(If - 18).

mI is de massa. teo~Ve het z..' -stelsel, da.t met snelheid V be

weegt tsO,.,V~ L IS Indien u..'~o, zoals is verondersteldIl is de massa.

~' t$O~V~ ~. in rust~ Deze massa wordt wel de rustmassa ~~ ge

noemd* (18) wordt dan:

vI_p2-.
(I[ - 180..)
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De massa ~ is niet langer onafhankelijk van de bewegingstoestand

van het lichaam, zoals in de mechanika van Newtons

Indien het lichaam beweegt met een snelheid v wordt de kracht volgens

(14), na invoering van de relativistische correctie volgens (i8a):

F == d.
d.t

v ==

(Ir - /9)F YnD Wl o V Cl V
- - J V2 a + (\//.:- v2.)3 c'L.. -

v 1- ? \ V c2.

We zien dat de impuls nog wel de richting van de snelheid heeft f echter

in grootte niet meer evenredig is met de snelheid zoals in de formule ...

ring van Newton~ Verder heeft de richting van de kracht niet meer altijd

de r,ichting Van de versnelling* Indien de snelheid v nadert tot c ,

g,aat bij een eindige kracht E de versnelling 0.. naar nul</)

Het lichaam zal dus nooit een snelheid, groter dan die van het licht

kunnen bereiken@ In de mechanika van Newton treedt een dergel ba=

rij..

De verricht~ arbeid, indien de massa over een afstandje d5 verplaatst

wordt" bedraagt:

Indien we bed~nken dat a. _ cÁ':L ,
dt

substitutie in (20) en integreren~

(Ir-20)

Ot y'.,ds

el VJ

Vl-

ds

Q.. cis + me>
(VI - ;:t

d.2 == jf dt fl volgt na

w_ (IT -21)

Deze uitdrukking geeft de toename van de kinetische energie van het

lichaam weere Indien de wortelvorm wordt ontwikkeld naar machten van ~

blijkt, dat de to~nam~ in eerste benadering gelijk is aan: i Wo V 2. •

Onbepaald integreren VaI.i. de ui tdrukking (20) levert::

w== 1 + CDnsi,
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We kiezen de constante gelijk aan nul.

Wordt nu de wortelvorm ontwikkeld naar machten van

sultaat:

v
c.

dan is het re-

\IJ - (rr-2.3)

Hier komt het beginsel van de equivalentie van massa en energie tevoor=

schijn", Indien de snelheid v=o ka.n aan de massa YYl o reeds een energie

worden toegekend, die gelijk is aan -imo c 2. $ Verder zien we, ds. t ook hier

de energietoename in eerste instantie gelijk is aan J-. m v 2.. @

2 0

Wij hebben ons hier beperkt tot een zeer eenvoudig geval, nl@ 1e massa

beweeg~ niet t.OeV. het bewegend coordinatensysteem 2C' $( de snelheid

Ui.::::: 0 ) e Het algemene geval, U..: =1= 0 , wordt zeer gecompliceerd, daar

men d~ parallelogramcoA1atructi. bij het optellen van snelheden in de re

lativiteitstheorie niet meer algemeen mag toepassen ..

Een voorbeeld hiervan is het volgendee

In L hebben we twee snelheden a en b, die allebei la.ngs de X=8.S

zijn gericht@ De som hiervan in ~ is a-+b. We vragen ons nu af, hoe een

waarnemer in z! deze som waarneemt. We beschouwen de som Ca + b) en

a en b afzonderlijk@ Een waarnemer in ~, neemt (a + b) volgens (12)

waar als:

,
(a + b) _ o..+b-v

(o.+b) V
1- C 2

I
Een waarnemer in z.. neemrt a en b afzonderlijk waar al~n

a-V b - Var

Stel nu a ~ b, dan

1- av
c2-

.b' --
1- bv

C

, ,
(Q.a) ==
'- '

.2 a - v

1- 2av
C2.
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0...' + a' _ 2... a - 2v

0.\1
l - c2.

Dit leYert verschillende uitdrukkingen~ hetgeen illustreert dat d~ paral~

lelogramconstruotie niet mag worden toegepast@.

De uitdrukkingen die men verkrijgt in het algemene geval dat tJ...-'=j éJ is

zijn zeer gecompliceerd~ Men maakt hierbij met vrucht gebruik van de for~

mu~leringen van Minkowsky voor d* vierdimensionale ruimt~ ( [6] blz@ 15p

e 0 v. )~ en toepassingen hiervan beschr~vendoorEinstein ( [6Jblz~ 111,

e",v. ).

Transformatie van de vergelijkingen van Maxwell:

Qm te beginn~n zal de Lorentz-transformatie worden toegepast op de 2a

vergelijking van Maxwell:

v X [.

Uitgeschreven in komponenten luidt deze:

oE-z- aElf oBx-- - - -
Gd -

OL ot

'OF;/C- -Ur::: [) B>y'- z.- ~ -OL 0)( )t

() ~ y ?J Ex -- o.bz..- - --oX oLj '"OL

Passen we hierop de operatgr~n volgens (:5), ~n (4),

(J[ - 2Lió..)\.: \

en toe,

dan luiden de vergelijkingen:

o Ez.._-
Q~'

u

[_ V
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I·
\/1 _ (~2.
~ . j

I (~
0_(32 \ 0)('

(b~' -:2 6~') Ey - ~~x =
u

In de eerste va.n deze 3 vergelijkingen komt de term

nader zal worden uitgewerkt*

Nu is oBx te schrijven als:
oX

Inai~n we (3) toepassen op B~ komt

o.Bx _ I OB;t;
oX - Vl_p2.. 0)('

Uit (28) volgt~

V Obx
C2. ot l

(;cr- -~ 8)

::= - oBy _ oBz. + v. B == _ oBy _ oBz + v.B
07 02 o~' o~ -

V1-[':>2-

o.B x _ I V
'0 ';( I - V-;:=/-==f==2.=- C2.

Invullen in (26) levert 9 na rang~chikken:

V'-f1-

Volgens Einstein bestaat er geen bevoorr~êht referentiesysteem

( coordinatensysteem ) voor welke fysische vergelijkingen dan ook.

Op grond hiervan stelde Einstein de hypoth~se van de invariantie der phy

sische wett~n op. Passen we deze hypothese hier toe, dan moeten de verg@

(29) acht~reenvolgens gelijk zijn aan~
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oEd O~l o.Bx'
-- - ~ - --D d( Oz.' ot'

Or/ oE~ ObI
- - - ~

oz.' oX' -
7Jé'

or; ~ . oE)'.' - - bb'z.
- -

ox.'
,

0d-' ot

blz van
11 ... 11
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(Jr- 30 )

of
, -I

VX E- - -

Daar V . .B.=- 0 geldt:

b '= I IE + Vf"z-)
'f VI-fJ. \;; ':l C~

en

waa.rin

E/ = b (E'f-VBz.)
/-1'1-

E~=:F-t.(EZf-VB'I) B~= ( (Bz_VEy)
VI-ft). . C~

Indien f3~« I kunnen we de vergelijkingen (29) als volgt in vektor

vorm schrijven~

v/x (E + vxB).- V (\l' . .8)==-~ (B- jLx,E ) &r-?>I)
- '"at' - c '2-

v '.. .b = \1.. 1> gesteld iS t hetgeen toegestaa.n is indien [3.Q. ~< 1

V oBI( ~ o.bx
? ot' <-. oX'

Vergelijken met (30) leert nu~ dat:

V1xE 1 -- ex -3~o..)

(.Jr.-32 b)
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Toepassing van de Lorentztransformatie op

--

levert. indien ~!l« I ....

v X B',- -/ + 1 (v.Lt
) --

I ,

(Jr-3Ia)

v X E

,
waarin V _ b ==

fJ'2.z<I e V7

v ' 0 :B' gesteld is, hetgeen i'~ toegestaan indien

V 2>8~« CJ..Bx'
C2 ?Jt OX

Vergelijken van (31a) met V X t=.=- 'OB leyert:
- ót

== V X (E' - -y X BI) + J!.. (V. B' ) (JL - .3lc)

-B==:- ~' + YX~
-~

Da.ar 'V • ..BI =0 geldt

E )< (E ' f
V x - V - ~ x..E)')-

waaruit:
E Et I

- - ~ x..B- -

(Jr - 3ie)

(rr- 32.)

(n- 33)

Dit is dezelfde uitdrukking die we ook in appendix I hebben afgeleid;

alleen de magnetische induktie is nu:B' i.pev. ;B zoals in appendix I@

Dit is echter een relativistiche correctie van de orde Ji (zie 32~)e
c

Het elektrische veld, waargenomen door een stilstaand'! waarnemer is

gelijk aan het veld~ waargenomen door een b~wegende waarnemer min de

term .::!..- x:B <;)

Toepassing van de 1orentztransformatie op

v'x H'== o.D'
~t'

levert nu, weer in eerste benadering:

V>< H 'il X ( ti' + .Y.. X IJ' ) - v(v' .. n 1
)-

V X (J:l' + vX .D' ) - f'~ (]I - 33 a)-
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(JI-33b)

Toepassing van Lorentz-transformatie op de continuIteitsvergelijking_

De continuIteitsvergelijking in 2... luidt:

en in z..':

v.] - -

I I () p'\/. J _--r-

of'
Passen we op (34b) de operatoren (S)t (6) ~n

o -
oz}-

toe, dan gaat deze vergeliJking over in:

I d
\11 - ~2. ÖX

- ---
VI- r!L

() (V . I ')
M c.'- Ix + f

Vergelijken met (34a) levert de volgende betrekkingen:

r f
Ix + f::

V1- f'~
r-

In vektorvorm wordt di t, wederom in de veronders te lling da. t f ~« J ;

en (Ir - 35)
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Indien de Lorentz-transformatie in omgekeerde ri~hting was toegepast,

was het resultaat:

1 - fV f'- f - (.:Ir - 3b)

De vergelijkingen van Maxwell voor bewegende materie en stilstaande

waarnemerê

Het referentiesysteem voor de stilstaande waarnemer is het coördinaten

systeem, aangeduid met ~ & We willen nu de differentiaalvergeliJkingen

van Maxwell afleiden, waarin voorkomen de veldgrootheden~ t@O$Vê het mee

bewegende coordinatensysteem ~', en de differentiaaloperatoren naar de

coordinaten van ~ G

Dit is analoog aan hetgeen in appendix I is gedaan; nu gebeurt het

doorzichtiger en ook is in te zien, dat de formules in appendix I all~en

voor ~"c<::. / gelden, een voorwaarde die niet volgde ui t de afleidinge
c 2

Ook hier zal worden verondersteld, dat -.!- <:::.<- 1 zoda t / _ 1

mag worden gesteld" c'2.. Vi-tb..
De vergelijkingen luiden dan:

vx(Et-vxBI) __ ~(BI VXE')ot + c,2

V X (H'+'y' x.,d) - .Y.(v'. Jij = I' + l!!:. + _~ (n' _
ot

~ x H') [JI. -3]b)
c2..

y >( ti') ·_ p' + 'Y.- J
c

2
) c 2

_v_X_E_'_) = D
c2.

- - ~ ( F' + Y.L')
öt c,,?-

v. CE' +

v" (J' + f':!.-)

Al naar gelang het toepassingsgebied kunnen de~ vergelijkingen worden

vereenvoudigd, door de grootte-ordes van de termen te vergelijken$

Om te kome~tot de gebruikelijke uitdrukkingen, zullen we, zonder ons

af te vragen of het is toegestaan, de volgende aannamen doen:

y"X EI <<- .BI
c2.

)LX ljl
~<. .D'

c 2

V .. Jt « Jp
c 2
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De vergeliJkingen worden dan:

v X Et .. oB' V X (V E' )- - + X (:Ir - 38)èd:

Hf -.l' -t
, aD' 1- }{ (V!.Di

) -
j

v )< - fY + Vx ( VX;p)
ot

De tweede van dit st~lsel vergelijkingen is nog uit te werkent m0b.v~

een betrekking uit de vektoranalyse:

'iJ x ( V x ..D' ) -ï (V .. D' )

,
f V

- j)' (\l.yJ

- (.!!. \7) :D'

indien D ' ~~~' 1 'dV .. = v _ en de sne he 1. v als eenparig wordt aangenomens

Door substitutie blijkt dan~

vx H J .I' +
è).dl J

ot
( ) .D '- :i. V

t is ook de termv _ wx"t

De term (:!... V) D f komt men meestal niet tegen in de li teratUtire

Deze t~rm volgt rechtstreeks uit de afleiding van de voorafgaande formules

m.. b.vs de relativiteitstheorie uit de vergelijkingen van Maxwell voor

niet bewegende materie .. In [7], vol .. 2, blz. 558 komt men deze term ook

tegen$

Indien de beweging een rotati~ is,

worden geschreven alsvoor vacuwn kan
/

c.2. - €,. ft> $

zijn voorbeelden te over, waarbij niet geldt

V X B' <:::< E '

Er

hoeft niet klein te zijn t.o. v.,
,yxH

c2.
àaar

Immers

(.J)'. V ) Y. =f 0 en moet deze ook worden meegenomen i1>

VI< H' .DlVan de ingevoerde verwa.arlozing~n is met name <::..<. in vele ge-c.2.
va~len aanvechtbaar. Weliswaar is de term op zichzelf klein, maar hij be-

.D' e

Om fouten te vermijden, verdient het m~ifl aanbeveling, uit te gaan van de

vergelijkingen (37) en deze voor concret~ toepassingen te vereenvoudigen*

Men kan ook nog de vergelijkingen van Maxwell voor bewegende materie uit

drukken in de groothedenl' gemeten in L.., en de coordinaten van L
(zie [8] t blz9 256 e@vJ
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Radiële komponent J r van de wervelstroomdichtheid@

""0 40"'"3 • . lp'0 - '!T Ir g a ~ 6~ m; l,JA::Ulg: ~~, m'iJl {';m

Radiële komponent J van de wervelgtroomdichtheid0
r

r .", 120@ 10""'3 m;, ijking~ 1 mVIC!!l@

I
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Radiële komponent J van de wervelstroomdichth~id@r -

Radiële komponent J van de werwelstroomdichtheid@
r

r l'S 200", 10....3 m ; ijking ~ 0 ~ 2 rIJ.V/ cm fit
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Bijlage 17"

Tangentiële komponent Jr van de wervelstroomdichtheid®

r ~ $ 10 '""3 m; ijk: i ng ~ 0 j 5 mV/ cm~,

Tangenti komponent Jp van de wervelstroomdichtheid?

r §g 120 10~3 XlIi; ijking: O~5 mV/cm~
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Bijla.ge 178.",

Tangentiële komponent J~ van de wervelstroomdichtheid~

r g 160 ~ 10....3 m; ijking f 0 9 5 mV/ cm@

Tangentiële komponent J~ van de wervelstroomdichtheid.

r g 200 ~ 10 =3 m; -i j k iIl€, ~ 1 mV/ CID"
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