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Bet personenvervoer in dichtbevolkte gebieden wordt de laatate

jaren voor het grootste dee1 verzorgd door auto's en autobussen.

We kunnen waarnemen dat voor het openbaar vervoer steeds

meer autobusdiensten worden ingeschakeld terwijl bestaande

tramlijnen worden opgeheven. De oorzaak van deze ontwikkeling

ligt in het verschil in exp1oitatiekosten van tram en autobus.

De tram vereiet een ingewikkelde installatie (rails,bovenlei

ding, wisse1s, enz.) en kan daarom niet CODcurreren met de

autobus. Bovendien vormt de tram een obstakel in het verkeer

wegens zijn grote afmetingen en zijn gebondenheid aan de rails.

De verkeerssituatie ontwikkelt zich echter zodanig

dat nu reeds kan worden voorspeld dat binnen een aantal jaren

het personenvervoer in de grote wooncentra niet meer kan

worden verzorgd door auto's en autobussen. De ruimte in de

straten zal te weinig zijn; vooral het grote aantal auto's

eist veel ruimte op. am dan toch in de verkeersbehoefte te

voorzien zal men openbare middelen van vervoer moeten gaan

gebruiken die een eigen weg of baan ter beschikking hebben.

Dit vervoer zal verzorgd moeten worden door trams of soort

gel~Ke voertuigen die hetzij ondergronds, hetzij op een via

duct of op andere wijze gescheid,n van he~ overige verkeer

zich.kunnen verplaatsen. De tram die nu aan belangstelling

verliest, door de komst van de auto, zal weer tot ontwikkeling

komen doordat de verkeerssituatie op de weg steeds ongunstiger

wordt tengevolge van de overvloed van auto's.

Men gaat ertoe over trams te ontwerpen speciaal

voor vervoer over halte-afstanden van ongeveer 1000 meter.

am snel vervoer te verzor~en moet een hoge gemiddelde snelheid

worden toegepast. Er moet dus met een grote versnelling

worden aangezet en met een grote vertraging worden afgeremd.

Hiervoor zijn grote motorvermogens nodig. Tegel~K wil men het

energieverbruik zo laag mogel~~ houden. Men zoekt daarom naar
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regelsystemen voor de trekkr.cht waarbij niet. zoals bij het

klassieke systeem, een groot deel van de gebruikte energie

wordt omgezet in nutteloze warmte. Men zou zelfs zo ver

willen gaan dat de energie die de tram bij het afremmen levert,

wordt teruggevoed in het net.

Een verliesarme regeling voor de stroom door

de tractiemotoren bij een gegeven voedin~:sspanning, kan worden

gerealiseerd met behulp van gestuurde dioden (thyristoren).

Deze realisatie verkeert wat betreft de grotere vermogens

nog in een experimenteel stadium. Men is echter wel zover

gevorderd dat er behoeit bestaat aan een opstelling waarmee

men de koppels die de tractiemotoren moeten leveren bij het

voortbewegen van de tram, kan nabootsen. Zodoende kan het

gehele systeem worden beproefd, zonder dat men daarvoor met

de wagen zelf behoeft te gaan rijden.

In de hal voor electromechanica van de T.H.

Eindhoven is een demonstratieopstelling van een tram aanwezig.

De afstudeeropdracht, waarover in het volgende wordt gerap

porteerd, omvat het aanbrengen van de vereiste belastingen

van de tractimotoren zodanig dat de stromen en aanlooptijden

dezelfde of nagenoeg dezelfde waarden hebben als in werkelijk

heid. De demonstratieopstelling moet dus electromechanisch

gezien een schaalverhouding van 1 : 1 krijgen. De massa van

de wagen is daartoe met behulp van vliegwielen gesimuleerd.

De loopweerstand en een eventuele helling kunnen worden

nagebootst met behulp van een met de wielassen gekoppelde

ge~Kstroommachine. Op deze wijze kan men de aanwezige demon

stratieopstelling beproeven onder omstandigheden die, wat

betreft de benodigde vermogens, overeenkomen met de werke

lijkheid. Bovendien is nu de mogel~~eid geschapen om in de

practijk te onderzoeken hoe de tractiemotoren reageren op de

sturing door middel van thyristoren.

De bovengenoemde demonstratieopstelling

bestaat uit een wielstel met b~Dehorende electrische instal-
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latie van een zogenaamde PCC-car. De FCC-car is een type

tram dat in de dertiger jaren in Amerika is ontwikkeld

om in comfort en snelheid te kunnen wedijveren met de auto.

De tram is ontworpen door een commissie, benoemd op een

conferentie van directeuren van tramwegmaatschappijen.

(1927: Electric Railways Presidents Conference). Sindsdien

wordt dit type tram FCC-car genoemd (fresidents fonference

fommittee).In ons land is de PCC-car o.a. in gebruik bij de

Haagse Tramweg Maatschappij.
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DE B&VEGINGSVERGELIJKING VAN RET RAILVERKEER EN DE TOEPASSING VAN
DEZE VERGELIJKING BIJ DE DEMONSTRATIE-OPSTELLING VAN DE PCC-cAR.

1. De trekkrachtvergelijking.

Indien men zich een trein voorstelt dan bestaat deze gewoonl1jk

uit een locomotief die een aantal wagens voortbeweegt. De loco.o

tief levert .en kracht die de trein in beweging brengt en in be

weging houdt. De trein verzet zich tegen de beweging en levert

een kracht die evengroot doch tegengesteld is aan de trekkracht. D.

trekkracht T maakt evenvicht met de weerstand W welke de trein

biedt.

In deze "weerstand" kan men componenten van verschillende aard

onderscheiden. Er is 1e een kracht nodig om de trein in beweging

te houden. . Deze kracht is een wrijvingskracht en de arbeid die

verricht wordt door deze kracht is verloren omdat de energie wordt

omgezet in warmte. Ten 2e kan het nodig zijn de trein tegen een

helling op te trekken. De arbeid die hier verricht wordt is Diet

verloren want de trein wint aan potentiale energie. Ten 3e is er

een kracht nodig om de massa van de trein te veranellen. Het is

onmogelijk aan deze versnellingskracht te ontsnappen want men wil

een bepaalde snelheid bereiken op het traject en de trein moet

daarbij worden "opgeladen" tot de bepaalde hoeveelheid arbeidsvue

mogen van beweging.

In principe is deze arbeid niet verloren doch het is v~ak nodig

alle energie te dissiperen omdat men geen andere methode heaft de

trein bij een bepaald station tot stilstand te brengen.

In vergelijk1ng uitgedrukt is he~krachtenevenwicht:

waarin
T = trekkracht geleverd door de locomotief,

WI = loopweerstand van de trein,

W
h

= de component van de zwaartekracht lange de baan,

W = de kracht nodig voor versnelling::
a

massa x versnelling.
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Van de 3 genoemde componenten is alleen de loopweerstand de kracht

die een echte weerstand genoemd mag worden omdat het de enige kracht

is die optreedt met dissipatie. De andere krachten z;.in z. g. conser

vatieve krachten. Ze z~n ontstaan doordat verschillende vormen van

energie in elkaar worden omgezet.

De grootte Tan de krachten drukt men meestal uit in kg per tOD

treingewicht. De krachten heten dan specifieke loopweerstand,

4 specifieke hellingsweerstand enz. De genoemde krachten worden

in de volgende paragrafen nader ~esproken.

2. Loopweerstand

Voor de aanwezigheid van loopweerstand zDn twee oorzaken aan te

wijzen. Door de indrukking van de wielen en rails en de indrukking

Tan het ballastbed Tan de rails is er een kracht nodig om het be

laste wiel OTer de rail te'laten atrollen. Deze kracht is onat

hankelijk Tan de anelheid en bedraagt volgens de metingen van Ter

schillende onderzoekers 1,5 tot 3 kg/ton. De warmte-ontwikkel1ng

Tan deze wrijTing treedt op in het ballaatbed en in het aanrak!ngs

oppervl~k tusaen wiel en rail. Er kan een extra wrijvingakracht

optreden ala de trein een bocht in het traject moet volgen. Immere,

linker- en rechterwiel zijn star met elkaar verbonden; ze soeten

dUB een gelijk aantal omwentelingen maken. De atgelegde weg YOor

het wiel dat de buitenbocht volgt, is echter groter dan de afge

legde weg voor het wiel dat de binnenbocht volgt, zodat er enige

slip moet optreden. Voor de grootte van deze extra wrijving zijD

in de literatuur empirische tormules te vinden. *)

De luchtweerstand van de trein speelt ook een rol bij de wrijving.

Deze is o.a. afhankelijk van de snelheid. Oorzaken van de weerstand

zijn de stuwdruk san de voorzijde van de trein, de weerstand ten

gevolge van de taaiheid van de lucht die langs de zijkant van de

trein stroomt en de energie die wordt opgenomen door wervels die

aan de achterzijde van de trein ontstaan. De krachten z1jn even

redig met het kwadraat van de snelhe1d en de evenredigheidsconstante

hangt at van de vors van de trein.

*) Electrische Fahrzeug antriebe bIz. 12
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In de literatuur vind men meestal formules voor de loopveerstand

van een trein.die zovel de krachten tengevolge van het afrollen van

de vie len bevatten, als de krachten tengevolge van de luchtveerstan •

De formule bestaat uit een term die onafhankelijk is van de snel

heid (die men afkomstig denkt van de rolweerstand) en een term

evenredig met het kwadraat van de snelheid, (welke men atkomstig

denkt van de luchtweerstand).

~De term evenredig met het kwadraat van de snelheid wordt vaak ook

in kg/ton aangegeven, hoewel men niet kan aannemen dat de lucht

weerstand van het treingewicht en dus ook van de belading afhangt.

Men corrigeert dit door bijvoorbeeld voor een lege goederentrein

een andere coefficient aan te geven dan voor een beladen goederen

trein. De verhouding der coefficienten kan een factor 8 bedragen.

:Bij een snelheid van 100 km/uur kan de loopweerstand een .aarde

van 5 kg/ton bereiken voor zware goederentreinen en personen

treinen; tot ongeveer 12 kg/~on voar een lege goederentrein.

In figuur 1 is een overzicht gegeven van de loopweerstanden

van verschillende voertuigen.

bo r-----.----,---.------r---+--.---~-__r--.,...--...,'0
kybok.

.n

"0 pIWJO~.........kO '10

F\.~. 1
30- '10

1
~ 'U 1.0

~

'"~
~
0 10 10
~

r 0
() $"0 100 km/........ s~.

De loopweerstand van voertuigen op de weg- is 7 a 10 keer groter dan

de loopweerstand van treinen.
( gegevens ontleerrd aan Hutte VB VII: Leichtbau- und Energie-

fragen, blz.441 )
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3. Hellingsweerstand.

De helling van een traject is gedefin1eerd als het aantal meters

hoogteverschil per meter afgelegde wes. Volgens deze definitie is

de helling dus sinO<. waarbij cL de hoek is die de helling met de

horizontaal maakt. Voor de component nn de zwaartekracht die op de

trein werkt, in de richting van de baal geldt:

~ = G sin~ = G. s of \ = s ~g/ton,

met a = helling in PlO mille (%o).

De steilste hellingen die men in het tra,ect toestaat komen voor in

het bergland en bedragen 15 tot 40 0/00.

Voor trams staat men 50 0/00 toe en in uierste gevallen zelis 70 o/Oel.
e,

Als het hellingspercentage het bedrag 70 ,oo.te boven gaat, dan zal

men tandrad-tractie gaan toepassen.

o .Als men stelt dat de helling niet meer bedr~gt dan 50 /00 dan zal

men geen grotere kracht van de helling onderinden dan 50 kg/ton.

4

4. Versnellingsweerstand.

2
Om een massa van 1000 kg met 1 m/sec te versnllen is een kracht

nodig van 1000 Newton. In kg/ton omgerekend beoaagt de kraoht nodig

voor een versnelling:

1000
Wa = 97S1 • a = 102 a kg/ton

2ala a de versnelling in m/sec is.

De trein bevat echter ook·nog draaiende delen (wie~, assen en moto

ren) die behalve in lineaire beweging oak in roterele beweging ver

sneld moeten worden. Hiervoor is een extra kracht nO'.g;

voor goederenwagona is dezeextra kracht ongeveer 3%an de kracht

benodigd voor aIleen lineaire versnelling.

Voor trams is dit bedrag ongeveer 10%, voorsneltreinl~motieven

15% en voor goederentreinlocomotieven zelfa 25%. Deze ~ijnbare massa

wordt veroorzaakt door het massatraagheidsmoment van d60 toren

van de aandrijvende machines.
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Omdat deze machines aan de wielassen gekoppeld zijn via een

vertraging van bijvoorbeeld z keer t wordt het massatraagheidsmoaent

van de rotor met het kwadraat van de vertraging (z2 keer) merkbaar

aan de wielas.

'Nat de grootte van de versnelling betreft stelt men voor versch1llen

de soorten diensten andere eisen. Voor een goederentrein is een

aanzetversnelling van 0t05 - 0.1 m/sec2 voldoende. Voor een personen-
2trein eist men 0.2 - 0.6 m/sec en voor vervoer in de stad met kleine

2halte-afstanden eist men een aanzetversnelling van 1 - 2 m/sec •

Men moet bij de keuze van de aandrijfmotoren rekening houden met de

vereiste versnellingen. Wenst men een aanzetversnelling van ~ m/sec2 ,

dan is hiervoor een kracht nodig die overeenkomt met een helling van

200 0/001

De gehele trekkrachtvergelijking kan men zien in een elektrisch

analogon ala een tweepool. De trekkracht T is de spanning aan de

klemmen. de snelheid v ~s de stroom door de tweepool.

De componenten van de tweepool kan men denken als een epanningsval Ri

voor de loopweerstand t een spanningsbron E voor de helling en een

zelfinductie L voor de massa van de trein (zie fig. 2)

E

..

+ o---~-~------~----------

--- - ----
1\ t.. _

fig. 2
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5.D. FCC-car demonstratieopstelling

De demonstratieopste111ng beoogt een model te zijn voor de FCC-car .

De FCC-car is een tram ontwikkeld voor railverkeer in de stad

met korte halte-afstanden. Om een hoge gemiddelde snelheid te

behalen moet men een hoge aanzetversnelling toepassen waarvoor

krachtige motoren nodig zijn. Deze zjjn geplaatst in de wagens

die ook accomodatiebieden voor de passagiers. AIle wielen

worden aangedreven omdat men voor het bereiken van een hoge

aanzetversnelling gebruik moet maken van alle beschikbare

adhesiekracht tussen rails en wielen. Aan het comfort van de tram
I is zeer veel aandacht besteed en daarom is in ruime mate gebruik

gemaakt van rubber als verend element, waardoor de loopweerstand

groter is dan bjj een normale tram. liit metine~en is gebleken

dat de loopwec'rstand van een PCC-car voldoet aan de formule:

w = 6,3 + 0,0363 v + 0,00185 v2 kg/ton
r

v = snelheid in km/uur

snelheid

weerstand

o
6,3

10 20

~i,8 7,9

30

9,0

40

1C,7
50

12,7

60

15,1
70

17,9

80 km/uUI

21,0 kg/t

(uit : Electrische Fahrzeugantriebe, bIz. 11)

Omdat men voor het bereiken van de hoge aanzetversnelling tot

het uiterste van de adhesiegrens moet gaan, is een nauwkeurige

regeling van de trekkracht aan de wielen noodaake!ijk. Een wiel

dat gaat doorslippen ondervindt een veel kleinere adhesie dan

een rollend wiel *) en men moet dus voorkomen dat door een korte

ruk het wiel begint door te slippen en dan ook bij kleinere

trekkracht blijft doorslaan. Bovendoen is het optreden van

rukken, d.w.z. het veranderen van de versnelling, onaangenaam

voor de passagiers. Het is alleen met een automatische regeling

van de trekkracht mogel~k het aanzetten en afremmen comfortabel

en tegeltk snel te laten gebeuren.

*) zie Electrische Fahrzeugantriebe. bIz. 13.
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De maximale aanzetversnelling wordt beperkt door de maximaal be

reikbare adhesiekracht.

Ala aIle wielen aangedreven worden. dus het gehele gewicht van de

wagen gebruikt wordt voor de opwekking van adhesie. geldt

W = maximale wrijving in N.
m

)! = wrijvingscoefficient.

G = zwaartekracht = Massa. 9,81 in N.

De veranelling tengevolge van deze kracht is:

a =
W

m
massa =)A-.9,81 . 2

Il/sec •

De wrijvingscoefficient kan varieren van ~.06 voor gladde. natte

rails tot 0,30 voor droge. met z~nd bestrooide rails. De maxi.ale
2aanzetversnelling kan dUB 3 m/sec zijn.

De demonstratie-opstelling omvat een onderstel (bogie genaamd), met

2 wielassen. ieder aangedreven door een tractiemotor. De automatische

regelapparatuur voor de trekkracht ia - compleet met bestuurders

zitplaats en bedieningsorganen - aanwezig. Een verlicht schema van

het elektrisch circuit informeert de bezoeker/bestuurder over de

verschillende schakelhandelingen die tijdens de (gesimuleerde) rit

automatisch verricht worden. De demonstratie-opstelling verschilt

slechta hierin dat er tyee motoren parallel geschakeld zUn terwijl bij

de PCC-car 2 takken van ieder tyee motoren in serie worden toegep&st.

De voedingsspanning is bij de opstelling daarom-~~*~~van600 V

by de '~~;!~r tot 300 v.
Het regelsysteem van de PCC-wagen is gebaseerd op het principe, dat

er weerstand moet worden bij- of afgeschakeld naarmate de stroom

door de motoren groter of kleiner is dan een referentiewaarde, welke

wordt ingesteld door de stand van een pedaal. De maximale waarde van

de voorschakelweerstand is hier van 3.3 ohm verlaagd tot 1,7 ohm,

om bij de lagere voedingsspanning dezelfde stromen door de motoren

te verkrijgen als in werkelijkheid. Daartoe heeft men de trappen van

de weerstand twee aan twee doorverbonden. waardoor de fijnheid van

regeling enigszins is verminderd; doch het demonstratiemodel heeft

daardoor niet in het minst aan "echtheid" verloren.
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De beide tractiemotoren leveren nu de trekkracht T voor de tramwagen.

Als voorbeeld van een PCC-wagen is het ultra-lichte rijtuig ge

nomen, dat in gebruik is bij de Rotterdamse Elektrische Tram. Ret

gewicht van deze wagen is 12,5 ton, bij een capaciteit van 25 zit

plaatsen en 68 staanplaatsen. Voor de belading wordt genomen: 38
passagiera a 80 kg, zodat het totale gewicht 12,5 + 3 = 15,5 ton

wordt. De wielen van het onderstel zijn met riemen en riemschijven

gekoppeld aan een remdynamo. die voor deze demonstratie-opstelling

het rechterlid d.w.z. loopweerstand, hellingsweerstand en ver

snellingsweerstand van de trekkrachtvergelijking moet leveren. De

remdynamo moet dus op een of andere wijze zodanig gestuurd worden

dat de vereiste weerstandskrachten op de wielen van het onderatel

worden uitgeoefend. Deze opzet biedt voordelen, want het is dan

mogelijk de loopweerstand of hellingsweerstand op eenvoudige wijze

te veranderen, terwijl het zelfs mogelijk zou zijn de versneIIings

weerstand te veranderen hetgeen in werkeIijkheid het aankoppelen

van een wagen betekent. Ook zou het zelfs rrogeluk ZUn het optreden

Van slip op gladde rails te simuleren •

..
Het bleek echter dat de bestaande riemoverbrenging niet geschikt was

2voor de optredende krachten: 15500 kgmassa, versnelt met 2 m/sec

geeft een kracht van 31.000 N~ 3.100 kgkracht, dus een kraeht van

1550 kg per onderstel. Bij een kracht van 450 kg ging de riem slippen,

terwijl uit aantekeningen van de ontwerper bleek dat de riem ge

dimensioneerd was op 160 kg. De riem was dus een factor 2,8 over

belastbaar, doch de werkelijk optredende krachten gingen daar nog

een factor 3,4 bovenuit.

De riemoverbrenging te vervangen door een overbrenging met tandwielen

of cardanassen zou een oplossing zijn. Dit zou echter~ingrijpende

wijziging van de opstelling betekenen. Daarom werd er naar een

andere oplossing gezocht. De grootste component van het rechterlid

van de trekkrachtvergelijking is de versnellingskracht. Deze kracht

wordt veroorzaakt door het opnemen van arbeidsvermogen van beweging

door de versnelde tram. Het moet dus mogelijk zijn eenzelfde hoeveel

heid arbeidsvermogen van beweging als een rechtlijnig voortbewegende

tram bevat,in een vliegwiel te verzamelen. Om bij een zo klein moge

lijke massa zoveel mogelijk energie te verzamelen moet het vliegwiel
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liefat op een sneldraaiende as gemonteerd zljD. De as van de

tractiemotor draait het snelst van alle assen en het vliegwiel

zal dus ook daarop gemonteerd dienen te worden indien tenm1nste

aan alle overige voorwaarden van realiseerbaarheid voldaan wordt.

Het bleek nu moge1ijk door middel Van een vliegwiel op ieder van

de beide aBaen van de motoren het gewicht van de tram-agen te

simuleren. Het nadee~ van deze oplossing is dat het nu niet

mogelijk is het varieren van de belading of het aankoppelen van

een extra wagen te simuleren.

6. Berekening van het vereiste traagheidsmoment van het vliegwiel.

Bij de berekening van het benodigde traagheidsmoment van de

vliegwielen wordt uit~egaan van de equivalentie van de energie

inhoud van een Massa in re'~htlijnige beweging en de energie

inhoud van een massa in roterende beweging.

Of:
2 2

tmv = tJ'-t)

waarbij : in kg
'f-

m = massa

v = snelheid in m/sec.

J massatraagheidsmoment in kgm2=
w = hoeksnelheid in radialen per see.

De massa m is hier de massa van de tramwagen vermeerderd met de

equivalente massa van de draaiende delen.

massa m = 15.500 kg

roterende delen 1O;~.m ::: 1.550 kg
-

tota8l 17 .050 kg

m/sec.w.•0,0444W .;j. 0 63- =7,17·;::· t' )v =

de vertraging van

( 7,17 keer ).

Of:

In de demonstratieopstelling is slechta een onderstel aanwezig

zodat slechta de helft van deze massa dient te worden gesimuleerd:

m = 8525 kg.

Het verband tussen de lineaire snelheid v en de hoekanelheid Lu

van de motoras wordt gegeven door de wieldiameter ( 635 rom ) en

de overbrenging tussen wielaa en motoras
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8525. (0,0444 w)2 = 2J.W 2
J = 16,7 kgm •

Er is echter al een hoeveelheid massatraagheidsmoment aanwesig

in de opstelling in de vorm van roterende massa van de rotoreD Tan

de tractiemotoren, de rotor van de remdynamo en de roterende

massa van de wielassen. Deze hoeveelheid is re,ods door middel

van een uitloopproet bepaald door de heer W.D.E.Brandsma.

Het massatraagheidsmoment bedraagt 40 kgm2 betrokken op de as van

de remdyuamo. Omgerekend op de as van de tracti~motor bedraagt

'.dit traagheidsmoment(de overbrenging van remdynamoas op wielas

is 1 : 0,5)

2
3,1 kgm •

2Er blijft due nog e~n bedrag van 16,7 - 3,1 = 13,6 kgm toe te

...oegen voordat het wagengewicht is gesimuleerd. Per motoras

moet dus een traagheidsmoment van 6,8 kgm2 worden aangebracht.

Inplaata van de remtrommels kunnen nu vliegwielen op de motor

as worden gemonteerd. Er is Gan maseatra~gheidsmoment verloren

gegaan doch dit bedrag kan worden gecompenseerd. De afmetingen

van de remtroLl:.•ele waren: 200 mm diameter, 35 mm dik en 65 mm

breed, zodat het gewicht one;eveer zal zjjn 280 .65.3;.7,8.10-5 =

= 15.5 kg. Denken we deze maasa aan de omt~ek ~econcentreerd dan

bedraagt het mssaatraagheidsmoment mr2
= 15.).(0,14)2 = 0,3 kgm2.

Het te monteren vliegwiel zal dus een massatraagheidsmoment IDoeten

hebben van 6,8 + 0,3 = 7,1 kgm2 • De fUTlctie van de remtrommel wordt

dan overgenomen door de bUitenzijde van het vliegwiel.

Voor het simuleren van de massa van de tram is dus een vliegwiel

nodig van 7,1 kgm2. Daarb~ is uitgegaan van een gemiddelde bela

ring van de tram. Het feit doet zich e(:hter voor dat het vliegwiel

gemakkelijker te realiseren is naermate het geeiste traagheidsmo

ment kleiner is. De benodigde ruimte en het gewicht worden Minder

en vooral het laatete epeelt een belangrijke rol omdat het vlieg

wiel slechta aan een zijde door een lager wordt ondereteuDd. Het

vliegwiel dat nog juist realiseerbaar werd geacht heeft een

massatraagheid8mo~entvan 6,1 kgrn2 inplaats van 7,1 kgm2 •
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2
Totaal is dus aanwezig 2 • 6,7 + 3,1 -,2 .0.3 = 15.9 kgm •

Dit bedrag is ongeveer 5% minder dan de vereiste 16,7 kgm
2

die

hierboven berekend is om de maa~a van de tram te simuleren. Dit

verachil belnvloedt het gedrag van de demonstratieopstelling

echter niet merkbaarj het kan bovendien worden gernterpreteerd

ala een belading die minde~ is dan de aan~enomen gemiddelde be

lading. Een zorgvuldi~e beschouwing van de constructie van het

vliegwiel wordt in hoo£dstuk 2 gegeven.

7. Het gedrag van de demonstratieopatelling.

De trekkrachtvergel~King voor de PCC-car he0ft nu de volgende

vorm:

·2)T = ( 6,3 + 0,0363 v + 0,001(5 v +

+ ( 112 • a )

+ s kg/ton.

IIierin is: v = snelheid in km/uur

a = versnelling in m/sec2 •
f-

s = helling in promille.

De eerste term is de loopweerstand bekend uit de literatuur; de

tweede term is de kracht nodig voor de versnelling, waarbij

voor de draeiende delen 10 % van het wagengewicht is genomenj

en de derde term is de component van de zwaartekracht die in

zeer extreme gevallen 50 kg/ton kan bedra~en.

Uit de koppel-toerenkromme van de gebruikte machines,

de vert raging tusEen motoras en wielas, de diameter van de _ielen,

het gewicht van de wagen en de hierboven gegeven trekkrachtver

f!el~jking i-an bepa;ld worden de aC'.nzetversnelling, de maximum

snelheid en de benodigde tijd om de maxi:num snelheid te bereiken.

De aanzetversnelling wordt bepaald door de maximale stroom door

de motoren en de massa van de wa~en. De maximum snelheid wordt

bepaald door de loopwepr tand van de wagen en de koppel-toeren

kromme van de gebruikte tractiemotor. Voor de berekening wordt

gebruik~ema··kt van de volgende gegevens:
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massa Tan de wagen: 15,5 ton

wieldiameter: 635 mm

overbrenging motoras wielas: 1 : 7,17

stroom b~ aanzet: 230 A

~assatraagheidsmoment 2
betrokken op een motoras: 8,0 kgm •

De koppeltoerenkromme Tan de tractiemot~r VR33 , afgeleid van

de gegevens van ACEe. (zie bijlage VI):

toerental kuppel toerental koppel toerental koppel

per min. kgm per min. kgm per min. kgm

1700 37,0 2000 22,4 3000 7,8

17>0 34 ,0 2100 19,5 3200 6,7

1800 31,1 2200 17,0 3400 5,8

1850 2E,3 2400 13,6 3600 5,0

1900 26,0 2600 11,0 3800 4,4

1940 24,5 2800 9,2 4000 3,8

De formule Toor de loapweerstand wordt nu op een motor gereduceerd.

Per motor is er een massa van 15,5.i ton voart te bewegen,

waeruit volgt de loopweerstand per motor:

2 .15-.t.2Wl : ( 6,3 + 0,0363 v + o,001b~ v ).~ kg.

Het verband tussen de snelheid v en het toerental n van de

motoras per minuut worat bepaBld met de ~~l~Kheid:

•
1 kmjuur = 1000

CO m/min. : 1000 1
60· -w-i-e-l"""'"o-m-t-r-e-k omw./min.:

Ol:lw/min. van de motoras.=
1000 1
--;0. Tr. 0,635·

Voor de ootoras betekent dit:

1 km/uur : 1000 1 7,17 : 59,7b"O'. Tr. O,vj5· omw./min.

Het verband tUBSen de tre~~racht aan de wielen en ,het koppel

aan de motoras volgt met:
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1 kg trekkracht = 1. t. 0,635 kgm aan de wielas =

= 1. t. 0,635. 1 7 aan de motoras.7,1

Dus:
1 ~;g trekkracht aan ;~e wielen geeft

0,0442 kgm koppel aan de motoras.

De loopweerstand gereduceerd op de motoras wordt nu als funetie

van het toerental n :

{6.3 1
+ 0,00185 ~ t} 1

C

•WI = + 0,03~)3.
59,7· n ;,7 ~.0,0442

= 1,08 + 0,104. 10-3 .n + 0,089. 10-6 .n2 kgm.

Voor enkele toerentallen bedra~gt deze weerstand:

toerental

koppel °
1,08

1000

1,27

2000

1,04

3000

2,20

LIOOO

2,92

4400

3,72

omw./min.

kgm.

Bet blijkt dus dat het punt waarb~ er evenwicht is tussen het

motorkoppel en de loopweerstand inligt tussen LfOOO ouw./min.

(motorkopr,el 3,8 kgm) en 4400 orow./min. (weerstand 3,7 kgm).

Als dit toerental 4200 orow./min. wordt genomen dan is de sDelheid

van de tram ~~~ c 70 km/uur. Deze snelheid komt goed overeen

met de maximumsnelheid die de fabrikant van de PCC-wagen geeft

namelijk 68 km/uur bij een bovenleidingsspanning van 550 Volt.

Bet koppel benodigd voorde loopweeratand

blijkt zeer klein te z~ vergeleken met het koppel dat de

tractiemotor bij lage toerentallen levert. Bet overschot

worrlt gebruikt voor de versnelling van de wagen. Uit grafiek I
is voor verschillende toerengebieden het gemiddelde koppelover

schot bepaald. Hieruit kan met behulp van het traaghcidamoment

de tijd worden bepaald die voor het doorlopen van het gebied nodig

is.In tahel I is een overzicht ~egeven. ( massatraagheids-

moment = 8,0 kj:;m2 en 1 krc:m = 9,8 Newtonmeter).
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Tabel I

toeren~ebied gem1ddeld gemiddelde t~idsduur

koppeloverschot versnelling:

Omw./lliin. kgm m/sec 2 sec.

o - 1680 40 2,2 3,57

1680 - 1900 32 1,7 0,60

1900 - 2200 20 1,0 1,27

2200 - 2600 12 0,65 2,82

2600 - 3600 6 0,33 14,8

totRal: 23

3600 - 4200 1 0,06 50

De aanzetversnell1ng gedurende de eerste 3,6 seconden 1s dus

constant 2,2 m/sec~ en gaat bij een snelheid van 28 km/uur

afnemen. Na 22 seconden is de snelheid van 60 k~/uur bereikt.

30ven deze snelheid is de versnelling zo klein geworden dat er

ruw geschat nog 50 seconden nod1g zijn om de topsnelheid van

70 km/uur te bereiken..

Uit deze berekening blijkt dat het gedrag van de demonstratieop

stelling goed zal overeenkomen met het gedrag van de werkelljke

tram, als de aangegeven loopweerstand wordt aangebracht en als

dezelfde aanloopstroom wordt toegepast.

8. De stroom vereist door de remdynamo.

De krachtell voor de versnellinp: worden nu geleverd door de vli.eg

wielen.De remdynamo moet nu zorgen voor de loopweerstand en

eventueel de hellin~sweerstand vpn de demonstratieopstelling.

Daartoe is het veld op een constante waarde gehouden en het

koppel dat aan de as optreedt is dan evenredig IDet de rotorstroom.

Er is een regelsysteem opgebouwd om de ankerstroom van de'rem

dynamo op een bepaalde gewenete waarde te houden.

In formule u1tgedrukt:

T = C • i T = asko::,pel (Nm)
r

-. = evenredigheidsconstante (Nm/A)-'

i = rotorstroom (A. )



technische hogeschool eind hoven

afdeling der elektrotechniek • groep elektromechanica

~z 23 v.. ~z.

rapport nr. EM65-

Dezelfde constante C is terug te vinden in de uitdrukking voor

de EMK van rotatie:
r

E = C • wE:: rotatie EMK in Volt
m

~ r:: mechanische hoeksnelheid rad/
m sec

De bekrachtiging van de machine is

een toerental van 1000 per minuut

bedraagt. De constante C is dan.

nu zo groot gemaakt dat bij

de rotatie EMK 440 Volt

440. 60
1000. 2 TT = 4,2 Nm/A

De constante term van de wrijving moet 1,08 kgm :: 10,6 Nm betrok

ken op ~~n ::ot"ras bedrar:en. Voor de remdynamo betekent dit

een koppel van:

2 • 10,6 • 0,5 • 7,17 = 76 Nm

Het syatepm hepft echt~r ook een eigen wrijvin~. Door de heer

Ii.D.E. Brand-sma gemeten voldoet deze wri,.iving aan de formule:

w. = 47 + 0,122 • n Nm, aan de remdynamoas.
e~gen

Er is dus b~ stilstand reeds e~n koppel van 47 Nm aen.ezig. Er

behoeft dus nog een koppel van 76 - 47 = 29 Nm electrisch te

worden opgewekt n.1. door een stroom van 29/4,2 =6,9A door

het anker van de remdynamo te sturen.

De demonstratie opstelling mag in verband met de mechanische

belasting van het vliegwiel ( zie hiervoor hoofdstuk 2 ) niet

sneller rijden dan 60 kmV'uur , hetgeen overeenkomt met 3600 omw/min

van de as van de tractiemotor. De kwadratische term van de .rjjving

wordt nu zo groot gekozen dat dit toerental niet wordt overschre

den. Het koppel cat de tractiemotor levert bij 3600 om••/min.

is 5 kgm = 49 Nm. A8~ de remdynamo is dan het koppel :

2 • 49 • 0,> • 7,17 = 351 Nm. De eigen wrijving van het systeem

bedraagt bij n = 10GO omw/min °lan de rerddynamo:

w. = 47 + 1000.0,122 = 169 Nm.
e~,cren

Het electrisch opgewekte koppel moet dan bedragen: 351 - 169 =
182 NI:l , waarvoor een strooD van 182/4,2 =43,3A nodig is.
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Als de stroom door de remdynamo wordt opgehouwd uit een

constante t~rm en een term evenredig met het kwadraat van

het toerental, dan volgt:

en C2 kunnen worden bepaald met twee punten:

dan i = 6,9 A ~ C1= 6,9
r 4 ~ 8-6dan i r = 3,3 A~ C2= 2, 1.10 •

De constanten C1
ale n= 0

n= 3600

Due:

i = 6,9 + 2,81.10-6• n 2 A
r ,

Het koppel dat de remdynamo dan levert:

w . = i .4,2 Nm
electr~sc:t r

of betrokken op de as Van een tractiemotor:

= i .C,0597 =r

(6 8 -6 2)= ,9 + 2,1 .10 .n 0,0597 =

4 6 8 -6 2= 0, 12 + 0,1 7 .10 .n kgm.

De transformatie van de formule voor de eigen wr~vir.g op 'en

motoras levert:

De totale wrijvingskracht in de demonstratieopstelling voldoet

dus aan de formule:

+ W =eleotrisch

8 484 -3 6'·8 -6 2=1,0 1 + 0, .10.n + 0,1 (.10.n kgm.

Voor de echte PCC-car geldt (zie blz.20) :

\,1/
1

= 1,08 0 104 1,-3 0 0'9 10-6 2 k+ , • '._' .n + ,lJ. .n gm.
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Voor enkele waarden vail n bedraagt deze weerstand: (zie ook fig. 4. )

toerental 0 1000 2000 3000 3600 4000 Omw/min

W
l 1,081 1,73 2,72 4,04 5,00 5,70 kgm

PCC 1,08 1,27 1,64 2,20 2,45 2,92 kgm

. ;).

10

Fig. 4

Aan de opstel~in~is een contr~lemeting gedaan van de eigen wrij

ving. Bij stilstand is epn stroom van 12 A nodi~ om de eigen

wrj.jving te compenseren. gemeten bij een velds trocWi van .:-,28 A.

Deze ankerstroom geeft een koppel van 12.[,,2. 2,20/2,28 = 49 Na,

hetgeen zeer gOEd overeenkomt met de formule. (n = 0)

W. = 47 + 0,122 • n Nm.Ingen

B~ eRn toerental van 960 per minuut van de remdynamo was er een

str~om nodig van 34 A bij I~ = 2,25 A. net koppel is dus

34.~t2. 2,20/2,25 = 140 Nm. Uit de formule voIgt Voer n = 960

w = 164 Nm. De formule beschrjjft dus met goede benaderingeigen
de eigen wrijving van het systeelli.

Wordt nu de demonstratieopstelling normaal
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4 :Jedreven, dan is een stroom van 90 A nodig om het toerental

beneden het uitschakeltoerental van de remdynamo te houden. DeB.

stroom is groter dan de berekende 43,3 A. Hiervoor zijn twee oor

zahen aan te wijzen. Het toerental waarbij wordt uitgeschakeld ligt

niet op 3600 per minuut doch bij nadere meting op 3440 • Moet

het toerental beneden deze waarde b~ven dan moet het reamende

koppel groter zijn. Uit de koppel-toerenkromme blijkt dat er blj

3440 omw/min een koppel van 5,6 kvm geleverd wordt. (zie fig. 3 )

Voor de extra 0,6 kgm is een,extra stroom nodig van

0,6.2.9,81.0,5.7,17/4,2 = 10 A. Als tweede oorzaak geldt dat de

gegevens van de tractiemo~oren betrekj.~ing hebben op het geleverde

askoppel; de eigen wr~v~ng van de motor is dus reeds gecompenseerd

door een Yoppel van electron,agnetische oorsprong. Bij de meting

van de eigen wrijving van het systeem is echter wel de w~jving

van de motoren meegemeten. Ret resultaat is dat we een eigen

wrijving verw'chten, die in feite al gecornpenseerd is.

In fig. 5 is de situatie te overzien.

I

~,- -[ --:~,~~-~-"~~~~-~;~,~~] ~::~
~~ -
\l..0l',c.l I

I
Fi/,:·S

Als dus de gemeten wrijving wordt geldentificeerd met de wrijving

van de rest van het systeem, is het koppel van de remdynamo te

klein gekozen. Beschouwen we het extreme geval dat de wrijving

van de rest van bet systeea verwaarloosbaar is t.o.v. de

W~V1ng van de ~otoren, dan zou het gehele koppel van de remdynaao

evenwicht moeten maken met het askoppel van de tractiemotoren.

B.y. bij 3440 omw./min. W1 t· h= 2.5,6.9,81.0,5.7,17 = 394 Nm;e ec r~sc

de benodigde stroom is dan 394/4,2. = 94 A •.

Het hoogste toerental dat de demonstratieopstelling bereikt,

wordt bepaald door de grootte van het koppel dat de remdynamo

levert. Variaties in dit koppel zijn van invloed op het maximum

toerental. Daar het koppel ook evenredig is met de bekrachtigings

stroom moet deze steeds op 2,2 A gehouden worden.
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I I I I
t. 3 1 ..

Io\.U.r

Fi.~. 6.

..n..

:::~~
1'10 -

1'10 -

. Als de w1kkeling op een constante

spanning wordt aangesloten, neemt

de stroom geleidelijk af omdat de weer

stand tengeTolge van verwarming, stijgt.

(zie fig.6) De verandering is ongeTeer

22 %wat overeenkomt met ern temperatuuIIs

6t~ging van 0,22 / 428.10-5 =51°0.
(temperatuurscoefficient koper:

428.10-5 per °c.)

Ohm

uur

160

4,4?

152

1,92

139

0,40

131

0,00

It 1.s

1 0

~

\:i1 cl

~

I r
:: 2,0 A

s

t =

Rr(t) =s

9. Geraadpleegde literatuur voar ndofdstuk I

- Hiitte; Des Ingenieurs Ta.schenhuch VB, 2A
e

druk.

(Uitgever von Wilhelm Ernst & Sohn, Rerlin 195~ THE bsw GA5~6

- Miiller; Electrische Fa.hrzeug~ntriebe, ~rundzuge der theorie

und berechnung,

(Uitgever R. Oldenbourg, hUnchen 1)60) TI~ bse EG 6004
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1. De dimensionering.

Uit berekeningen is gebleken dat voor het simuleren van het gewicht

van de tramwagen een vliegwiel met een massatraagheidsmoment van

6,7 kgm2, gemonteerd op de motoras voldoende is. Men zal vanzelf

sprekend trachten het vliegwiel zo licht mogelijk te construeren;

daar nu het traagheidsmoment evenredig is met de 4e macht van de

diameter en het gewicht evenredig met het kwadraat van de diameter,

zal de verhoud~ng traagheidsmoment/gewicht steeds gunstiger worden

naarmate de diame~er grater kan worden gekozen. De diameter kan

echter niet steeds opgevoerd worden omdat met de diameter de spanningeu

in het materiaal toenemen tengevolge van de centrifugaalkrachten.

De materiaalepanning is, naar de plaats gerekend, maximaal in het

midden van het vliegwiel en de grootte van de spanning is evenredig

met het kwadraat van de omtreksnelheid. Op voorstel van de constructeur

van de groep elektromechanica is daarom de omtreksnelheid niet hoger

dan 100 m/sec gekozen, waaruit volgt,(bij een diameter van 500 am)

.en maximum'toerental van 3800 omw/min, hetgeen ruim voldoende is voor

het normale bedrijf van de opstelling. De dikte van het vliegwiel

moet dan 140 rna zijn om het vereiste traagheidsmoment te bereiken.

De ruimte in de opstelling is ook voldoende om op beide motorassen

een vliegwiel van deze afmetingen te monteren.

2. De spanningen in het materiaal tengevolge van de traagheidskrachten.

Het vliegwiel wordt nu beschouwd als een platte schijf met een gat in

het midden. De formules afgeleid voor de spanningen in het materiaal,

voor het geval dat de schijf ronddraai t met een hoeksnelheid W en boven

dien belast is met de spanningen ~ en a- aan de binnenkanto a
respectievelijk buitenkant, luiden: (Biezeno/Grammel blz. 5, 6)

A A"l. '1.. '2.0- -l- __ o<.-w r
y" - I r 2

Ir"' A A7. _13 w'l- r'l-u\:: _ I -
'r'2.

~ 0; en crt zijn de spanningen in radiale res •

tangentieele richting in het materiaal

(zie fig. 1).

fig. 1
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De constanten ~1' A2 , ~ enf zijn afhankelijk van de aard van het mate

riaal, . de afmetingen van het vlieewiel en de randvoorwaarden 0- eD
o

a:- :a

Hierui t Tolgt: Ol = 3220, j3 = 1860

Voor het geval dat de spanningen er en
a

de formules (1) en (2) zich tot:

rj....
3m +1 t

8YYl l}

Voor staal geldt: 6'- . p =g
p = specifieke massa, m =

-

ft = m +3 . r
gm tt

7800 kg/m3 en m = 3,3. .
reciproke van de dwarscontractie-coefficient.

~
en - = 0,578.

d.

0- gelijk aan nul zijn, reducereE
o

'"1. '2.rq... r o _ ~ r't) (4)

Aan de binnenzijde (r

0-=0r

= r ) zijn de spanningen:
o

Nu is r 2 « r 2 wanto a

0-;. = 0

r ~ 10 r • Dusa 0

1. 'L 'l.
~ ::: 2. IX.... W ro.. = 1. c:J.. V met v de omtreksnelheid.

Aan de buitenzijde (r =

eJ-Or-

r ) zijn de spanningen:a •

OJ 4'2.1 (;I.... V'2.
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De spanning crt neemt Tan de binnenzijde naar de buitenzijde steeds at

want deargeleide
J "l.. 't

o..C( ;;;:. Ol... wl'l..(_ '2 ro.- ro _ \,\ S- b r-)
elr r 3

is voor alle waarden van r steeds negatier.

Ret maximum Tan ot is dus op de rand en wel aan de binnenzijde van het

vliegwiel. De waarde van het maximum is:

a;m = 6440. v'l. N/ m2 •

Als v = 100 m/sec dan wordt

Gtm a 63.3.106 N/m2 = 6,56 kg/ 2
Mm·

De radiale trekspanning in het vliegwiel is steeds kleiner dan de som

van alle positieve bijdragen. Uit (3) volgt dan:

6"" ~ ell. w'l... ( r 1- +- r. 1. ) r-.../ 0'-- 'vJ't- r. 1.-rm ~ CoL 0'-""/ ()...

Dit is de helft van de waarde van de spanning in tangentieele richt1ng.

Ret verloop van de spanningen als functie van de afstand tot het mid

delpunt is in fig. 2 geschetst.

De opklemming op de as Teroorzaakt

echter ook nog materiaalspanaingen.

Tengevolge van de tra~gheidskraohten

is de maximale spanning in het

materiaal 6.56 kg/mm2• Een goede

staalsoort heert een treksterkte Tan

50 kg/mm2 ; de veiligheidsfactor zou

dus ongeveer 7x zijn indien er geen

andere spanningen in het materiaal

zouden werken.

fig. 2

o

.()l V'l..
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3. De Spanningen in het materiaal tengevolge van de opklemming of de !otor-

De conische opklemming wordt gebruikt om door middel van wrijving het

motorkoppel over te brengen. Waarschijnlijk ten overvloede, is door

de constructe.r van de machine nog een spie op de as aangebracht.

Er wordt nu aangenomen dat het motorkoppel van maximaal 410 Nm

alleen door de conische opklemming wordt overgebracht op de wielas.

De conus heeft een lengte van 50 mm bij een helling van 1 : 20, d.

gemiddelde diame1Br is 48,2 DUll.

De 80m van de schuifkrachten langs de omtrek van de conus is nu:

(met goede benadering)

410 = 17.000 Newton.
48 , 2j2 • 10- 3

De schuifspanning bedraagt dus:

17.000
-3 48 -350.10 .TT. ,2.10

6= 2,25. 10
Newton/ 2 N/ 2• = 2,3/mmm

Wordt nu aangenomen dat de wrijvingscoefficient van de naaf met de as
~ kgf/ b dr0,2 is, dan moet de normaalspanning 0,2 = 1,2 mm2. eagen,

wil het mogelijk zijn het optredende motorkoppel over te brengen.

Deze normaalspanning kan worden bereikt door het vliegwiel met een

bepaalde axiale kracht op de conus te trekken.

Doordat het vliegwiel echter met het toenemen van het toerental ieta

wordt uitgerekt door de traagheidskrachte~, neemt de voorspanning at.
f

De spanning mag echter niet lager worden dan de hierboven berekende

1,2 kgy 2. De voorspanning moet-- dus groter gekozen worden om te1:le-
- kfreiken dat bij maximum toerental nog de benodigde 1,2 gy 2 over-mm

blijft.

De afname van de voorspanning wordt berekend uit de radiale trek

spanning die in een massieve schijf optreedt ter plaatse Tan de

koppeling (r = r ).o

Uit formule (3) volgt, als r ~o (formule (3) mag worden toegeo
past op enige afstand van het middelpunt van de massieve schijt):

'L ('1.. '1.)0;- oL 'vJ lra,. - r =
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Ala v = 100 rn/sec, r = 48,2 mm en r a = 500.10-3m, dan volgt indien

1)(.= 3220:

r:J;. = 3?. '10 VI { \ - C:;'n-3 'l., '1 '0
6 %,_ ~ 3,3 k%""

..
De voorspanning zal dus tenminste 1,2 + 3,3 = 4,5 ~gf/mm2 moeten

bedragen om te bereiken dat bij maximum toerental nog voldoende

radiale spanning over is om door middel van wrijving het motorkoppel .

over te brengen. Tengevolge van deze voorspanning treden er ook

spanningen in het materiaal op.

Ale w= 0 en ~ = 0 dan reduceren de formules (1) en (2) zich tot

u=-
ao ro'l.. a: r:"L r.'l..- + o 0.. 0

r r:'t. _ 1':"2 (ro..'L - ~? ) r'l.
(J.. 0

'1. u: r: 't. r.: "t.

C(=-
~ r o o 0. 0-r-"1._ y'l..

( ro.'t. _ r; '1 ) r'l.
0.. 0

Als nu r = r ,volgt:
o

Als r c r (buitendiameter):a

<T= 0r

u.l.s r = \0 r .
0- 0

(6)

I
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De afgeleide van ~ naar r is steeds negatief; de afgeleide yan ~
r

is steeds positief. Het verloop van de spanningen ala functie van de

plaats is geschetst in fig. 3.

+I.~

5ro..Mi..n~

•
trl2.k

0,01.

0
~ ~

~

o.ru..k o..r .s \:. CLrul. r

-1·00 fig. 3

Ret maximum yan de trekspanningen treedt dus op als een tangenti.l.

trekspanning op de plaats van de opklemming. De trekspanning is na

genoeg gelijk aan de drukspanning in radiale richting, omdat

ra~ro·

4. De veiligheidefactor.

Het blijkt due dat de spanning in het materiaal het grootst is op de

plaats van de opklemming. Bij toenemend toerental zal echter de voor

spanning van 4,5 kgy 2 afnemen tot 1,2 kgy 2 bij maximum toerental.
11m mill

De traagheidskrachten zullen bij toenemend toerental een spanning
. k,,11

geven die toeneemt tot 6,56 ~ 2 bij maximum toerental. Zowel de
DUll

afname yan de voorspanning ala de toename van spanningen tengevolge

van de traagheidskrachten is evenredig met het kwadraat van het toeren

tal per minuut.
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De resulterende spanning z~l dUB toenemen met het kwadraat van het

toerental vanaf 4,5 kg/ 2 tot 6,56 + 1,2 = 7,8 kg/ 2. (Zie fig. 4).
IIUI1 DUn

Er wordt in de praktijk een

veiligheidsfaetor gesteld omdat

het niet mogelijk is om een

Als nu gebruik wordt gemaakt

van een staalsoort met een trek

sterkte van 37 kg/ 2, dan 18
DUD

de veiligheidsfactor~ a 4~7.
Men zou kunnen stellen dat deze

veiligheidsfactor voldoende

groot is voor deze construct1e.

fig. 4
o

I.f I~--I---=:-"::":'~

~t,ro

t l

,; ..J--===---------~
mo...:x..-----.

to.(l..... e..n.l: o...L

fig. 5

nauwkeurige berekening te maken

van de werkelijk optredende spanningen. De werkelijk optredende

spanningen zullen plaatselijk groter kunnen zijn doordat er kerf

werking optreedt bij hijvoorbeeld de spiebaan. De verhouding tusBen de

werkelijk optredende spanning en de spanning berekend met behulp van

de elementaire elasticiteitsleer, wordt de vormfactor genoemd. Voor

verschillende construe ties is de vormfactor vaak experimenteel be

paald. Deze vormfactoren zijn in grafiek-vorm gegeven waarbij de be

palende parameters zijn: de diepte van de kerf (t), de afrondings

straal van de kerf (f) en de verhouding van de diepte van de kerf tot

de diameter van het werkstuk (t). De spiebaan in deze construct1~ wordt

beschouwd ala een kerf met een diepte gelijk aan de afrondingsstraal

terwijl de verhouding diepte van de kerf / diameter gelilk aan nul

wordt genomen (zie fig. 5). (Hutte I, bIz. 962).

De vormfaetor ex. is dan 3.

Deze vormfactor moet echter nog

gecorrigeerd worden voor de kerf-

gevoeligheid van het toegepaste
0-

materiaal. De kerffactor~k 1s voor

uitgesproken kerfgevoelig materiaal

gelijk aan de vormfactor. Voor het

hier gebruikte staal st3? behoort

bij een vormfactor van 3 een;1k

van ~. Deze staalsoort is betrek

kelijk ongevoelig voor kerfwerking. (Polder, bIz. 6).
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De veiligheidagrena wordt nu gedefinieerd ten opzichte van de

vloeigrens (Polder, blz. 11).

1 ;'2k am
-V=CC,- •
fog Of

Waarbij

VF = veiligheidafactor.

t1k = kerffactor.

C = oppervlaktefactor: at 50; gedraaid: 0,88.
0

C = groottefactor: voor trek = 1.
g

0; = maximale spanning (7,8 kgf/mm2 ).

OF = vloeigrens (voor st 37 : 27 kgf/mm
2
).

•= 1,5

De waarde van de veiligheidsfactor moet liggen tussen 1 en 1,5

(Polder, blz. 11):

V 1. 0,88 • 27
F = 2. 7,8
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5. De invloed Tan de Diet-constante dikte van het vliegwiel.

Om een indruk te krijgen van de invloed die de vorm van de doorsnede

heert op de spanningsverdeling, is een benaderingsmethode toegepas~.

die genoemd staat in Biezeno - Grammel, 2e deel, 1e hoofdstuk

Technische Dynamik en in dezelfde vorm in Hutte I 28e druk blz. 956.

Volgens deze methode wordt de schijf opgedeeld in meerdere schijven

doch nu ieder met constante dlkte.

Voor ieder van de schijven gelden de vergelijk1ngen voor de radiale

spanning cr;. en de tangen tiele spanning ~ :

0-= A B ~ w'1. r '2..+ -t" r'1.

A B -(3
... '1..

~= - w r
1""'1.

Waarbij:

A en B : constanten arhankelijk van

~ , a;, w en de afmetingen van het vliegwiel.

0.... 3m + 1 !
( J- specifieke massa kg/m3 )8m - =g }

(3= m8: 3 r
1g (m = \l = dwarscontractie-coefficient)
)I

r = variabele die de afstand tot het middelpuDt aangeeft.

Definieert men nu

S =0;.
'L. r'1.+ Ol W

~ (S
"L r'2..t = +- w

dan worden de vergelijkingen voor S en t

S = A +
B

2r

t A -
B= 2r



technische hogeschool eind hoven

afdeling der elektrotechniek • groep elektromechanica

biz 38 VlII

rapport nr.Dl65-3

Introduceert men bovendien de variabele %

gelijkingen zeer eenvoudig:

= ~, dan worden de Yer
r

t = A - B x

Deze vergelijk1ngen zijn grafisch

A

5~
5, _______

_____~B

----~Bto, __

t:----

goed hanteer~aar (zie fig. 1).

Als 8 1 en t 1 gegeven zijn yoor

x = x1 , dan zijn 8 2 en t 2 op de

plaats x = %2 bekend.

De spanningen a; en ~zijn dan te

bepalen met de betrekkingen

rr;.= 5 _ o...w'L. r 1.

(5.10)a: s t - f3 u.J1. r'2.
'f

BOYenstaande betrekkingen gelden

voor een schijf met constante door

dikte verandert zijn de volgende

X -X...o

snede. Voor de plaatsen waar de

voorwaarden te stellen:

1e De totale radiale kracht aan de ene zijde van de overgang moet

gelijk zijn aan de totale kracht aan de andere zijde:

o;:-.~=(~ + 6 ~)(~ -+ A~)

~ 0- is de verandering van de radiaalspanning,
r

6 y i8 de verandering van de dikte.

Uit deze betrekking Yolgt:

l:..~
A 0-;: = - 0-;

( lj + ~ ~)

2e De Yerplaatsing van de binnenkant yan de ene schijf moet ge11jk

zijn aan de Yerplaatsing van de buitenkant van de andere Bchijf.

I

E.
~G,f is de verandering van de tangentiele spanning.

Hieruit volgt:
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Voor de oTergangen in het vIiegwieI gelden due de betrekkingen:

A~A.£=_ a-~ _
r- (~ + A~)

Het Terloop Tan de berekening is ale voIgt:

Er zijn 4 oTergangsplaatsen (zie schets op blz. 55 ).

(5.14)

dikte: overgang: 1
140 0.25 ::: 2

0.0625 , 21: 16'1 = - r 1 = r 1 = T 1
113 0.0825 2 0.00680 1 147y = IIUIl r 2 = r 2 = -.

r~
50 0.0475 2

0.00225 --l:. ~ 445y = mm r
3 = r

3 =
r~

0.0240 2
0.000575

--l:. _
1740r4 = r4 = 2 -

r4
()( VJ 1.. :::

1. 3,3 T" \

. 7, g
'J

(~oot SIS- .'", 0
6 %y. 10 -

6'.3,3 -
~ w""::::- '3,'3 + i 1

(~ oor b %'i. 7,8 . 10
.-~ 'L~~ .10

8. 1,:l

Ret maximum toerental is 3800 t/minuut ~ w = 400 rad/sec.

Men neemt aan dat op de bui tenrand 0- = O.
1",

Nu Tolgt uit Tergelijking (5.3)

Men ldest nu u'(' zodanig dat t = S

t, == 3 'l)'l.. . lOb %'1. ===:>

Grafiseh Tolgt nu dat voor r = r
2

S~ = 32.2 • 106 N/m2

wiIIekeurig gekozen).

)
.... "\.

S.IO 0;,== '3~J1... 10 - f w f' =
= 1'3, b. 10" %~.

du...s x = x
2

:
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_ (31., 1.. _ ~ \ S-. 0, 0 \l b&) . \0b =

Volgens (5.13):

A~

llS=-'L&7'
, ~+A'j

6 -1..7 \O~
\ 0 = - L. gJ 7 .-- .

I \ J

£ N_ 6
J
g 6 . 10 %t..

Volgene (5.14)

6.,\:.== 'j 6S _ 0,'3. 6/J6.10'= 'l/'2..b.IO
b ~'l..

Due

Graf1ech Tolgt nu (zie bijlage I) Toor x • %3

SI = 44.2 106 N/ 2 •3 • II!

t I :: 29.0 • 106 N/ 2
3 II!

DUB

cr- :: (44.2 - 6 106 N/ 2515 • 0.00225)·10 :: 43.0 •r 3 II!

~S = - 43.0. -63
:: 54.1 106 N/ 2

113 - 63 • II!

6t = 0.3 . 54.1 = 16.3 • 106 N/ 2
II

Due
SII :: (44.2 + 54.1) 106 = 98.3 • 106 N/ 23 II!

tIl = (29.0 + 16.3) 106
= 45.3 • 106 N/ 2 •3 II

Grafiech Tolgt: ~x = x4)
S~ = + 167 • 106 N/m2
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..

Uit st volgt de radiale spanning:

~ a 167 • 106 - 515 • 106• 0,000576 = 167.106 N/m2
4

_ 38 • 106 NI 20V4 = m

om a- = 0 te krijgen
r4

wederom met een willekeurige waard.

Aan de randvoorwaarde a- = 0 wordt nu niet voldaan omdat de waarde
r4 '

van de spanning Of
1

willekeurig is gekozen.

Om te bepalen hoe a- gekozen had moe ten worden
'f1

wordt de berekening herhaald,

voor ~ doch met w = O.
1

Men neemt nu 0;1 = 0 en Of
1

= 1.106 N/,l.
S1 = 0

t
1

= 1 • 106 N/m2

Grafisch volgt: (zie bijlage II) X = X
2

SI = _ 4,95 106 NI 2
2 • m

I 5,80 • 106 NI 2t 2 = m

bos. - u r . A Y = - (- I.f. ~~) .
-'2..7

- I
J

18 . 6
%~- \0

~ + A~ \ \ 3

At = 0,3 .AS = - 0,355 • 106 Nj 2
m

II 6 6 N .
S2 = (-4,95 - 1,18)10 = 6,13 .10 Yl'rI,'1.

II 6 N
t 2 = 5,80 - 0,36 = 5,44 • 101m2.

Grafisch I I (zie III) X = X3
volgt voor S3 en t

3
: bijlage

SI 106 NI 2
.,.

= - 18,0 •3 m

t I = + 17,8 • 106 NI 2
3 m

/1.s.= - (-18,0) -63 106
• 50

= _ 22,7 • 106 NI 2
m

.
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~t = 0,3.LlS = - 6,8 • 106 Nj 2
m

sI1 :: - 40,7 • 106 Hj 2 ~I = + 11,0 • 106 Nj 2
" 3 m m

Grafisch volgt dan (X = X4 )

Sl
I: - 115 106 Nj 2 ::> a- = - 115 • 106

Nj • 2•4 m r4

t I = + 84 • 106 Nj 2
~4

= + 84 • 106 Nj 2
4 JIl m

Ret is nu volgens Hutte geoorloofd met behulp van een lineaire

combinatie van de resultaten van d~ beide berekeningen te voldoen

aan de randvoorwaarde 0;:- == o.
4

De correctiefactor k waarmee de resultaten van de laatste berekeD1ng

moeten worden gecorrigeerd volgt uit:

0-:-:- 'jQ) + k. a-:: (2.') =
~~ l ~~

= (-38 + 1,45 • 84).106 :: 84 • 106 Nj 2
m

= 8,6 kgj 2
mm

De gemiddelde spanning op de overgang is te berekenen met de formulee:

+ I
2

De grootheden gemerkt met een accent hebben betrekking

resultaten van de 2e berekening.

Uit (15) en (16) volgt: ( in 106 Nj 2) (zie ook fig. 2
II.

op de

cr = 0,.., 54,7 <J: • 27,6
r~

er=or, 21,1 tr = 39,4
"1.

tr = 57,4
~3

L- -'
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r;, 1
('f) ~3)

f------.. r~ ...~~\:\I-I"-cl- \;o~ r~

(2.) ~ n\i.JJ.e..lp IM\k . (I)

Ret blijkt dUB dat de grootate

spanning weer optreedt 1nhet

midden Tan het vliegwiel eA

tengeTolge Tan de veranderende

dikte een waarde bereikt Tan

8,6 kgf/mm2 in plaats Tan 6.6
kgt/mm2 zoals volgt uit de be

rekening van de spanning Toor

een platte schijf.

De veiiigheidsfactor gedefini

eerd ~ten opziebte Tan de

vioe!grens:

fig.2

1 11k am (zie biz. 36 )
Vf

= C C •
0 g OF

wordt nu

Vf
1. 0.88 • 27 = 1,2= 2.(8,6 + 1,2) •

De waarde van deze veiligheidsfactor moet liggen tussen 1 en 1.5

en de construct!e kan nu (Vr = 1,2) ale veiiig worden besehouwd.



technische hogeschool eindhoven

afdeling der elektrotechniek • groep elektromechanica

biz 44 VM

rapport nr.&165-3

6. Dynamische stabiliteit.

Praktisch zal er in het systeem vliegwiel-motoranker altijd .en

onbalans zijn, hoe klein deze ook moge zijn. Indien er nu toeren

tallen bereikt worden die met dezelfde frequentie oTereenkoaen ala

de buigingsresonantie-frequenties Tan de as met Tliegwiel en motor

anker, dan kan deamplitude van de resonantie-trilling ontoelaatbaar

groot worden.

Ret is dus noodzakelljk dat de resonantie-situatie niet wordt be

reikt in bet norlllaal gebruikte toerengebied.

Van de reeds aanwezige tractiemotor kan worden aangenomen dat het

punt Tan resonantie, het kritieke toerental,boven het nom1naal to.

gelaten toerental ligt. Dit toerental is 4000.omw/min.

De berekening van het kritieke toerental verloopt als volgt. De

resonantie-frequentie w= \/C/m~ C is de veerconstante van het

systeem en m is de massa. Uit de afmetingen van de machine en de

eigenschappen Tan het materiaal kan nu de veerconstante C en de

massa m bepaald worden.

de staafdoorsnede
Tr 4

= l; r •
P 48 EI= - = •
f L3

L = afstand oplegpunten

E = elasticiteitamodulU8

I = traagheidsmoment TaB

9 4
1

48.210.10. • (0,025) =401 rad/sec.
4.115.(0,55)3

•

__ - ""A<

fig. 6

-.. ----,,/--
l

\ W V48 Eli
W =- Vi = 115

Uit de definitie en de doorzakking volgt: C

De resonantie-frequentie wordt nu:
~-------------,

Voor de berekening Tan bet kritieke toerental van alleen het motor

anker wordt uitgegaan van de volgende gegevene:

Gewicht Tan het anker gelijk aan 35% (Fahrzeug Antriebe blz. 13)

machinegewicht, d.w.z. ~ • 330 = 115 kg; diameter van de as 50 mm;
9 N .

afstand Tan de lagers 550 mm; elasticiteitsmodulu8 210.10 / 2.
IB

De veerconetante is gedefinieerd met P = C.f.; P is de belastend.

kracht en f is de doorzakking Tan de staaf (zie fig. 6). Uit de

elementaire elasticiteitsleer volgt

(Rutte I blz. 874):

PL3
f = 48 EI
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Deze frequentie komt overeen met 3830 om-/min.
In werke1ijkheid ken de machine 4000 omw/min. draaien zonder dat

zich resonantieverscbijnse1en voordoen. In de berekening is de 1n

v10ed van het rotorpakket dat extra stijfheid aan de as ver1eent

en de inv10ed Tan het verdee1de gewicht Tan de rotor 1angs de as

niet 1n beschouwing genomen. Zouden deze beide invloeden ook be

schouwd worden dan zou het kritieke toerental hoger 1iggen dan de

in bet voorgaande berekende 401 rad/sec.

Bet kritieke toerenta1 Tan a11een bet v1iegwie1 op de motoras kan

a1s vo1gt berekend worden. Het systeem dat nu in trilling kan koaen,

wordt gevormd door een massa-traagheid die roteert om het op1egpunt

Tan de staaf c.q. as.

De terugdrijvende kracbt wordt ge1eTerd door het moment dat in de

staat optreedt in het oplegpunt bij buiging over een bepaalde hoek

(zie fig. 7).

L = afstand van de

oplegpunten ::

550 mm

E = e1asticiteits-

modulus

I = traagheids-

moment van de
L

De veerconstante k is nu ge

def~eerd m~t M =k.~. De
e1eaentaire e1asticiteits1eer

geeft het verband tussen H en

(1 (Butte It b1z. 874):
ML

(!. a: 3 EI met

" 't/~0 M~w.o~ ,.
,/ ~-""""l[S~---_-_-_-_-_-----_---.-,,-,~~"-

,/ ~ J ~ ~O'H~:~=:~~-
t::....... J.....

fig. 7

doorsnede =
"1r 4
lj: • r

t = overhangende deel van de as

= 120 JiuIl

Ret massatraagheldsmoment om het op1egpunt wordt gevormd door het

vllegwie1 dat nit het vertica1e vlak moet worden gedraaid, vermeer

derd met het traagheidsmoment Tan de masea Tan het v1iegwiel op 8en

afstand t van bet oplegpunt.
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2= 6,0 kg'II •

I 3 EI

L Itotaal
=

=
9 4

3. 210, 10 .IT. (0,025) = 242 rad/sec =2310 o-I_in.
0,55. 4. 6

Wk = kritieke toerental van het geheel

Deze resonantie-frequentie ligt binnen het toerengebied waarin d~

machine zal worden gebruikt. Twee effecten zijn echter nog buiten

beschouwing gelaten. De massa van de rotor geeft een extra ver

laging van het kritieke toerental; de giroscopische werking van het

draaiende vliegwiel geeft een verhoging van de berekende resonantie

frequentie.

Bij de berekening van de kritieke toerentallen is voor het vlleg

wiel gevonden : 242 rad/sec en voor de rotor : 401 rad/sec.

Bij benadering kan het laagate kritieke toerental van het totale

systeem gevonden worden door de formule : (Hutte I, blz. 603)
2 2

·1 w2

w1 2 = kritieke toerental van de aparte,
!!lassa's enz.

Ret laagste kritieke toerental wordt dus:

W := \ I 59.000 - 160.000 ' = 208
k V59.000 + 160.000 rad/sec.

De invloed van de rotormass8 is dus het schijnbaar verhogen van het

massatraagheidsmoment Itotaal om het oplegpunt. Het effectieve traag

heidsmoment kan due berekend worden:
w2

1 I 59.000 8 2
I' = I 2 =c. 43.000 = ,2 kg m •totaal totaal wk
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Met deze waarde van de massa zal nu de invloed van giro5copische

effecten berekend worden.

Doordat het draaiende vliegwiel een impulsmoment vertegenwoordigt

is de resonantie-frequentie van het draaiende wiel hoger dan de

statische resonantie-frequentie.

Ret verband tussen toerental en resonantie-frequentie wordt gegeven

door: (Girodynamic8 blz. 165)

W (n) = 2~ tC.n + ~(C.n.)2 + 4 leA'}
n = toerental (rad/sec.)

C = massatraagheidsmoment om de

langsas (kgm2}
A = massatraagheidsmoment om ~.

dwarsas (kgm2)
k = Teerconstante (Nm/rad~

Uitwerking van de formule leTert:

C VC 2 k
l

W (n) = 2A n + (U- n) + A

Nu zijn de waarden 2~ en ~ bekend:

C 6 6
2A • 2J,2 = 0,40 en kr=

Due r-----.-------,
W <n ) = 0, 4.n + V( 0 ,4 n)

2
+ 43.000 ' •

Resonantie is alleen mogelijk als de rotatiesnelheid van de as ge

l1jk~s aan de resonantiefrequentie, dus als VJ(n) • n.

Er Tolgt de vergelijking

n ,. 0,4 n + V<0,4 n)2 + 43.000 ;
waarui t volgt:

n = 464 rad/sec. == 4400 omw/mn.

Dit betekent dat door de invloed Tan de giroscopische effecten de

resonantiefrequentie van het oTerhangende vliegwiel sterk wordt

Terhoogd. Het is dan ook te verwachten dat er geen moeilijkheden.
zullen optreden zolang het ·toerental beneden 3800 owm/mn. blijft.
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7. Belastlng Tan bet motorlager.

Door de montage van het vliegwiel heeft bet lager van de motor nU

een massa te ondersteunen van het gewicht Tan het vliegwiel en de

helft van het gewicht Tan het anker. Ret lager is due belast met

t x 115 + 190~300 kg.

Het toegepaste lagertype: SKF 50 mn identiek met SKF.N 310 heeft

een dynamiseh draaggetal Tan 6000 kg. Dit betekent dat het lager .en

kans Tan 1~ heeft bij een belasting van 6000 kg, na 106 omwentelingem

te zijn bezweken. De slijtage is afhankelijk van de belasting; wordt

de belasting van het lager 2 maal zo groot, dan wordt de slijtage

23,3 maal zo groote
6000Als dus de belasting 300 maal lager is dan wordt de levensduur

6000 10 6
(300):r 20.000 keer langer dan 10 omwente11ngen. Als de machine

draait met een toerental van 3340 omw/min, dan is de levensduur

ongeTeer 10 jaar continu. Deze gegeTens zijn ontleend aan de

catalogue Tan de !abrikant.

8. Aanhaalmoment waa~,ede soer die de opklemming Tan het vliegwiel op

de as verzorgt, moet worden aangetrokken.

In paragraaf 3 is berekend, dat de spanning 1n radiale riehting

4,5 kg/mm2 moet zijn om met de conische koppeling, bet motorkoppel

door middel van wrijving over te brengen. Over het gehele oppervlak

is dit een kraeht Tan 4,5 • 50 • IT • 48,5 III 33.500 kg.

De helling Tan de conus is 1 : 20. De pcakrac9-t in axiale riehting

moet dus 1700 kgf zijn. Als aangenomen wordt dat de wrijvings

coefficient Tan de moer met de onde~liggende ring 0,5 is, dan bedraagt

de wrijvings~aeht 0,5 • 1700 = 850 kg!. De diameter van de moer is

ongeveer 45 Mm, waaruit volgt dat het koppel waarmee de moer moet

worden aangetrokken 850 • 0,0225 = 20 kgfm bedraagt.

9. Meehanisehe uitToering.

De naaf die oorspronkelijk op de motoras gemonteerd is, heeft behalve

het overbrengen Tan het motorkoppel nog een aantal andere !unet1es.

De vorm Tan de naaf is aan de binnenzijde zo gekozen, dat zich een

labyrinth vormt voor het afsluiten van de vetkamer, ten behoeve van
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het lager •

Aan de andere zijde eindigt de naaf in een flene waarop de kruis

koppeling voor de cardanas en de remtrommel voor de mechanische

remmen van de tram met bouten worden vastgezet.

Rei vliegwiel zal de functies van naaf en remtrommel moeten overnemen.

Er zijn nieuwe remschoenen gemaakt die door het oude aandrukmechanisme

tegen de buitenomtrek van het vliegwiel worden gedrukt.

Om het aandrukmechanisme te bevestigen moest een nieuwe ankerplaat

worden vervaardigd. Het labyrinth voor de afdichting van de vetkamer

is niet gehandhaafd omdat bij deze opstelling een zeer goede af

dichting tegen water en zand niet noodzakelijk is. Het vliegwiel is

aan de binnenzijde vlak, op een ondiepe groef nat welke nodig is voor

de koppen van de bout en waarmee ,de ankerplaat op het motorhuis is

vastgezet.

Aan de buitenzijde kan de flens van de kruiskoppeling met bouten op

het vliegwiel worden gemonteerd. Door middel van een pasrand wordt

deze flens zuiver concentrisch met de as gehouden.

De ankerplaat en de remschoenen zijn naar een.werktekening gemaakt.

Ret vliegwiel is gemaakt zoals aangegeven in de schets op bIz. 55-·

10. De Montage.

Ret vliegwiel moest met een voorspanning.van 4,5 kg/mm2 op de conus

gemonteerd worden. Deze spanning kan worden bereikt door het wiel op

te persen, doch hiervoor is dan een grote kracht nodig om de wrijving

in axiale richting te overwinnen: normaalkracht x wrijvingscoefficient

= 33.500 x 0,3 = 10.000 kgf. Het is eenvoudiger het vliegwiel te

monteren terwijl het warmer is dan de motorasi de vereiste voor

spanning ontstaat nadat de termperaturen van vliegwiel en motoras

gelijk zijn geworden.

Ret vereiste temperatuurverschil kan worden bepaald met de foragle

(Hutte I biz. 866):

di2 1
P = A d. E. (1 - daZ)· ~Z"'(~1-_~\1""'Il')~d1~

p = krimpspanning na de temperatuursvereffening kgf/mm2 .

A d = krimpmaat

E = elasticiteitsmodulus, hier 21.000 kgf/mm2
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di • 1nwendige diameter van het werkstuk: 50...

d = uitwendige diameter van het werkstuk: 50Omma

V = dwarscontractie-coefficient, hier ~

en de formule voor de krimpmaat:

21,000 .1 •

~w= lineaire uitzettingscoefficient van ijzer: 1,23. 10.5

A8= temperatuursverschil in graden Celsius.
d 2

iEr voIgt nu: (2 ~O).

d
a

(3~.6. f). diE
p= 2(1 .V)d

i
(1

De spanning na de temperatuursYereffening moet 4,5 kgf/mm zijn.

Voor het temperatuursverschil voIgt dan:

6.8= o~~~4 = 23
0

Celsius.

Bij de montage is het temperatuurverschil ongeveer 300 e geweest het

geen met opzet is gedaan omdat er altijd bij het monteren een ver

lies aan warmte 1s, in dit geval van het Yliegwiel naar de be-,
trekkelijkdunne as. Ret aanhaalmoment van de moer is ook iets hoger

dan de berekende waarde genomen n.l. 25 kgf. in plaats van 20 kgfm,

omdat men er dan zeker van is dat het wiel goed vast op de as zit,

Er kunnen weI hogere spanningen in het materiaal optreden dan de

berekende, doch deze worden door vloeien weer vereffend. Ret gebruikte

materiaal heeft een grote "plastische reserve".

11. Proefdraaien.

De vliegwielen zijn uitgebalanceerd op een balanceerbank van de

Staatsmijnen te Geleen. Het bleek,dat het ondanks zo nauwkeurig

mogelijk draaien toch nog nodig was correcties aan te brengen.door

op bepaalde plaatsen materiaal weg te boren: ongeveer 100 gram op

250 mm afstand.
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Tijdens het proefdraaien zijn trillingsmetingen uitgevoerd om te

constateren of de amplituden van de trillingen niet te groot zouden

zijn en om eventueel snel te constateren of het vliegwiel sterke

plastische vervorming heeft ondergaan.

Ret zou ongetwijfeld aan de trillingen merkbaar zijn als er scheuren

zouden optreden. De meting~n waren echter zeer goed reproduceerbaar.

De wielen zijn ieder apart proefgedraaid volgens een vast schema.

Ret toerental werd in stappen steeds hoger opgevoerd. Tussen twee

stappen werd het toerental weer laag gemaakt (2500 tim) om de

spanningen te verminderen. Bij het doorlopen van het toerengebied

kon dan worden nagegaan o£ de eerder gemeten waarden van de trillingeB

nog dezelfde waren. Bet geleidelijk opvoeren van het toerental, d.w.~.

de mechaniscbebelasting van het vliegwiel is noodzakelijk omdat

tijdens het vloeien van het materiaal de dislocaties de gelegenheid

moeten hebben zich te verplaatsen. Door het vloeien van het

materiaal wordt een inwendige spanning opgewekt, zodanig dat bij

wederom belasten geen vloeien meer optreedt.

De resultaten van de trillingsmeting zijn in onderstaande tabel weer

gegeven. Op blz.52 zijn de metingen grafiscb uitgezet.

toerental per
minuut

'X. 1()3

1,95

2,55
2,7
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8

effectieve
spanning van de
trillingsopnemer
machine west

mV

80

22
24
22
64
80
60
50
46
34
36
30

220

effectieve
spanning van de
trillingsopnemer
machine oost

mV

90

18
19
50
80

120
100
50
30
22
16
32
48

ijking trillings
opnemer: Bruel
en Kjoer
piezo-elektrisch 2
300mV :: 9.81m/sec

ijking van de
stroboscoop EM282
met toerenteller
Hasler 500234:
3800 t/min was bij
Hasler 3770 tImiD
De versnellingen
zijn gemeten aan
het schroefgat
van het hijsoog
van de tractie
motoren

De zwakke resonantiepieken zijn hoogst waarschijnlijk het gevolg van

resonanties van het gehele onderstel dat afgeveerd is met rubber

klossen. De gemeten versnellingen aan de motoren zijn laag n.l.

~9,81m/sec2, .odat er nauwelijksextra belastingen optreden van de
vliegwielen of de lagers van de machines.

.



Trillingsmetingen verricht bij het proefdraaien van de vliegwielen.

Gemeten met wave analyser eD Bruel en Kjoer piezo-elektr!sche opnemers.

ClI -... •.. CL n• ':Z_.
:I~• ;-

CL n• ':Z
~ ••• ':Z
.".- 0.. G~

0 •.. •• nn
7" ':Z
~ l•.".- •_.

:I
~

G ':Z
~ 00 <• •'V

:I••.".-..
~

0
ill
•n
7"
ClI
~

n
ClI

~ IEClI N'V
'V
0 \11
~ N..

3~bo fOOO OYY\.%. ~ c
3000 '35"00 ~ !I

Yf\U\. . i
0\
\11
I

'1. $"00

~~_~::--__/:)._---8.---~:..-.~
----QI _

7..000___-!,.~ l;o ......~
o

ISO

1. 00

.,......--al 100



technische hogeschool eindhoven

afdeling der elektrotechniek • groep elektromechanica

blz 53v"
rapport nr»l65-3

12. Bevei1iging van de opste11ing tegen overtoeren.

De v1iegwie1en zijn proefgedraaid met het toerenta1 waarvoor ze

berekend waren (3800 omw/miwen zij hebben de proef doorstaan.

Ret is dus niet waarschijn1ijk dat er nog moei1ijkheden zullen

optreden. Bovendien is voor normaa1 gebruik het toerental begrensd

tot 3600 omw/min zodat de spanningen in het vliegwie1 10% lager

zijn dan destijds tijdens het proefdraaien.

De demonstratie-opste11ing was reeds voorzien van een centrifugaal.

schake1aar om eventuee1 " 0p ho1 slaan" van de machines te voorkOilen.

De centrifugaa1schake1aar was echter met een snaaroverbrenging

gekoppe1d met een van de motoren en b1eek bij contro1e niet meer

goed te schake1en door de inv10ed van stof. De schake1aar is bij

deze ge1egenheid gerevideerd en tegen stdf beschermd opgeste1d.

De snaaroverbrenging is vervangen door een overbrenging met een

getande riem (timing belt). Ret toerenta1 waarbij wordt uitge

schake1d is nu 3600 t/min. Variaties van het uitschake1toerental

zijn niet constateerbaar met de beschikbare apparatuur. Dit be

tekent dat de nauwkeurigheid beter dan 1% is ••
De opste11ing a1s gehee1 is nu beveiligd tegen een te hoog toeren-

tal. Indien echter as- of riembreuk optreedt kan het voorkomen dat

de bevei1iging niet in werking treedt. De moge1ijkheden zijn

hier (zie fig. 9):

1e Breuk van de riem naar de remdynamo. De remdynamo kan dan een

baog toerenta1 bereiken, doch h&t veld is nog steeds inge

schake1d zodat bet toe rental in principe niet oneindig hoog

wordt.

2e Breuk van de riem die de wie1assen koppe1t. Het toerenta1 van

tractiemotor west kan dan hoog worden doch de bevei1iging treedt

in werking.

3e Breuk van de cardanas van tractiemotor west; de bevei1iging

treedt eveneens in werking.

4e Breuk van de cardanas van de tractiemotor oost. De motor is dan

vrij en za1 streven naar een oneindig hoog toerenta1. Door de

grote massa van het v1iegwie1 za1 het toerenta1 echter niet zo

sne1 toenemen dat het niet meer moge1ijk is maatrege1en te

treffen. Het breken van de as za1 vo1doende 1awaai veroorzaken

om de aanwezigen te waarschuwen. De centrifugaa1schake1aar op de

tractieaotor west kan als vo1doende beveiliging beschouwd worden.
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fig. 9
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RET REGELSYSTEEM VOOR RET VERKRIJGEN VAN DE GEWENSTE WAARDE
VAN DE STROOM DOOR DE REMDYNAMO.

1. Inleid.ing.

De stroam door ue r<:mdynamo mOl,t c~en bepa<J.lde wa.irde hebcen af'hankelijk

van de grootte van de helling ~n de grootte van de snelheid. SQms moet

energie aan de as worden opgf'onomen, name1:jk als de tram rol- en lucht

weerstand ondervindt, soms moet energie worden aftegeven, namelDk als

de tram een he11ing afrijdt. Aan de e1ektrische zijde moet de rem-

dynamo dus gekoppeld zijn met een energiereservoir, dat zowe1

energie kan afgeven a1s opnemen.

Het 1ichtnet is voor dit doel de best bruikbare energiebron. De

remdynamo is opgenomen in een '.'iard-Leonard schake1ing. De .Vard

Leonard generator is mechanisch gekopre1d met cen synchrone machine

die zijn e1ektrische energie onttrekt of afgeeft aan het 1ichtnet.

Het veld van de generator wordt nu zodanig gestuurd of geregeld,

dat de stroom in het ankercircuit de vereiste waarde heeft. Ter

verkrijging van deze waarde - voor bijvoorbee1d de loopweerstand

;,ls functie vanie sne1heid wordt een c::parte schake1inc; gebruikt

die een stuurspanning afgeeft, evenredig met de vereiste stroom

in het ankercircuit. Er is dUG een teruggekoppe1d regelsysteem op

gebouwd, waarin de werke1ijke waarde van de stroom wordt verge1eken

met de gewenste waarde, gegeven door de stuurspanning. A1s er ver

sehil is tussen de werkelijke waarde en de gewenste w~arde, dan

wordt het veld van de 3ard-Leonard ~enerator bijgerege1d totdat er

evenwicht is.

De kwaliteit van dit rege1systee~ moet zodani~ zijn, dat het ver

sehil tUGsen de gewenste waarde en de werke1ijke ~~arde niet groot

is bij elk toerental van de remdynamo. Ze1fs bij een snel1e ver

andering van het toerental -zoa1s bij de aanzet van de tram- mag de

afwijking niet groot zijn. Het rege1systeem moet bovendien ge

realiseerd worden met machines die aanwezig zijn in de hn1 voor

e1ektromechanica.
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2. De Ward-Leonard schake ling.

Het vermogen dat de remdynamo opneemt bij max. snelheid is ongev~er

het vermogen dat de twee tractiernotoren dan leveren. Bij 3600

toeren per minuut is het koppel per motor 49 Nm. Het totale ver

mogen bedraagt dan 37 kW. De grootste combinatie machines in de

E-hal wordt gevormd door een synchrone machine met een vermogen van

50 k\l, gekoppeld met twee identieke gelijkstroonwachines met een

vermogen van ieder 25 ~v, bij een nominale spanning v~n 220 V.

De remdynamo is bestemd voor een ~panning van 440 V en de twee ge

lijkstroommachines zijn in serie 0eschakeld om de remdynamo bij

440 V te oedrijven. Ret maximaal bereikbare vermagen V3n 50 kW is

voldoende om de wrijving van de tram te simuleren.

De schakeling van de machines ~ in figuur 1 aangegeven.

De twee generatoren warder. met een constante hoeksnelheid lLlIlaange

dreven 8n worden verondersteld identiek te zijn. Het veld van de

remdynamo is constant rr.
f:

I!~.~
/~.)..

+

Ua(t) Ra ia(t) La
dia(t)

s= +
6 S S s -it

Ua(t) 2R
a

i (t) + 2L
a d~( t)

2 n La ia(t)::. +r r r r dt P m sr s

di (t) r
Ur(t) R

r
i (t) L

r r
+ pw (t) L

r rr= +r r r r dt m sr s

Ur(t) + Ua(t) = 0r r
(4)

Eenvoudigheidsilalve is in de bovenstaande vergeIijkingen de inv Ioed

van verzadiging en ~zerverliezen verwaarloosd.
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De co~ffici~nten in de verge10kingen zijn:

Ra = weerstand van de veldwikkelingen van een geljkstroommachine.
B

La • co~fficient van zelfinductie van de veldwikkelingen van een
s

gel:.iks troom1ll&chine.

Ha = weerstand. van de rotor van een gel\jkstrooT!lr.1achine •.
r

La z coefficient van zelfinductie van de ;otor van een gelUkstroom
r

machine.

Hr • weerstand van de rotor van de remdynamo.
r

Lr = coeffici~nt van zelfinctuctie van de rotor van de remdynamo.r

pL:r - rotatiespanning per rad/sec (ilm) per A (i:) van een gelijk

etroommachine.

pLr • rotatiespanning per rad/sec (lOr) per A (I r ) van deBr m s
remdynamo.

Uit dit stels81 differentiaalvergelij?~ngenmoet nu het verband

tussen i (t), Ua(t) enwr(t) worden op~elost.
r 5 m 0

Daartoe wordt overGegaan naar de Laplace getranGformeerde van de

variabelen. Je stel18n, dat aIle stromen op het moment t = 0 gelijk

,:<an nul zijn. Er vol G1: dar: J

Ua(a) = Ra i a
(5) + sLa • i a (6)s 6 5 6 S

Ua(s) = 2Ra i (s) + 26 La i (5) + 2p D. La i a (6)r r r r r m sr s

Ur(s) Rr i (s) sLr i (6) r (s) Lr I r
= + + pWmr r r r r 6r s

Ua (6) + Ur (6) = 0r r

Uit (5) voIgt: Ua(s)
ia(s) 6

= •6
R

a
+ aLa

s 5

( 6)

(8)
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SUb5ti tutie van (9) in (6) Ievert:

Ua(s) + 2p .D. La
Ua(s)

2Ra i (a) + 2L
a i (s) s (10)= s •r r r r r m sr

R
a La+ ss 6

Substitutie V'l.n (7) en (10) in (8) Ievert:

L
r
)} + 2p SL L

Ua(s)
o = i (s) {2Ra

+ Rr
+ s(2La

+
s

R
a +r r r r r m sr La+ 5
S S

+ P w r
(s) Lr

I
r ,

m sr 5

waarui t voIgt:

f'I a a
2pJL L • U (s)

m 5r 5

+ Rr
+ 5 (2L

a
+ L )}.(Ra

+r r r 5

asL )
5

+

~e kunnen nu definieren:

2 p iL La
m sr

La
1. 1

s=
Ra

5

2La
+ Lr

\:.2
r r=

2Ra
+ Rr

r r

het aantal ampere i ~er volt ua ,
r s

de ti jiconRt:1n te vrtn de veldwik.~elingen

v~n de eelijkstroomgeneratoren,

de tijdconstante v~n het 3nT.ercircuit •

Het verband tussen de stroOD . ( ) Ua (5) en u.l (s) is nu::lor'S, s m

Ua (5)
K

1 K"
i (5) v.l(5)

L- = ( 1 51:
1
)( 1 6 "t..,5 + ( '1 5"'C 2 ) •r 5 + + m +

<::..
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De waarden van K
1

, K
2

, 1.
1

en "(2 zijn aan de machines gemeten.

2p Jl. La
Ua Ua •De fc,ctor m sr heeft de waarde 4 volt per volt de

Ra r s'
s

( a Rr
4l\ heeft de "'aarde 0,44 f),weerstand in het ankercircuit 2rl +1 .. ~~

r r

zodat 4
K1 =~ = 9,1 A/volt.,

Voor het bepal~n van K" is rr de waarde 2,2 A gegeven, zodat bij
, 5

1000 omw/min (~ 105 rad/sec) de remdynamo een EV~ van rotatie van

440 V geeft.

Voor K
2

voIgt d9n
2

440.60
=

0,44.103 (),5 A/rad/sec.

De tijdconstanten ~1 en ~2 zijn bepaald door een spanningsrrong in

het circuit te schakelen en het verloop van de stroom te registreren.

Je tijd die nodig is om de stroom tot 63,2% van de eindwaarde te later

stijgen is gelijk aan de tijdconst~nte. Voor ~1' de tijdconstante

van de veldwikkeling van de "~elijkstroomgeneratorenis 0,77 sec.

gemeten; voor ~2 de tijdconstante van het ankercircuit: 0,020 sec.

D t . () d t bId d d d U
a

( s ) en' .•r ( s) .'e s room ~ s wor nu epa> oor e waar en van ~r 5 m

- i (5)
r = (1 + °I 77 . s )( 1 + 0.02. 5) + (1 + 0,02.5) •

Het toerent.;;l van de remdvnamo, w r (t) k':.n aIle
v m

functies aannemen. Er moet dus met de spanning

om de stroom i (t) de vereiste waarde te laten
r

~. De regela2r.

mogelijke tijd-

Ua(t) geregeld worden
5

houden.

Om de stroom in het ankercircuit onafhankelijk te laten zijn van de

verstoring die \.IF (t) vormt is een teruggekop'eld regelsysteem opge
m

bouwd. rlls regelaar is een sensidyne gekoz~n. De regel~achine heeft

twee hoogohmige ingangs'vikkelinp;en en een 18ag·hrruge. De overdrachts-

functie heeft de vorm:
K

s = l~~l~ce-variabele.
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Dit type regelaar is gekozen omdat een integrerende regelaar in

~rincipe een eindfout nul ~eeft. Bij de keuze hebben evenwel ook

~ndere overwegingen een rol gcspeeld. De machine is al gekoppeld

met een aandrijvende elektromotor en de plaakvan de unit in de

machine-hal is gunstig voor het mrtken van de norlige verbindingen.

Het maxi~um verrnogen 10 A ~ij 150 V ligt in de orde van grootte

v~n h~t maximaal gevraagde vermogen van de veldwikkelingen van

de gelijkstroomgeneratoren : 2 x 1,5 A bij 110 V. Bovendien heaft

dit type regelma~hine - tweetraps reactie rototrol - nog vele

rnogelij~~eden in zich om als snelle of langzame tweetraps machine

versterker geschakeld te worden. De aandacht is echter gericht op

het toepassen van de machine als inte~rerende regelaar.

sensidyne

W~
r:1
i

1

gelijh.troom
generatorul

remdynamo

fig.2

In fig. 2 is het sch~kelscherna van het regelsysteem gegeven. Over

de weerc.tand S ontstaat een spanning evenredis met de stroom in het

~nkercircuit ire Deze spanning wordt toegevoerd aan de laagohmige

wikkeling no."1 van de sensidyne. Als het aantal ampere-windingen

van deze wik~eling geen evenwicht maakt met het aantal ampere

windingen van de wiY~eling 2, waarmee de gewenste waarde van de

str00m i r wordt ine-esteld, dan saat de uitg"lncss1)annin;~ van de

5,:,n"idyne stiJgen of dalen, evenals de bekrac:1ti3"ing van de gelijk-

stroomgeneratoren (~I= 770 rns) en vervolgens (~~= 20 rns) de

stroom in het ankercircuit.

"~4> er tec;en;:oD eline is, zal de stroom blijven vernnderen totdat

de evenwichtstoestand is oereikt.
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Ret gehele regelsysteem wordt besc~reven met Laplace-getransformeerde

overdrachtsfuncties (fi;.3 geeft dit weer).

D(s)

sen.::idyne

lncetshunt

Ward-Leonard

K
2

verstoring

Xes)

~t--+--~",.~
\

Ii. ".-~ .....
I) -

fig. 3

D(s) is de La~lace-getransformeerdevan de tijdsfunctie t die de

gewenste stroom voorstelt. X(s) is de versto~ing g~vormd door

VJ~(s) • K2
(1 + S~2) • De w9~rden 1'.1' ~1 en ~2 die de eigenschappen van de

Jard-Leonard-schakeling beschrijven zijn gemeten (zie par. 2).

De factor KI) geeft het a?-ntal volts per ampere i
r

dat naar de

teru~koppelwikkelingwordt gevoerd. Alhoewel er een stagerapport

is wa~rin een aantal Retingen van de overdrachtsfunctie

beschreven zUn, werd deze overdrachtsfunctie tach weer gemeten.

De oMst~ndigheden waaronder de sensiiyne hier gebruikt

wordt zijn nameliJe zeer verschillend VRn de omstandigheden

wi?Jlronder de me tingen - vermeld il: het stage-rap~,ort - zijn verricl t.

In ons geval is de sensidynebelast met een inductief circuit en

van de regelwilL~elinsen zijn er tenminste twee in gebruik. Ret

blijkt dat vooral de grootte van de versterldngBfactor 15
3

af-

hangt van de waarde v~n de weerst0nd waarmee de verschillende

ingangswikkelingen zijn afgesloten, hetgeen ook uit de theorie

van de rototrol te verwachten is. Zonder een verlclaring te geven

voor de veranderingen die de verster~{in~sfactor~3 en de tijd

constante "t
3

ondergaan, zijn de meetresultaten gegeven. Als op

de in~ang van de sensidyne een s?ron~functie ~ordt gezet, dan

ZRl de ui tg'iUcss"anning als func tie van de tij d een verloop hebben
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zoals in fig.4 aangegeven. TIit de ~rootte van de helling bij de

gegeven grootte van de sprong voigt de versterkingsfactor K
3

•

De tijdconstrtnte ~3 is op de tijd

as af te lezen, als het rechte

i U .
U~ t

deel van de gere~istreerde

karakteristiek wordt doorgetrokken.

,,,,
/,

,,,

fig.4

IU,
~ ~n

s

fig. 5

--~> i:

ingangsspannings- versterking tijd-
sprong: U. K consta ~te

~n 3
Volt V/Vsec. sec.

2 72 1,24

5 56 0,42

8 50 0,37

12 47 0,22

20 42 0,150

30 36 0,100

40 31 0,065

50 33 0,055

60 28 0,050

70 27 0,050

KO 27 0,045

100 23 0,040

120 23 0,035

gemeten aan de instelwikkeling met

aangesloten stroomwikkeling en

stabilisatiewilr..keling (zie fig.5 )

Dat de tijdconstante bU kleine waarden van de inennGss.panning zOln

grate wuarde tecft, leomt deels door de invloed van een niet-lineaire

terU(;werking V'-l.n de ui t6'anc; naar de ine;.3.nG. Als functie van de uit-

gangssp~nnin[ is een effectieve stoorspanning aan de ingang van

de sensidyne te definieren. Zeer globaal genomer. e:a;:;t deze stoor

spanning van ° naar
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-0,5 V als de uitgangsspanning toeneemt van ° naar 12 V en loopt

daarna van -0,5 V naar + 1,5 V a15 de uitgangss~anning van 12 V

toeneemt naar 150 V (zie ~ig.6 )

Nordt de spanningssprong op de

ingang gezet, d~n zal de uit

gangsspanning eerst langzaam

en daarna 6nel toenemen.

fig.6

In het gebied van 0 ••• 40 V uit

gangs spanning werkt de stoor

spanning tegen, zodat dit ge

bied langzaam wordt doorlopen.

Niet alleen de versterkings-

factor is klein in dit gebied,

maar ook de tijdcoDstante he"ft een ~rote waarde als de definitie

van fig. 4 wordt toegepast. (zie fit~. 8 blz.66) De stoorspanning

als functie van de uitgangsspanni~g is echter niet eenwaardig, er

+.,: .1 stoorspa~

o ~. I
1\ /'" S"o 100 IS"o V

- 0,S" ~ '--""""

treden hysterese-verschijnselen Ope De stoorspanning is gemeten

door de sensidyne in een zeer eenvoulig spanningsvolgsysteem te

schakelen. ~ou er geen stoorsranning zijn, dan zou de spanning op

de ing,ngswikkeling nul IDoeten worden, want de sensidyne is een

integrerende regel;:car. Er blijkt toch no g een spanning nodig aan

de in~ang om het evenwicht tussen uitw~n4ige Gpanning en uitgangs

spanning te behouden. Deze spRnning is nodig am de inwendige

stoorsl''J.nning te compenseren en zo kan de stoorspanning worden ge

meten.

De meetresultaten zijn in fig. 7 gegeven.

stoorspanning '"

No -~ V V

1 + 1,97 + 150

2 + 0,26 + 25,5

3 + 0,79 0

4 + 1,05 - 13,5

(zie volge:lde blz. )
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5 0 - 66,0

6 - 0,92 - 150

7 + 0,39 - 18

8 - 0,39 0

9 - 0,66 + 6

"10 0 + 45

11 + 2,38 + 150
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No -A V U
,

1 0 0

2
1

0,66 12

I

453 0

4' 1,97 150

+ 
~

AV
~

-.C=-
U'J.it

y-
regelbQ'~r

-ISo

6
,c..c:._--

vi ctoorspanning

+'2.

-I

_'1.

fi[.7

11
X

1

~I

100

ui tgar:g:s c;rimnine-
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1
Ujit

snel

Als de overige twee ingangswikkelince

open zijn, dan wordt voor de ver

sterkingsfactor 65 volt per volt. sec.

veer de hoogohmige wil~eling gemeten

en 260DV per volt.sec. voor de laag-

fig. e

,,..
/.

/
/

40 V -

o "t

traag

--
1;' --~~t

ohmige wiYJ~eling.

~ordt ~~n van de beide overige

wikkelingen kortgesloten, dan wordt

resp. 42 en 1700 V per volt.seo.

gemeten. Jorden de beide overige

wikkelingen kortgeloten, dan worden

de versterY~ngen 31 en 1200 volt

per volt.sec.

Bij het berekenen van de overgangsverschijnselen van het regel

systeem wordt aangenomen dat de s~nsidyne lineair is, d.w.z. de

"tijdconstante" en de versterkingsfactor zijn onafhankelijk van de

ingang8spanning. de uitgangs8panning en de tijd.

~e nemen voor de waarde K
3

resp. 1700 V per Vsec. en 42 V per

V. sec. voar de lc.ag- En hoogo:.:;.igc wi".keling. De t;.Jdcon:;tt:.nte1:3'" 0,100 ~.

Het is echter duidelijk dat de sensidyne niet lineair is en dat er

dus niet verwacht mag worden dat er een goede overeenstemming is

tussen de theorie en de praktijk.

4. Het gedrag van het regelsysteem.

De overdrachtsfunctie van de instelwaarde naar stroom is eenvoudig

te bepalen (zie fig. 3 blz.62)
K1K3 ,

ires) =X(s) + s(1 + 8""C
1

)(1 + 8"'(2)(1 +

waaruit voIgt:

{
K1K~K5 ]

i r ( s ) 1 + -57"(-:-1-+-~~=:=-"l)'-;''''''':1'---=''''~) 7""(-::---s-=-r=-3~) = X ( s) +
S~1 + s~2 1 + ~.

K1 K,3 D(s)

+ 81) •
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i (6)
r

D(s) K
1
K

+ s (1 +5 \:.1 )( 1 +5"C
2
~ (1 +5"'C

3
) + K

1
K

3
K

5

X<s) is de Laplace-getransformeerde van de verstoring X(t) die meestal

een functie van de tijd is. D(s) is de getransformeerde van de ge

wenste waarde van D(t).

Stell0n we nu xes) = 0 dan kunnen we berekenen hoe de stroom i (t)r
reageert op een verandering van D(t).

Hiervoor nemen we eerst een sprongfunctie ter grootte A, dus

D(t) = 0 voor t <0,

D(t) = A voor t )0 en

D(s) A
= - •s

De stroom i (8) wordt dan:
r

•

Om de stroom als functie v~n de tijd te vinden moet i (6) word~n terugr
getransformeerd. De uitdrukking kan in de volgende vorm worden ge-

schreven:

A
i (6) = -

r s • a (s
o

Hierbij zijn 6 1 , s2' 8
3

pn 54 de :,vortel8 van de vergelijld.ng

s(1 + 'C1)(1 + "'C
2

)(1 + 1:
3

) + K
1
K

3
K

5
= OJ a

o
is de coefficient va_, de

hoogste macht van s.

Uitdrukking (15) is dan te splitsen in de som van de breuken

C C
1

Cz C"2; C4C (5) 0
= - + (5 S1)

+ (8 8
2

) + (s
,<

6
3

) + (6 64)r 2 - - - - (16)

De coefficienten Co •••• C4 zijn met de residuenstelling te bepalen.

De afzoncerlijke ter~en v n de uitdrukking (i6) zijn daarna eenvoudig

terug te tr::;ns former\?!':. Er volgt Gan:
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i (t) = c
r 0

1(t) = 0 voor t < 0 en 1(t) = 1 als t >0.

Als er een toegevoegd complex naar wortels optreedt in de vorm

6 1 2 = P + ~j dan aordt de uitdrukking:,

•

+ C
2

) cos qt + j(C
1

- C
2

)

n s3 t
, +~3 e + C4

(De constanten Clen C
2

zUn ook toegevoegrl complex).

','lil bet regelsY3teem brtilkbaar ?,ijn, doln moeten de· tijdsafhankelijke

i (t)
r

termen na enige tijd nul worden. Dit cetekent dat de worte10 6 1 ••••84

negatief reeel moeten zijn of in het geval van complexe wortels

negatief reele delen moeten hebben (p negatief). ~e constante Co geeft

dan de eindwaarde van de stroom. Deze i3 001' te bepalen met behulp

van de eindwaarde-stelling:

A
K ~

5

Wil de w8.arde van i (t) vergelijkbaar zijn :net de inganc:sgrootheid D(t),
r

dan moet eerst met K", 'Norden vermenigvuldigd. Im:uers de sranning over
-)

de meetshunt wordt vergeleken met de spanning die de gewenste waarde aan-

geeft. De functie K
5

is de overdrachtsfunctie van de meetshunt.

Dus i (t). K~ = -KA 0 K~ = A. De gew~nste w3arde is ook A, zodat ge-
r ~ 5 ./

concludeerd kan worden dat de stroom na enige tijd exact gelijk aan de

gewenste waardc iVordt, hetgeen eenlgemene eiGenschrip is van een in

tegrerende regelaar. (zie fib' 9)

i
D( t)

-----:>~ t

fig. 9
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Ala nu de gewenste waarde D(t) voor t <0 nul is en vanaf het moment

t ::: 0 met constante snelheid toeneemt, dan zal i (t) in het ideale
r

geval deze D(t) zonder fouten moeten volgen.

Als nu D(t) ::: 0 voor

D(t) ::: A.t voor

t <0 en

t >0 dan is

D(5) •

De stroom 1n Laplace getransformeerde vorm is dan:

1 (5)
r

of met a o ' 51' 52' 8
3

en 8 4 respectievelijk de coefficient met de

hoogste Macht van 5 en de wortels van de vergelijking:

8(1 + 81:
1
)( 1 + s~)( 1 + 6"t

3
) + K1K

3
K

5
::; o.

1 (s) A
K

1
K

3:::
a (8 - 51 )(5 s.J (s 5

3
)(8 84)r 8 2 -0 c.

=- +s

is dus opgebouwd uit een sprongfunctie C01 • 1(t), een

t = 0 beginnende helling C
O2

• t en 4 e-machten

De stroom 1 (t)
r

op het tijdstip
5 4.t

C 1 ...
1 ••• 4e •

Be~ekenen we met de residuenstelling

• {52 A
CO2 = 2 5(1 1 )( 1+ 5

6

AK
1
K

3 A= K
1

K
3

K
5

:::
K

5
•

CO2 ' dan voIgt:

K
1
K

3
+ 5 2)(1 + 6 3)
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We zien dus dat CO2 • K
5

= ~5. _1\5 = A • De snclheili waarmee de

stroom gaat aanstijgen, als de e-machten verwaarloosbaar klein ge

worden zijn is dus A; d.w.7. gelijk a'n de snelheid waarmee D(t) aan

stijgt. Er is echter nog eJn verschil tussp.n de gewenste waarde en de

werkelijke waRrde: de sprongfunctie C
01

1(t) die optreedt. De waarde

C
01

is gemakkelijk te berekenen als de eindwaarde-stelling wordt toe

gepast op het verschil tussen gewenste- en werkelijke waarde:

{ }

A A. K,K K
lim 6 D(s) - ires) Kr.} =lim s(-2 - --".2------~""'-""'---------...,..)=
S~O - S-'O 6 6-",-6(1 + 6"(',)(1 + 61:

2
)(1 + 8'1:,)+ K

1
K 1

5J
A 6(1 + 8~1)(1 + s~2)(1 + 6~3) + A K1K

3
K5 - AK1K3KS

= lim 6 ( 2 } )
s_o s ts( 1 + s1:

1
)( 1 + 81:

2
)( 1 + s"t

3
) + K

1
K

3
K

5

=lim
S~O

Er blijft dUB een verschil tussen de gewenste en de werkelijke waarde.

De grootte van dit verschil is evenredig met stijgsnelheid A van de ge

wenste ~aarde en omgekeerd evenredig met de versterkingsfactoren K 1 •

K
3

en K
5

• Om het verschil klein te houden zal men dus het product KI K
3
K

zo groot QogelJk trachten te maken. Men kan echter de versterking niet

steeds opvoeren omdat boven een bepaa~d9 waarde van K1K,K
5

niet

meer voldaan is aan e voorwaarde dat de wortels 8
1
..• s

4
negatief

reele delen moeten hebben.

..

t o
fig. 10

---~) t
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We zullen nu nagaan wat de invloed van een verstoring x( t) op

i (t) is als D( t) = O.r

s(1 + s"{;1)(1 + s't
2
)( 1 + 5'C

3
)

Er geldt dan: i (s) = X(s) • s(1 8'"(
1

)(1 s1:.) ( "1 5"t
3

) + K1K
3
K

5
r + + +

'-

met X(6) wr(s)
K

2= ( 1 61:) •m +

•

AI '" ,.,r(t) f t' , , •.•r() B- nu ~ een sprong unc le lS, GUS ~ 6 =-m m s voIgt

~.
K., 6(1 + 81:1)( 1 + 8"(:; )

i (s) <..=r 5 6(1 s't.( ( 1 s"C
2

) ( 1 s"(3) + Kf, ~+ + +

l .~ K.,s(1 + s1:
1

)( "1 + 6""C3 'u c= -.
(6 8

1
)(6 S2)(6 s3)(s - 64)

,.6 a - - -0

Teruggetransformcerd lrvert dcz~ uitdruk~ing:

ir(t) ... CO' 1(t) + C
1

••• C
4

e(8~ ••• S4)t.

Berekenen we de waarde Co m€t cehulp Val; de eindw.L.rdes--;;ellilJg ,dan volgt-e

(;u- =tIim i ( t )
-'00 r

st1 ) (1 + S~3)

+ 8'"(2)(1 + s~:;) + K1K:;K5
... lim s.
s~o

... lim ;i.i (s) =
s ..... 0 r

B K2 ~(1 +

; • s (1 + s't
1

)( 1 ... O•

r----------------------

t.=o

fig. 11

De stroom i (t) zal dus naar aanleidingr
bare) sprongvormige veranderinc von net

~eer de waarde 0 bereiken of~el

van een (overigens niet realiseew

toerental ~r(t) op den uuur
m

selijk worden aan ne waQrde die de
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stroom had voor het tijdstip t = O.

Veran~ert nu wr(t) continu, dat wil zeggen
m

'I,l(t) = (', als t < 0'"'m

'u{(t) = B.t als t> 0 ( B - to~kvFr~nelling)
m

dan is lIes) B
= - •')m '-

5

Er voIgt dan:

B
i (5) = -

r 2
5

=

(1

CO .... C1 C2 c, C
4"01 'c

= + 2 + (5 51 )
+ (s 51)

+ (6 s3)
+ (6 54) •6 - - - -5

De grootte van C
01

en C
O2 voIgt met de resiiuenstelling.

f
fig. 12

BK
2De eindwsarde van de stroom wordt dus C = ~n men zal dus

01 K
1

K
3

K
5

proberen deze fout klein te houden 'lQor K
1

K_Kr.: groat te lriezen.
:J :;

Bij de beschouwing v~n reactie VQn net recelsystePID op v~rschillende

ingan~ssignalen en ver5toring g n valt h~t o? dat er in het uitgangs

signaal altijd de groep van 4 e-machten voorkomt, bepaald door

C
1
.••• C4 en 5

1
•••• 5 4 • Voor de stahiliteit van het rege12ysteem is het

noodzakelljk 3Rt de wortels 5, ... ,54 ~egatief reele delen hebben. In

het complexe s-vlak meeten ~us 5
1
•••• 6 4 aan de linkerzijde van de

imaginaire as liggen. 30vendien wil m0n graag e~n systeem hebben

dat snel reageert zodat de ~o~tels 6
1
•••• 54 zo groot mogelijk

negatief moeten zijn om de tijd dat de e-rnachten VRD invIoed zijn op
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i (t) zo kort mogelijk te maken.
r

i;.] gemeen gesteld kan men (;US aan de Jigging V'ln de polen en eventueel

de nulpunten van de overdra::htsfunctie zien wat de kwaliteiten

v~n h~t regelsysteem zijn.

5. Regelnrtuwkeurigheid en sta~iliteit.

In de vorige paragraaf is reeds aangetoond d3t de ver-terkingsfactor

He-as

1m-as

s~ =0

,
,;

,;,
,;

,;
,;

,;
,;,

/,
,;,

$,=--1,3

, , ,, , ,,,, ,,, ,

fig'. 14

/
,;

.'

" , ,, ,, ,-, ,

"A'",

, ,

,
" ,

,
/,

,;
,;

,;
,;

,;
,;

, ,
,

, ,,,

,
,;

K1K,K
5

liefst zo groot mogelijk gekozen moet worden om de nauwkeurig

heid zo groot mogelijk te rnaken. Als K
1
K

3
K

5
wordt veranderd dan zal ook

de ligging van de polen s1 ••• s4 in net complexe vlak veranderen. Als

K 1K3K5 = ~, dan liggen de polen zoals in fig. 14 aangecrvFn.
,,

De pool bij s = OCJuidt op een e-mi1cht die niet ui tde:::pt, wnt het

on-

geveer zo~l~ in fiG. ,4 ges~hetGt.

Je baan van de ~ortel~ in h~t complexe vlak is= - 15.
4

reele deel van ~e wortel is nul; het regelsysteem functioneert r~et.

~ rdt K,K
3

K
5

nu opgevoerd dan gaan de ~olen een baan in het complexe

vlak beschrijven. ~e wortels s1 en s4 lopen l~ngs de reele as naar

elkaar toe en bij een bepaqlde wSRrde van K
1
K

3
K5 is s1 = 54. Maakt

men K1K
3
K

5
nu nog groter dan worden de wortels complex so ce canen

ga3n afbuig0n naar asy~ptoten die steeds dichter genaderd worden naar

mate K1K3K
5
-.oo • Voor dit €eval zijn er 4 asymptotische richtingen en

het snt~punt van deze asymptoten met de re~le as ligt bij

~(s'1 •• '.S4)

De theorie voor de constructie van de meetkundige plaats van de wortels

(rootlocus) is o.a. te vinden in : "Automatic Feedback Controlsystem
S nthesis" blz.226-230
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De pool 84 beweegt in eer8te instantie in ne~~tieve richting als

K1K
3
K

5
vanaf nul toeneemt.Dit betekent dOlt de uitdempsnelheid van

de c~behorcndc e-macht steeds ~rotcr wordt. Zodra echter de wortels comple

z:jn geViordn! ncemt de ,,;c::pine; ',y',,:::r af Offic;at dE- el'Out-:e v::m L8t

Als de wortels zuiver imaginair

zijn, dan is de d~mpir.g nul. kls K
1
K

3
K

5
~o groot is dat de wortels

rechts van de imaginaire 38 komen te liggen, d~n gant hpt systeem

energie opnemen en er ontstaan toenemende slingeringen.

De wA.8rde waarbij de wortels zuiver i'~:aginair zijn, k"n:/orden be

l-,aald met behulp v?n het Routh-;{ur':;itz st:lbiliteitscriterium _ De te

of

= 0

4
a s

o

met

+

;/orit hierbij ."enom-n 1:..
1 O "''''0 "'C - 0 (')")f"\ 1:. =- 1 I t -., - , ..... r:.. Ij , 7

C ~)

0,100

a
o = G,OOi50; a

1
=

,'w'illen '"Ie wortels van ri€' vergc:-lijking het het linkpr-half-vlak liggen,

dan moet voldaan zijn aan d~ voorwnarden:

a ·... a 4 >0 j a
1

a a
1

a
2

0
0 3

a a
2 )0 a a 2 a 4 )0

0 0

.0 a
1

a
3

of 2
8 1 a")a- - a

3
a

al~ >n· a oa 3>0; < . c .'> 0
a ·... a

1
'3.

2 - a 4
.

0
'0 ,

2
a.

I

In di t feval is aan de voorwaarc1 'n voldaan als K
1
K

3
K

5
< C1,3_

Bij deze waarde van K,K 7 K kqn i~ a~~ij~ing van de stroom worden be
r;) 5

raa1d. D~ verstoring W (t) = B.t r~d/sec, waqrbij dan de rout
B K m

6.= 2 •
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De ho,?kversnelling B h;:-,ngt Rf VRn de aanzetversnelling van (~e tram.

,:ardt voor deze aanzetversne~lin('7 2m/sec
2

genomen, d'1.n volgt met

bghulp van de wieldiameter (O,635 m) en de overhrengverhouding

'Iiela.s-remdynamoas (1 : 2) de ~oekver:nelling van de remdynamo:

B = 1
~. .

")

'I <rRc, sec •

"3 A.D8 fout in de strOO::l is dan: 6. =
1 ') r:' r;
~c.;."J'I-J~.~.Io'''< =

~. I 3

Deze rout is te ~root .Het reRelsysteen moet een stroom van 7A redel~jk

In de praktijk is een systeem wnarbij K,K
3
K

S
o} de ~rens van stabilitei

is in'esteld niet brui~(ba"r. Fit:. 15 geeft het verloop V3n de stroom

als reactie op enn Jprongfunctie, waar~ij K
S

= 0,003. De factor

K 1K
3

K
S

heeft dus Je w'L'lrde r,4.17()(' • (',:'03 = 46, indien we kunnen aan

nem".!D dRt de versterking vJ.n de sen2i:Jynp. 1700 is. Het is duidelijk

dat de vorm V8n het overgang6versch~jnselsterl~ afhanrot van de grootte

van de ',prone; van het ing"ingssicnanl. ·,ls de grootte v;~n de sprong

zo groot wordt grmaakt dnt dp gin~~a~rde van de stroom 75A is, dan
~

ontstaat er enn onged~mpte slingerincr. Hieruit V"ilt ~f te leiden dat

de sensidyne sterk niet-lin~air lSi hoofdzakelijk in die z~ , dat de

versterking bij kleine ingrmps'3ignalen klein is. flet grootstc ver

s:'1;.iI tree5t op bij e,~n sprong van 0 -751. en van 75~OA. Hysterese

speelt ook nog een ~rote roI, want 'lIs de gewenste waarde geleidelijk

tot nul wordt teruggerp.:~Id o:,n blijft 80ms nog een stroom van onge

veer 1QA in het 3nkercircuit lopnn.

Uit de eerder gemeten stoorspanning 13 dit gpdrag echter enigszins te

verklaren. De Rtoorqpannin~ heeft een waarde tusBen a en 1V 1 op de

hoogohmige wikkeling- gcmet"'n • Voor de laagohmige wikke1ing bedraagt

d r ·,v?3rde elus ongeveer 65/2600 =: 25 mV •.'iorc1t er Bcn spanning op de

re:~sl\Vikkelin:,: gezet V'1" 2'" ':':!V of k-:"ciner, d2!1 zo"l de sensidyne niet

of 'laUVlelij':s rengere::.. ;'et sif-,naal gaat verloren in Lysterese en niet-

Iineaire terug'.verking ....,Is K
5

de N'l;rde 0,003 heaft, dan betekent een

spanning van 25 mV e~n stroom v~n 8A~ Sen rege'n3uwk D urigh",id beter dan

KA k~n dUG niet word~n verwacht.

Er bestaat dus nu behoefte om K
1
K

3
K

5
op te voeren. Als dit mogelijk iS t

dan wordt de invloed van hyster"se "':1 st.oorspi1.nnin!! r",latief kleiner

en oak theoretisch wordt de regplnau~kcurigheidgrater. Het opvoeren

ven K
1

K
3

K
5

is wel mOGelijk "11.5 C'l ,:>::1: of ,iL,-,f~n \';~.jz<: Let. reL(l,;~·steerr.

btal:iel kun"ord L Cc,L)J.; j·'n.
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..
De maximaal bereikbare versterking,ordt ~~n bepaald door de maximaal

toegestane dissi:'atie van :e regelwikkelingen en de maximale stroom

in het ankercircuit. De regelwikkplin-'C""n :-:ijn: 2 stuks 200Jl,maximaal

0,6 A. en 1dk'.<:eling 0,5Jl,rt::-,xir.li1'1l 10A. ;)e laagohmige wikkeling

word t ,ebrlli kt voor de c:: troomt eru:;;]wp:,eling en o~ deze dlrJ::eling

volle dig uit te 3turen i~ een ~nanning nodig van C,~.1~ = 5 volt.

Een seriew~er:~t .nd van 0,05..n. i.3-1U3 VO] doen~:e o:n hij i
r

= 100 A Je

regelwikkelins volledig uit te sturen. Je dissipatie in ie shunt is

d':n 500 'N en in de regelwikkeling 50 ~'J. Eet is dus r:logelijk, afgezien

van de stabiliteit, de ~ersterkingsf~ctorK) ongeveer 16 keer groter

te maken dan 0,j03. Je invloe~ van '.~.... stere:::;e"'n rem'lnentie zal dan ook

aanzienlijk ~:leiner word2n. Om stahiJiteit te ~~houd~n kunnen termen

in de noemer vqn de overdrachtsfunctie worden to gevoegd zodanig dat

de ·:!c·rtels V:3n de vergelijkinf aan ;c' J inl,:,orzijde v:..n de imaginaire as

blijven.

6. Stati~isatie-netwerk.

De st~biliteit van een teruggekoP?e1~ R ste~ is ook te beschouwen aao

de h~nd V3n 0e overdr~chts!unctie v n het o?pn R7ste~~. Voor l~ge

Tcgela:1r) ;0 '"t de-'indaf-..ij1r.in',,' tu's-'n EiI-n:,te- en werkelijkA waarde

o wordt. Bij hogare ~r~~uentie3~ordt de v~rster~ing steeds kleiner;

de fa ~everGc:,uiving tuscen in- (~n ui t ~an;7'sspannin_~ n'?":nt echter toe.

~0rdt bij e~n bepaalde !re~uentie ~e ~~sedraaiing van hat open systeem

180°, dan zal bij het teru~gekopr?lle ( hier: tegengekop~~lde) systeem

de fasedraaiing 360° zijn, zo~at ~p teruggevoerde s~nnnin~ in fase is

reet rle ingangsspanning. Is nu voor deze rreuentip de rondgaande Ver

ster~ing groter d.etn 1, d',n z?l de slvmnin= met die,r'?'l.u?ntie in am-

~litude gaan aangroeien •

.',111"n '.'le :,et :,ysteem tach st'}bi",~l mabe"n, dS.n ka11 de verster~dng voor

d ~ t . b' . d .. d . . , t t 1 .. 0 0 •.,e .crer-luen ~e w::ar ~J e; ',se r?<.311n va!l ne open ::;~rs eem .. ' lS,

kleiner dan 1 gekozen worden Da~rtoe kan bijv. in serie met het

systeem een netwerk word'n opteno~en dat een grotp dexping heft voor

spanningen met een h0g~ frequentie. Ook kan er eE~n pxtra tegenkoppeling
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De extra tegenkoppeling moet ian Vi3 een differenti~rend netwerk gaan,

dat hoge frequent~~ beter doorgeeft dan lage frequenties.

Het differenti~rende netwerk k~n een R-C-eombinatie zijn, men ken

eehter ook gebruik Claken van een tr'lnformator.

~e overdraehtsfunetie van ~et R-C-netwerk (fi~. 16) is~

= uits~ngssp~nning,

Re = tijJeonstante

,sT
1 + s 1:

=
RCs

= 1 -to sRC

u
u

u.
J.

u
u

u. =
J.

t =

met

fig. 16
s = Laplace vari~bele •

= tij1.const n nte.

primair. secundair Nindingen
tal

in.;gn::sstroo:n

secundaire zelfinductie
L
R

2 = tijdconste.nte.

n
Z
/n

1
• s 1:

1 + 61:

\: = R

L o = p~im ir~ zplfinductie
I L..,,

ui t~'Jr::~sf;p'!aning

in:;anGsr; .r:-mning

n~ ~ = ~rimRir, secun~air windingen
:,'- t3.l

r.eet U =u
i. =

1

n
1 )=,.-

L2 =

1: =

U

~
u

= =
U.

1

met 'T =" u
p =" .

1

i u
I ~

k:ln -::ord-:?Yl

R

fig. 17

korv'liY:i 1

fig. 13

R

transformatorVoor d~

Algemeen gezien zal de overdr',ehtsfunctie vqn h~t stabilisatienetwerk

zijn: r; 61:
'1 + s"'C-
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De verster;d.nQ'sfactor K ··ord t med e bepaald door di:? versterkings

factor v::m dr' terugkopp<>lwikkelin.rc • In dit geval is nog een hoog

ohmige wikkeling tar '.)eschikldn.'· met K = 42 V/V.sec.

Ret punt van terugkop}eling kan nog genomen worden vflnsf de uit

~ang van de sensidyne of v naf ie ankerstroom i_. In het laatste
J.

geval zou het toepassen V5n een st~tilisntie-trnnsformatorde

enige mogelijkheid zijn.

Een R-C-netwerk zou of een zaer grote waarde van C vereisen, of

er zou cpo zaer grote serieweer.,t:tnd in het an;,:ercircui t nodig zijn.

~et een R-=-combinatie is ~lleen een terugkoP1J~ling vanaf de uit-

g~ng van de sensidyne to realiseren. Praktisrh is de R-C-combinatie

'·em3k..."k.eli jker te verwezenlijk"n ,ian een s tabi Ii. SPo tie tr::msfornator;

deze vereist n~mel~jk een zorgvuldi€ antwerp.

De resul ta ten met het ;{-~-n0twerk w r,':'l 1:'evreJig p :l,; zodat er geen

:'ogin~-: is geda:in een st:o, ':·i l isn tie-tr,ns forma tor to e tp passen.

In fig. 19 i- ~nt schemq van de 3tabilisatie ~egeven. Omdat de

de beide

~et R-C-nntwerk, zodat de invloed

hrugd donI' diodes.

De Neerst~nd v~n hat R-C-netwerk

+
~or~t gev0r~i :oor de weerstan~

vn.n de ".'i1:.1<:eling. De tijdconstante

v'n de ~ikkDling is klein ten
,,-=--.....,:;:.

o'zichte V3n de tijc.lconstRnte van

fig. 19
~~lfin~cti0 m~g worden verwaarloosd. De Taarde vanvan de

condens~tor e"'n w",arde van en~,"le :luizenden P.F moet 1:ehlJ"!n, zijn

twee elektrolytisch,o condensator"'n in sprie gC>,3c:lak n lc.l, met de

polariteiten tegengcsteld en over-

condensatorpn is opf,?voerd tot 200C)LF, zodat eor effectief 1000 jJ-F

in de terugkoppeling werkzaam i~. Tesamen met de wper~t'.nd van

de wikkeling (200SL) kan dus een t~dconstante van 200 msec behaald

worden. De waarde van K
5

kan nu worden opgevoerd tot 0,041 en het

systeem bl~ft goed stabiel. f'Het overgang5versch~nsel is in fig. 20

gegeven. Er is echter nog steeds een verschil tUBs en een sprong

van 0 ~ 50 A en van 50~ 0 A. De niet-lineairiteiten van de

seneidyne z~n nog duidel~k mcrkbaar. Als de gewenste waarde langzaam

naar nul wordt geregeld dan bl~ft er aan remane~tie over:2 A als

vana! de ene z~de de oorsprong wordt gena~, .~ en 0 A ala vana! de •

andere z~de wordt genaderd. De fout in de stroom b~ veranderingen
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van het to_rental van de remdynamo b~ met maximale versnelling

aanzetten of afremmen, bedraagt 4 A ongeacht of voor de gewens

te waarde 80 A of 0 A wordt genomen. Er treedt wel een soort

ruis op in de stroom. Als de remdynamo met constant toerental

draait, dan varieert de stroom met een amplitude van ~ 2 A op

de ingestelde waarde. Deze variaties worden toegeschreven aan

veranderingen van de borstelovergangsweerstand in het anker

circuit.

Als wordt geprobeerd het regelsysteem te simuleren met behulp

van de analoge rekenmachine dan zijn de resultaten teleurstellend.

Het toegepaste blokschema is in fig. 21. gegeven.

D(t)
....

'V',"<>,I _

-

Fig.21.

-
K

1

i (t)r _

-

De coefficienten K
5

en K1 z~n met voldoende zekerheid bekend,

evenals de tijdconstante '(1 en '[2' Metingen aan de regelaar

(sensidyne) tonen aan dat de tijdconstante '(3 en de verst~r

kingsfaktoren K
3

en K4 sterk afhangen van de grootten van in

gangs- en uitgangssignaal van de regelaar. De waarde van '[4

wordt bepaald door de grootte van de condensator en door de

weerstand van de wikkeling en is dus redelijk nauwkeurig beken(L
i

Voor K
3

en K4 z~n genomen de waarden 1700 resp. 42/1700 met

'(3 = 0,100 sec. Deze waarden gelden echter voor een bepaalde

grootte van de ingangsspanning en zelfa nog voor een bepaalde

vorm van de ingangsspanning n.l. een sprongfunktie.
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Als er in plaats van t
3

= 0,1 t
3

= 0,02 in de simulator genomen

wordt is de overeenkomst beter, doch de grootheden K
3

K4 en t
3

z~n niet zo in te qtellen dat er goede overeenstemming is.

(zie fig. 22.)

De conclusie die hieraan verbonden kan worden is dat de overdrachts

funktie van de sensidyne slechts gebrekkig te beschr~ven is met

de lineaire funktie (1 K ). De niet lineairiteiten z~n zeers + s '(

groot. Als ingangsspanning en uitgangsspanning klein z~n, dan is

de versterking, waarsch~nl~k tengevolge van de niet constante

borstelovergangsweerstand en hysterese zeer klein. B~ grotere

uitgangsspanning is er een stoorspanning die terugwerkt op de

ingang en b~ grote ingangsspanning gaat de versterking weer af

nemen waarsch~nl~k omdat wervelstromen dan een steeds belangr~ker

rol gaan spelen; immers de uitgangsspanning st~gt dan zeer snel.

De metingen die hier aan de sensidyne z~n gedaan z~n klaarblijkel~k

te weinig gericht op het bepalen van de niet lineairiteiten. Uit

de reactie op een sprongfunktie is vaak niet te bCElisaen

of een bepaald verloop wordt veroorzaakt door een grote tijdconstante

of door een versterkingsfaktor die verandert t~dens het overgangs

ver6ch~nsel.

7. De keuze van de plaats van de stabilisatie terugkoppeling.

Bij het hier gerealiseerde systeem was de plaats van de terugkop

peling min of meer door de omstandigheden,bepaald. Er was nog
'"een wikkeling ter beschikking. Met deze wikkeling is alleen een

terugkoppeling vanaf de uitgang van de sensidyne te realiseren.

Men wil immers met een R.C. combinatie het differentierende net

werk vormen en de wikkeling is hoogohmig.

De vraag kan nu worden gesteld of het niet guns tiger is een terug

koppeling vanaf de uitgang van het systeem aan te brengen voor de

stabilisatie. Getracht is hieromtrent een principiele uitspraak

te doen.

Het regelsysteem is met behulp van overdrachtsfunkties in een blok

schema weergegeven in fig. 23.
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Figuur 22.
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Fig. 23.

Ret stabilisatienetwerk bepaald door K4 en ~4 kan of achter de

sensidyne of aan de ankerstroom i worden aangesloten.
r

Met de schakelaar in stand I wordt de overdrachtsfunktie van

het gehele systeem:

Met de schakelaar in stand II:

Ala K4 = 0 vervalt de overdrachtsfunktie tot de orde zonder ata

bilisatie. B~ veranderen van K4 is uit laatste term van de noe

mer te zien welke coefficienten van s worden beinvloed. Met de
.. . . +1

achakelaar in stand II wordt alleen de coefflClent van. ver-

anderd doch met de schakelaar in stand I worden bovendien de

coefficienten van s2 en s3 veranderd.

Aan de plaats van de polen in het s-vlak is te zien hoe het re

gelsysteem zich gedraagt. Ret is dus interessant te weten hoe de

polen zich verplaatsen b~ variatie van K
5

, K4 en t 4 • Om de in

vloed van niet lineairiteiten te beoordelen zou ook de invloed
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van een variatie van K
3

en t
3

op de plaat~ van de polen beoor

deeld mqeten worden.

Analytisch is het niet mogel~k een overzicht te kr~gen van het

polen-beeld. De enige oplossing is een groot aantal waarden voor

de coefficienten K
5

, K4 enz. invullen en de wortels van de

noemer be palen met behulp van de digitale rekenmachine. Men kan

zich dan een indruk vormen van de baan die wortels in het com

plexe vlak beschr~ven b~ variatie van een coefficient.

Om enig inzicht te kr~gen en om enige richtwaarden voor K5 , K4,
t4 te bepalen is het systeem met behulp van de analoge reken

machine gesimuleerd.

De faktor K
1
K

3
K

S
is nog steeds bepalend voor de regelnauw

keurigheid van het systeem. De procedure die op de analoge reken

machine (simulator) is toegepast omvat eerst K
5

opvoeren tot

de grens van stabiliteit is bereikt; daarna K4 en t4 veranderen

tot het systeem weer stabiel is. Dan K
5

weer opvoeren tot op de

grens van stabiliteit en vervolgens K4 en t 4 instellen tot sta

biliteit weer bereikt is, enz.

Het bl~t dat b~ steeds opvoeren van K4 en t 4 er een 2e soort

instabiliteit optreedt. Het systeem kan toenemende slingering

gaan vertonen doordat de rondgaande versterking via h~t stabili-
I

satienetwerk te groot is. In het s-vlak is de situati~ zo te

maken dat b~ verkleining van K4 het ene paar wortels ~e imaginair~

as overschr~dt en b~ verhoging van K4 het andere paar.1 Di t bete

kent dat dan het maximum bereikbare met dit soort stabilisatie

behaald is. Het bl~kt nu dat met de schakelaar in stand I de fak

tor K
5

hoger opgevoerd kan worden dan in het andere geval. De

conclusie kan dus z~n dat b~ overigens vr~e keuze van K4 en t4
een terugkoppeling van achter de sensidyne meer mogel~kheden

biedt.

Er was nog een typisch verBchil op te merken tussen beide geval

len. In stand I was de invloed van K4 en t 4 ongeveer gel~waardig

d.w.z. in een klein gebied had de variatie van K4 ongeveer dezelf~

de invloed als t 4. In stand II gaf het opvoeren van K4 heel Bnel

aanleiding tot instab!liteit (2e soort). Het systeem kon weer

stab!el wo~den gemaakt door t4 te verkleinen. In werkelijkheid zou

men dus tegel~k K4 zeer groot en t4 zeer klein moeten maken om

het stabilisatienetwerk te kunnen gebruiken.



••

technische hogeschool eindhoven

afdeling der elektrotechniek • groep elektromechanica

biz 86 v..

rapport nr.EM6.5-3

Het verhogen van de orde van het systeem door gebruik van het

stabilisatienetwerk, is in geval II kennel~k van grotere invloed

dan in geval 1.

Voor de berekening met de digitale rekenmaehine z~n trajeeten voor

de eoeffieienten vastgesteld. De ondergrens is zo gekozen dat de

polen nog dieht b~ de reele as liggen; de bovengrens is zo geko

zen dat alle polen dan in het rechter halfvlak liggen.

Het overzicht is in tabel IV gegeven.

Tabel IV.

Geval I Geval II Geval I Geval II

K1 = 9,1 K1 = 9,1 t
1 = 0,770 t 1 = 0,770

- - t 2 = 0,020 t 2 = 0,020

- - t
3 = o,030 • • 0, 150 t

3 = o,030 • • 0, 150

K
3

K4= 1 .• 100 K
3

K4 = 1 •. 30 t 4 = o I 100 • . 0, 500 t 4 = 0,005 •• 0,050

K
3

K
5 = 0,9 ..100 K

3
K

5
::: 0,4 •• 8 - -

Omdat K
3

alt~d voorkomt in combinatie met K4 of K
5

is het niet

noodzakel~k VOor K
3

een aparte lopende coefficient te kiezen.

Met een gel~kt~dige variatie van K4 en K
5

is een verandering

van K
3

te beschr~ven. Evenals de variatie van t
3

is de variatie

van K3 van belang om enigszins de invloed van de niet lineairi

teit van de sensidyne te beoordelen.

De resultaten van de digitale rekenmachine zullen als b~lage

b~ het verslag versch~nen.

8. Geraadpleegde literatuur.

-John G. Truxall; Automatic Feedback Controlsystem Synthesis

(uitgever: McGraw-Hill Book Company, inc. New York 1955)

THE EC 5509 bse

-Win!ried Oppelt; Kleines Handbuch Technischer Re~elvorgange.

derde drukj

CWurzelortverfahren: blz.346-356)

Cuitgever: Verlag Chemie gmbh Weinheim/bergstr. 1960) DG 5601 bee.
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1. lnleidine.

Aan de st'.l'lrwii::,eling vaT, dE ..;ensid~cne moet uu ef'rJ ::3pa:n,lne ... orden toe

gevoera ai~ dF t;roo·Jte van dl gewenstp waarde van d< stroam l aanfeeft.
['

Deze wanrde bestaa~ uit CfD ~prm die dr. loofweers~and van ie tram voor-

stel t en eE'r~ term die dE: r.ellinp; moet simul'~ren.De locpweerstand van de

tram l0 3.fhaLkelijk van de sYl"ILeid en wordt LipY' O}l{::'c~ouwd ui teen term

ever,rE'dL ml,t Let k'"aClraat Vi-m de snt'lheid en een const<.,ntc term. D€ loop

weer~tand is een kr~cht die altUd energie o~neemt; het teken van de kracht

wL,seJ. t dus wanneer de tram van rijrichting verandf'rt. De he 11ir,[ geeft een

k:::-acli t. onaihad,;p:Lijk van d(~ ri,jrichtinr·. Uok hier moe- 0: ieder moment aan
..

d.? tre;':krach-, vergel~;kinf. volda,an zijn. Er is een tr('k~ra.cr,t g'leverd door

d~ motorED, er is een loopw~erstand met ee~ waarde b~paald doer de snel

~.ei(;;. IlJ er i.'> eell krad;~. vf>rocrzac:"kt door de bolling. Als -jr:.::,c drie krach

ten (-e- n (-vpnV,iC[it lTJet elkaa,r makFi" dan wortH het over-senot ;·~1:ruikt voor

versnel.lillg of vertragint!:. De:<:e IIversncllingskracht" i,; in jr trpkkracht 

verf,). jking' de variacele t>orm die zich zodanir: instel. t dat ai:!1 de .- ven

wichtsvoorwai1rde wordt voldaan. Al s de tram rijdt, ITloet de !'eWenf;t waarde

van tic .trou.'T! dus de :J.l[ebra!3cLe 80m v<~n loopweerstand .-:;r, ~',rael-,t ~en

uE'vo: ;'e van dp helling zijn. Dr: overig0 kractten word'T. r;eleverd do'.r dE

tractil"i:lOtoren en de vliet:;wielen.

Als de tram blUrt stilst&6n ~oet zich de situatie va~r dat de 1oopweer

een rv'-'rwairdi[p functi",~ i::. ~';r is dan geel. IIversnellinLsl:r"'.c~-.1,".He~stand
kracLtencv""n'r.icr t, or:-+.stad.t nu t'.lssen de trFkkractt,de 1 "i2i v

{" An de loop-

weerstand. i (1, i~: n': de loopweerstand die als variatele krl.ctt oItreedt,

en ~l(h zo instelt, dat ad.n de trekkrachtvergel~kin[ is vo ~~ln.

De to?',C"epaste schaKPling ceraal t nu de waardr van de wr',;'dy,gskracht

uit n g waarde van een tachometergeneratorspannint, dip d n snelhpid en

r~richting van de tr~m ver~egenwoordigt.Dp i rootte van ue helling wordt

meL "Lehulp van een poter.tiometer ingesteld.

1)e tir,nenkomende informatie, ont i,rok~i\.en aan de tachometerspanning en de

stano van de draaiknop, die de grootte var. de helliYl(: aangceft, wordt

verwerkt tot een gel:jks!canning die in grootte en polaritei t de gewenste

waarde van de ankers~~m b'paalt. Ho~ m0n tot d. toepa~sini van divers~

elect ro!~isehe sctakpl int '-L ge>.omcn ~::. wordt in d~ volgende I aragraf en

uiteengezet.
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zo groot g;;r,Cr:.i.t:n. }uwv;eg gp,-chat L, dv.:; het Vermogt:E 4 maal zo

~;rOl)t du, U) 'II [ev.-oraer.. In de drie voorv,'r:::,terk,: rtral t en ziP

equivalente tJfen trdnsi 3tO ft"n tosgepa3t en Ge overif;e COffironenten

ziJr. f,..:.nf'ep,.st a3.n dl.~ !'logere' voed ir:'.§:~)3}<l.n~~ing.

t;~00t d.d.n-:'al t:C"-i; ':,n ~niec t.i"cndacht. Inuit:1 de vOf..Giq;scl (;J,nI:.ing

g,;l'::v("ru wordt doc,r eer: tron r:h?t I,r.ie::c:' ir",endit;;e:, w"fr"tctnd, dan

7.a1 dt v:oCd.int:Li3, i:..nl.it:.g cnig"zin", di:1Ier. aI" (;r t. \. ac11J j(;

clrag'Er~de l\jlH~n il'j G€ v(-rs~sE'ri~er; c. v. via (-€l.l r;t-l~:/~~-;/d.rlI.~r.~:~~s
't,

:,r ;,te:l',eerstc::.Ld r:aar Cc 'bi;l.~,i:c var. e':'l. trar.::i,-,tor of vi", her.

COIl f-ctorv;'::e r:o t.nti r.ac::.r ;;'':L cc~ ~,: ct,) r. O~ de ze Vi~j ,:e J..:.an e'crr.akkelijk

o~,cillerer. 0 1 -:.red",n. (zie fir::. 1). D.= VOediI!,," V~l, de voorver::otE'r-

kertralPon wordt daaro~ alt~u ge:pia via Bcn ee~vou~i~ ufvlak-

groot is, )klrn\;~]'): zo grcot d:\t d~ to"tij,l'::, rcrjd,~:-l. d,~' V"T2tcrking

rr.8E:r dan 1 is, ddn f:i); de v,~r,-t-2r/:fr Ca,.), csc:ill,r'.'l,. lie

di:nE-n"iolwring Vin elf: afvlakfil tc:rE "f! de e;-root:.c V<U; dE 'f.oppel

cOndt:l1~,ator"'rJ tu",::.er. dE ver;3chil_enu·, "t::-a:flE;L, cii,,; <i. versterkirl gs

factor vOur }.",g'E f'n'quEl1tie,> tela1;,n, z:~n van elka.;J,r a.fLankcI~ik.

Wi1 men Iagefr~uentie~ ver~terken, Gar: ~o(t(n grate karpeI-

5 A

vceoinf"

[IC

afv18kkingvvorverGterkertr~p

-----_--r-- ~----- Cr=!:., R-

•~ - - - - - - - - -- - - - ---
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2. De versterker.

D( regclwikkeling van de sensidyne vraagt een vermor::;en van 72 If voor

volle uitsturine n.l. 0,6 A in 200.Q..De stuurschakeling moe~ dus eEn

vErsterker bevatten die dit vermogen kan leveren. Omdat dit vermogen

betrekkel~k groot is voar de gangbare transistoren is eebruik gemaakt van

een klasse B balansschakeling V00r de pindtrap van de verstcrker. Ret

rendOffiPnt van d"ze schakElulb is no;g ",odat er nie~ continu veel dis

sipatie optreedtin de eindtrapren. Om de aanl--assine;' tus~;en de verschillen

de trapren cemakkelijk te maken is de verst'crker a_ s wi sse} sranningsver

sterf_el ui tgevoerd. DE'tli tgangsspanning wordt gelijkt£ericht en de ver

:kregen gel;jkspanning wordt met je goedE l-olari tei '- uoorfcgE ven Iiaar de

rq;.-l:.l.;;:keJing van de sensid:rnf. Dr polaritci '- v::n de sy.f:l.nr.int moet wQrdeIl

be: aa.l,j aar~ de- bar,d Van dc fas,- v~r. de ui tg:~nt;s::;.t anlnr.g. ~r is dus een

aparte fasPfevoe i{~ bctaksling torgevoegd om de informatie die bij gelijk

richting verloren is gegaan, '.. eer aan de gelijkspanning toe te

voce'en.

, 1 j a
_--:1.,). _ '". ~el~kspannincen worden du~ gecodesrd in wiB~clsp3J,~ingen waar-

bij dr- aml'litudf' van de wis~elsIJanning evenrAdig is mf't. d' groctte van de

g'elijkspanning en waarb' de ta~>l" van de wisselspannint; ovprecnkomt met de

polari tei t van d~ gel:Jk spanning. VOOl' de ,spanningsvorn van dp wi ssel

SI'am~i~;~ is de kar;teE'lvorm gekozen. Deze is e:unsti,: voar d.e vp:chouding

tusser; dc maxima,lf- momentele spanning en de e1 iectieve;,['.",rde van de span

ning. B'j een ge[:even voedingsspanning van dt' eindtrarrel: kan dUB bij deze

spannin[svorm 21et [Tootste ve' mogen worden af!~ec(V(:n.~d( vlJrmfactor:1 )

l.c:t schakelschema van de versterKer is iTl grote Uner. or.tleend aan

eEn van de boekjt S ,,0chal tbei spiele" van Jiemen~;. r~en verst8rker oor

spronkeljk ontworpen voar Ben vermogen Van 20 N b~ '4~ vordin! sspanning

is iT: zijn coroponer.teL aa.ngel)a~,'" aan de verkri.ktare ondcrdflen in hei"

magaz ,'n en aan Let gevraagdE: v81'rwben van 12" JJI to ind tnl.} , de klasse B

balan ~schakeling :DOBst hiervoor d' grootste verandprin[ ondf'l'gaan. De

voediLLspam~inE is V( :hoogd ten 38 V. Er is gebrulk gemaakt var. transib

tor- n die een ho£ere- maximale spanninG f.Umlf~n verdraGPT; n di~' tpgelijker

t~d e n l'cgerc qtroomversterking~; fac~or het'Len d.::m jre t.: PI; die in tet

oor;>f'!'oL}.:~U,;Y,P ontwerr gelJruikt zijr... Voar de hoeere s; anninF' is de kern

door3nede vaL de UJt£3r..,ztransformator 2 keer zo [root gekozen.
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De keuze Vd.n de frcquey."tie 'lull de kanteclspannilJf; is een compromis.

Men tractt d~ frequEntic lad~ te kiezen o~ de vertuuding tussen

de periodictijd cr, de st::jf,1;:jd. diE; wordt be}.:aald door Gf- bi:l.ndtreedte

van de vEr~terker, groot te maken. Aan de i:l.nuere zijde is de

versterkingsfactor van de ver.sterlr.cr voor la.ge frequEIJtieb ook

klein zod~t d~ kar.teelvorm schecf wordt. Naarmate de reriodetijd

la.nger i~, zal de S i aIlr:il'L ::;daliLiS eJoter z\jn. De frfc qUl:ntie is

ongeveer 200 Hz. gekozEn zodat d~ spannin!-,,'scalir:g onef-veer 10 %

en de verhoudin( tusscn periodetUd en 3tUgt~d on~'veEr 1 : 20 is.

< 111-»

C),25 ms

ide~le k8ntee15~anninf

v~rvormj~ ~ranning

fie!. 2 De vervormint Vc~li ct" kantel:;lsl',,,LLi:;g dlLr oe

beJ(:r~:t.- (i,nd1;re~dtl: VcJ-l1 de verstc:r~:t-r.

De gevoelie~t.c,id van O€ vcrsterk.::r is ;ceer houg. ECI~ inf:angs-

s} ~:nlllit'i! v",n 10 mY ('i i. is voldoenJ.,: Ot': hl::i maxirJaCl.l t J(~gE ~tane'

vermogen ill de wik~blin~ v~n i(l spnsid7ne te sturl~. De versterker

is daarom t:ued bruit:taCir YOur heto} tellen Vt1n s}_armirje;Ell zoals

de spam,ill[' ~i,. de t.ellinb ac.ngeeft en (lC' ;:,panning o.ie de

constants term VdIr. de wrijving geefl,. (zie fig. 3). Yoor bet

volledige schema van de vArsterker worJt verw~z~n naar bIz. 114~

De benodigae ka.nteelvormige slJanr,illg wordt o!gewekt

door een multivibrator. :Dehalve de s}-,anniLtS met }-o;;;itieve fase

is dan ook de spanning Iaet ne~atieve fase ter beschikking.

M.n.
a = 5V e f f ....---c=:::J.----.

b 5V e ff "'---C=::J
~--~------~(a + t) = 10 mY eff
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3. De fase-gevoelige-schakeling

De fa.segevoelige ,;chiJ.xt,lir,g mOEt eor,stiJ.t.ercn of de uitgallgs

spanning v~n de verdter~er in fase of in tegen-fase i~ met e~n

referrntiespawling. De spanning van 6~nvcil. de COllectors van de

eindtrap worat toec€voerd aan een ver~tEr~er die de~e s~hnhin~

nOfrnaal seer; (rovt au.i.t..i...L ;"';eren vf=rst~,rht. (zie i ig. 4)

_---......_----__--------------<'- 1 e V

Jlf
~: 1: anni r:r"
collec:tor-

----------.----........---t-4---------+ 0 V

De ui tt;'an€:>-;;:;IJum,ing VCUl deze extra. vl:rster;""ert~"lj, ~:an eetter

niet lager dar. -18 V el, nir,t hoger dan 0 V l,·wro.'m. ;;e amplitude

vein as ",panr"illg ;';'6.1. cius niet troter (ian 18 V t-t word"l.. HeeG.¢

biJ 8,n colleetorsl;anning van O,L V t-t is er Clen ~i::J.lJteelvormig€

5J annint, van 18 V t-t tfr t" ... .;ehiu,ir'f uie C(, f'.l3E.. van Of::' uitlSangs

cpanning a~ngeeft.

Deze s1-,anning wordt naur eeL emi ttcrvolfer gev(,erd die

zonodig volcioerjoe enrl'cie hUll leveren 0;:1 Be n rei :1.i8 tc ";'08H

aar,tre:i:xen. Op de ui tLi11lf:' vaE at.' emi tterVO.l.f;er is w ..meli,jh een

rPlais in ~EriL ffi0t een ~ransistur ~~nffesloten. De trun~i2tor

functioneErt 0.1 s een <lCl.c1~~t-]liJ.:".r die; [[JE:t eu. fl'eq.,;.eJjti~, Vcl.J~ 200 Hz

het cireui t 0i o:.t en slui t afbdnKeliji~ Vi::J.b N,n X'0~t r< r,tiespiDniqs

dit:, VdYl de mul tiviLriltor L:5 rJ.fi,'O,OlI](oL. Als dt:' },eriouf- wa.,~ril" de

;;;cLo.~;elaar &~e;;3lot'-L i;.; ~,lmdiVLl.l t [qet di; peri ,U(" waal'in 08 s: anning

VLi.Il Ut; emittt'rV01f;er - 12 V is, dc;.l1 zfil het relais am:Ln,kAEn.

A12 dt; schakE'lo.ar Let circuit slui t fsEdun LGe dt;, tiici Gb" de

sl'unnir.t: VdL de emi ttervGlf;er nul is (lall trekt l.et reJai_ niet aciD

Op deze 1't~;ZE: is u,e iase Val, hc~ uitl,dLI:,;...;ip,a"l belJaald.

De i1'l1 orr.ratie v.'orc:t iI. de vorrn vaL .jcl.u~:elhancieliht',en aOureegeven

"



technische hogeschool eindhoven

afdeling der elektrotechniek • groep elektromechanica

biz 92 YlI'I

rapport nr. EM65-;

naar de ~laa~sen wa~r zij !lodig i e
• Voor het vcIIedige schema

worat verWEzen nahr bIz. 116.

4.De rijricttings-detector.

Om tet teken van de loopweerstand steeds zo te kunnf-rJ kiezen

dat er enerE,'ie worat 01Jtenomen moet de r~jric!lting be~;end zijn.

Uit de polariteit van de tilannin5 van de tachogenerator kan

deze ini orna~ie wordel. verkn een. Ool: r:.oet word.en bel)a~la of de

wieiEcr. araaier. of r:.ie~, \,ar:.t jui,ot bij ;Jtilstand is de lool,v;eerstand

een mCEr~aar~igp functie.

1r Illoeten dus loU drie toc;.;tanden woraRL ondcrscheiden;

namcl,'k vooruit, acr,tcrui ~ 0, ::,tilstana. i,jet (;~n relais I..um:en 2

toe;:tal1den viOrden aanL'eduid. Om au.;; hier 3 toe "tandem aan te

gcven zijn twee rclais nodig'. (In ..urinci}ie Lunnen dan 4 toestb,r:.dm

WOrULTI aangegeven doch hiervan word~n er s~eCI~S 3 CFuruikt).

De coderil.g' is I,U zodanig dat 2 rclais aanb€troK~(:L stilscaLd

betekeLt; valt ((.n l'F'lais af d~y; "r:>n:i'- tr~m vo"r'tit of actteruit"

tacho~----~ nrp
~ ~ ..
_----+----------40-----_-<'(_ H~ V

gEnerator ~ositi' t dnn trFEdt er [Eer:. veranaerin[ o~. wordt de

"trc;or:: vlo r ip1':.; dr, C01.Lector;;:_'anniIJc d',-al-c '"Ii 0' s;_c..riLltlC 01 tet

rclais woro:. la --E w21arriOGr [,.'t aTv,',l t. Or c1eZE w-,;ze kal. e~n

r oLiritei~, die ov<,'r\:t' Lkom~ ;~et l. v. "voor'1i t r',jdp.ll" worller.

gedetect eerd.
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Voor )-,f:t con~.t,3LC ren vU.e "flctterui t rijd!On" mO"T nll jr~ ciucLle

:ocliak", 1 inc '.'10 rC: 0. toe(C'la'it. Di t betekent het c,,'1 rUJ.\. v.:-.n npn

I""""-------t----t-I---<;~:~e'~b~

1 ////////1/

nrn

tacro~----~~npn

fiC. (.

18 V

7'; V b',j 5bOO
I

d'2V.in omw./min. V(~rL

v cilJ () I ,. V i. J.U;o· h~t toere-ntal ~L

om de f',chak(~lir.(- te V00tlCr.. Er z;in ec,.ter'reeris de spannineen -18 V

nu Vlcrc).:·r; t'svoed doer de sranr:inc tU:.'spn [l."1.rG8 en _1i; V • De

~ , ... ". /,,', ....... Y'"",,) ,-·ri t1),.,\ •• ; [,.lL, c.·Vf' •. "' Ly.OIr.rn", me

"en slLclbeic var, 1 ,e kl':::/n,r het:.'(rn jrrui1-bLrlh('L~ ,;E.r:GPmG kiin

',:,~ a r '-~ E r: •

v:.~rt .. f;:' '~cr,1c-r! v-- r'Nrrkt., Et<:t V.,J !.It:.o i l~(" .:..;ch( ma
~
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5. Ret vormfm van E;! L k,:r,-:'f,'l ~:;}anninG' if: amI 1i'''"J.d.>'', pvu~recii£

!Jet tFt kwadraat v~n ~E ~~~lheij.

Voar bet vormen V',.L het k-;:,-,.nraa~ van em, siE"lla,~l i:: e:-r. fu11-
... .
~-~J..er ~:iOrG t \...~~

} -':;'.:,troc,m ver-

(~i .,.:" '7)\f..... e .... .l .••

r
(

[
D~ ~;oe] ~1' do primaire wikke

In:". Veer. "en 1raLs:t"JrrJator,

t0~ft een CO~flicirnt v~n

~f]rinductl~ rtir z~cr greet is~

£1;. 8
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Met andere wooripr.: d,~' T:.;dcc!l~i"tante L
1
/R

1
is, door Of: grate waarde

v·.ln R
1

(10
b ..Q) toe}, nOf in d,·~~lfdc orap Vii" (Tootte als

de reriodet~d v~n de ka~te(lsFanning. O~ nu dp vArvormin~ van

oe sp8.nr;in,,: te vr:rmin(L're~. zijn R, .,n C" aar'I~,..br:ccLt. (7il:' fig. 8).c ,:
De magneti3<·riLs'3:trooc "tljgt ~itb:;,dS vCinaf i';ci liloment t '" 0 j

tee momen"t t '" 0

'Naara.(;n R.
:.: Z:,:r: nu

, rlnaGF'r· .... ';} ) . ih' ,:rOG::J ,loor ne w(";r,·tarJ R~ bL,'it nu

I~:E t,
R.. C",::" .r..

1'i.'. j •

De inra.r:g",:,.f,'unnin,' van (le vGrmogeIl:3';,:r:;tcrkcr 'b:: ta ot ui t cen

'/;Li<;eL3.iianr._,;c die ir. aml,J i tudE; PrJ i::i~~(, r,o",;+cti~v"lU/.J( Grootte

01' l~U d"o vcr3cbiJler.de. l:loGel:,)J;e~n; t" ove-rzien wordt

r~'n rUrichtiq:; ,:.0:;1 ti'.;:' (vo,crili t) f>lIoond. 1rhci;trL dip ir. deze

richtin~ werken ~or00~ oak ~ositief ccnoemd. M8~ rlezp a~nauidilg

D," loorwe-fr~,ti:"nC1 tan nu 001: pO~ii ti pf of r:egatipf zijn doer.

d~; riehtinf' L~ i.l t;,:,i zodr..nif' d1.' (I' n:ercie word't, 0IEc'rlompn.

rij ric t.t ir,p - C1

(v = ,nelhc::id)
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DE hellir.g wordt il. grootte inge~,t(ld net b::hu1v val, een roten

tiorneter; dE richtiLf van c.e helling worclt c,Tkoz€n ,f,t behull van

(;fen schakelaar.

Voor de ingang5p::.nnin[ V,tn d." vo"rsterker kEin nu afgc.zien

van de eenl~dcn d~ volgence uitdru~kin~ worden gP3ctreven:

':;aarin:
:J. de ir;6iL:::::: :,2'am,irg

l.

h ... r1e helliLg (ro:o1 tie! of negatief)

(~ositiel')

v

v

Ivl
d~, rijrichting.

Voor r1E sneltcici nul is (H"Zf'! ui tdru/../..inc,' niet bruL/oactr umdat dan

vi Ivl nie·t ge::efinFerd is. Eijstibtanc. is de wri.iving i1: crootte

en richting niet e'.I,duiditc heraalc. De wrijvint;- },ast zict, binnen

de grenzen -C 1 En +C1 ' dan bU de overig0 kra~hten: de trekkractt

En dE helling. Als dU2 [elat:

met '1' cit" tri?kkracht

dan wor\lt d,: 100FN,cer:..:tand WI exact gAlijk aan de som van

de overifo"t:' kracbten; W
l

is dj ::.;tilstand eeL I!l(''',r"a.:",raig( functie:

T:1 '" +. 'r ."1 = u

~u er evenwicht is ~ussen de ~rectten bl~ft de tram ftilstaan.

Al~ petter geld~:

dar k ..l.r, Q!? 100 "WF'r: taild. ni-=t jJf,'.r vear tet l:-racLten cvcn'.;-ictt
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Er i~ 1m ('".r: ov .. rt-'cLo"t a,.I: krach"t en at: "tram \'iorut vcrsnAld

i v de richting (h + T)/Ih + TI.
In !rinciIE mOEe ~us hi0r de tr~kkracht T ir: de

zelfs tu d~ laacst in[e~;rlae stroam ~oor de Dotorpn, veel

" Of
)~) / 00

en

helling

en

C
1

IS Ol1rf:VE'e r 7 % AIleen :".12 '1' = 0 lwe"; r.'JI.." 'NCI':jen 1;c~,list

of dij t08,,'1>11j:1 Vh.rJ stiLitar,d ·... orc,t !ehundLu'.l.ld of Gat Je 1;raIll

de Lel1ir:~ ~1 zal ga3n r~d;n. Algctra~sct:

aLe

c.ls

ILl <. C1

P'l> :;1

"til ;.:tQ.LQ ,

r'j UEn i> ri cL ti T,;,
h

lh\'

c:rannir'G ~;i,ct g«i'jk i2 aan Ge fi.J.3e ViJ.n h , d:.ln i" };Fr;npl:,:k

I" I <C1 ,c-n Q,nl ::,0;:-:' (1' 2i tu<>.tie VCiI~ st.iL:ti.J.1i: wore!, n c! :-.andhaafd.

lJe ui tC:".l'l§";;'}aLlur::" V-'L c,c ver,)t~rhcr :nab dan ni'-:'t 'iior,~(;L aoorl!e-

c"'ven !lCi'.r dr, ser.sidJnc. Is d~ fase v<m "if' ui tt:-'.ll~-;_:',Ta!minf; weI

i'cl;',~ acl.n d, fa8'-' VI:1,n r., d':in is Ihl> C
1

0, dc,H. mCf:t (I.' 'Jitg'-mgs-

als v I 0

als v '" ,I

j, :r. v
1~I·C~v

L.- TVT, C1 - .
~

I ~~ I . C1
t

(.--,

'1 1-:'
c.:

u~ .. TtT" Ct: v ...
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De uitgan[ v~n de vcrmogensversterker moe~ wor00: doorverbonden

met de stuurwikkpling V~ll d~ ~ensi~rne als ~eldt:

iO'n ",,1 s bi,j

v I 0

v == C
U.

1

n
h

1t,1

OUGE'rstUiiLrie tabel [eEft, af("f?zien vall eeL ('V( urc·clit~·r.cid:;factor,

een overzicnt vaL dt., fur,c-ti('.:, wa:,raar1 de g-ewent:te WCi.arGe lJ, die

naar de regclV,ijj;E-lir,c" v~m ,t"-" st.n~'id~nle worGt f~evoerd, I:loet voldoen.

(zie ook fig. 10 a,t.c.r":.,,1. ).

h <-C 1 -C 1 <t ~+C1 1:>+C1

voorui t C1 C.. v
2

h C
1

CrY2 11 C1
C,.V2

L - - - - - -
L L t::

ctiL.:t'::.nd h C1 C
2

v
2

0 h C
1

C,V2
+ + - - c.

:::: " 2
l.cJ-.t: r'J i t. h C1 C"V h C1 C.

c.
h C

1
C

2
v+ + + + v + +

c:. L

De p~jleL ,:'('ver. as ,vr~rgang naar C1s ni,::,u'Ne toestaVl
U,

1

a~:Ln als It I) C1U.
1

o
v

o
o v

"
11

., i
v.

1

0 V v
-C1 <.t<O O.(h<C"

u.
1-

U.
1 ®0"

0

v V

h~C1 h>C 1

fig. 10.
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Om te be~li3sen of nu de looywpprstund positief or negatief

moet zUn, en of QF ui ti_<~nr"SGr1J.nllir:.c:: flU weI of 11i81; moet ',';orden

doorv(~rtorldf:r, mEt de ~:tu,.rwL:, el i"g val: de ;:en<:;id.::ne, wordt

gebruikgemaakt van relaissch~ke}in£en. De v~ri~bLl·~ dip hier

gfbruikt word, n zij~: V = vooruit; A = ucht. rui~; F = fa~f van de

ue fU!.ctie~: kurmt',:". "·envoul1i t:: ui t de Eevraa~de voor-

v~rbond~n m~t de negh~i~V0 fa~E v~n de multiviGr~tor, als de tram

voor,li t ~n niet G.ctterui t r"_~dt, or' '1.L: de tr:;l,m T;if t vocrui t ~n

ni pt BeL terui t rljd t ~.'n :11 s (i,,, t.P 11 i1,g po .:i ~, ipf is. (ziF: 1 ie. "1

.;lul tivil,rator
n e g..-fU _------I

'----------1

fir. 11

Algsbraiscr:

L.O volet oo}::
~r = V • A + V. A • Hc:.

NorJer, genomen; t.v. V hctE'-};'''nt: r,rm COL'tact slui-:: l~l" os trf1.ffi

vourui t ga.'i.t.

Ui t Q
1

',n~;: is d' scrJely.f31ir.g van di.'::iivcrsl' COLt ,Ct81, C1irFct

at' te Ipzen. Eer: tekerJ + Cf-·r-?r-: F(:11 1,~r,.i.Jlf-J~.·(:~.,.J.~~::liJ~_- :::':lrl; b~t

tE:keT~. w"eft f~e, seri<: _ci' :i.> ,c} 1.1.[ a:tTl. (zi'c fiCo 1;;) I:'e contac-

ten z'jn getekend \!Jet de waarde 0 vo 'T de variate len . (rusttoestand)
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v A

Av _w+_ -_------_--w:::.-_

v

H v_

r E ,......A w
1~

+ V_

"'-------------------_ H

Bet ~unt WI uit fig. 13 vopdt d, !ote~~iGmft~r voer t(t instellen

V.!J d<~ TJ.!:l..rdc C
1

i-n t::e. ft "'JD kante(:L'pir?lni;. veo!' iie-, crwI:l er van

,~f sd~k(;lini:' di::' t(;rJ:l C"v
2

gee ft. Je ui tc'~ni" Ii vo,>i, "?fn l)otEn-
Co

tiametpr V{'l[~r!ne(. QC croo',tt- van d; hellir.g- ""or .. t i!1(f.tcld.

t
Gel:j/'f~C ri c!:-tp
ui tb2.r.i~s

spanninG

1
R

-
r.. C1.::..r
sen~id;,rne
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Voar di.' beslissini' omtrcnt d~ uitg:mgsspanr,inf' Va), d'e; versterker

zljn dris functic: no::ig: ( :'ie fiE. 14) ~ die de ,juifte

;'o};-,·ritFl'+ V',,), d', "'"l';"i'erl'~~t~ ul't ·c;l;"S'·""i;>~Y',;· 'Xl' , ,·'t n de• - , _. r"'~·,J'i' '-',' '" "b..... ': -}-" .... I".,.. ." ""4
fur:ctie dir: be:·;list of .If ui tCUliC::;-lilm:ing ..~pl of nif -: ';;or'it door-

gCtfVf'''L nfl':.r d.- ~:m:sid:'W2 '::. Q" de f~ulctie .ii· zo liodi c dp ui tgar,r
J

;l,:: iULctie Q, i.s per, due'l,,'l:so.1igc or;:L-,cL c~:(,ln,r,

VH. dc- filS,? t' 0 ""( f',; ctie ~{l hl-cft d, wa&rds 1

of voor,lit of ::>c}-,t"rtJ.it of elL, ljj ,ti~·t,';.r;:;

[: f'cn1<e J:j k

I"~ricding

Lt'llinc ,n f3.S' i,d~;J- Zijllo jjp f;;,nctir-, Q
5

he( f"t j,

~,til-,t'.l.nd er, ,:~L; d.' ricrtil",Ol Vi,:", !:~i'llir:.i .T ~'a2' zijn.

V A. V
-:-

F V A L FI.,: + + 0 .tl. . L . + 0 •4

Q
S

V A }~ F V -:-
E F0 + . rl. 0 .

ferrVFn doch door combinatie van contacter:. k~n er vpre, nvoudigd wordeJ tot

dE' ,"'f)WEM:tr ',\CL:'cjE' van ,~, ,'troorf, i ale f-'~L('tiC' V;.1.[. ,;;; ~~LP1Leid [ef'lf't
r

0: ~·,--;rlOIJ,eLo E,:;-:: tli)\t da-t, Qt- rt',lai;,i;cr.:,elin;' rOF'-"i !:l;;".c-:,ioneE-,r-c.

v

V A HJ-.:---.:-

V A H F F-
V / H FA_

F F ~

IK V • H 1 UITrt
p - 1
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De traagheidskrachten van de tramwa~en zijn in het model op

ware schaal gesimuleerd met Dehulp van vliegwielen. De kraeh

ten tengevolge van de loopweerstand en een eventuele helling

worden opgewekt door een met de wielassen van het onderstel

gekoppelde gel1jkstroo::lmachine. De hierui t resul terende kraeht,

die in het algemeen van de rijrichting, de r~snelheid en de

helling afhangt, ~ordt met behulp van een regelsysteem op de

ge':'enste wuarde gehouden. De door de traetiemotoren geleverde

energie wordt met behulp van een Ward-Leonard sehakeling

teruggevoerd in hat draaistroomnet. De stroo~regeling van de

gelijkstroornmachine wordt door middel van een integrerende

rccelaar verkregen.

De grootte van de helling is variabel; oak de

grootte van de termen waaruit de'loopweerstand als lunetie

van de snelheid is opgebouwct, is gemakkel,k instelbaar.

Daarentep,en is door de toepassing van vliegwielen de masaa

van de tramwagen niet variabel. Eet aankoppelen van een bij

wagen, het varieren van de belading, en b.v. het doorslaan

van de wielen op gladde rails, zijn bij deze opstelling niet

te simuleren. Ret toerentel van de vliegwielen mag in verband

met de mechanische belastbaarheid niet hoger zijn dan

3600 omw./min•• Dit komt overeen mct een snelheid van 60 km/uur.

Het regelsysteem dat de stroom door de gelijk

stroommaehine (remdynamo) moet regelen, is goed hruikbaar.

Het laat zieh echter theoretiseh niet goed besehrUven aan de

hand van lineaire differentiaalvergelUkingen; vooral de sensi

dyne is sterk niet-lineair, zodat het moeilDk is het gedrag

van het regelsysteemthe~etischte voorspellen. De overslinge

rin~ van de strooe b~ een plotselinge grate verandering van

de gewenste waarde -onder normale omstanrligheden verandert

eenter de GHwenste waarde nooit spron~vormig- kan tot gevolg

hebben dat de beveiliging van de Ward-Leonard generatoren in

werking treedt.
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Het zou mogeljk zUn de kwaliteit van het regelsysteem in dit

opzicht te verbeteren door b.v. een grotere condensatorwaarde

voor de stabilisatieteru~koppelingtoe te passen. In een

geval schiet het vermogen van de Ward-Leonard generatoren tekort.

Ala de tram namel~k tegen een steile helling oprij~t, kan de

stroomsterkte in het an~ercircuit hoger worden dan de toege

stane 120 A. De beveiliging treedt dan in werking. Men zou

dit ~unnen verm~den door een weerstand parallel ~an de genera

toren te schakelen, zodat een deel van de energie die de rem

dynamo levert, in deze extra weerstand wordt gedissipeerd.

De sturing van de wikkeling van de sensidyne met

behulp van een vermogens-transistorversterker voldoet goed. De

nauwkeurigheid van de schakeling, die met behulp van een Hall

vermenigvuldiger een spanning evenredig ~et hat kwadraat van

de snelhcid vorrnt, is niet groat. Hier zou eventueel verbetering

in gebracht kunnen worden)doch het effect hiervan op het gedrag

van de opstelling zou nihil zJn. Op de mornenten riat er een

groot vermagen wordt ontwikkeld, n.l. bij aanzetten en afremmen,

zijn de krachten tengevolGe van de loopweerstand verwaarloos

baar ten opzichte van de overige krachten. Er zal ~us betrek

kelijk weinig verschil te constateren zijn als men inplaats van

een loopweerstand, opgebouwd uit een constante term en een

kwadratische terw, een loopweerstand even~edig met de snelheid

kiest.

Men kan voor louter demonstratiedoeleinden een

weerstandsbelasting op de remdynamo aanbrengen. De schakeling

is dan zeer eenvoudig en er zijn geen extra machines nodig.

Voor speciale toepassingen en/of ~etingen kan men evenwel toch

heel genakkel~k hat re~clsysteem inschakelen om de loopweerstand

en de helling in te stellen zoals men wenst, mits men de

beperkingen ten aanzien van de stroom en de snelheid in acht

neemt.

Ret toerental waarb~ de centrifugaalbeveiliging

uitschakeld, blijkt ondertussen van 3600 omw./::lin. verlopen te

z:.Jn tot 3440 o!Hw./min., overeenkomend net een snelheid van 57 km/u.
-------- -----
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Dit toerental kan zander afbreuk te doen aan de veiligheid

weer op 3600 omw./min. worden afgesteld. Met het oog op het

bovenstaande strekt het echter weI tot aanbeveling een aanw~8

instrument in het gezichtBveId van de bestuurder te p1aatsen,

waarop kan worden afgelezen hoe nicht het maxi~um toerenta1 is

genaderd en waarmee een periodieke controle van het uitschakel

toerental mogelijk is.

BU de aanvang van het beschreven onderzoek

werd gedacht aan een oplossing waarbU oak de traagheids

krachten door de remdynamo zouden worden opgewekt. Het de be

staande overbrenging b1eek deze oplossing echter niet te

verwezenl~ken. Dit had tot gevolg dat een groat deel van de

tijd moest worden besteed aan de dimensionering van de vlieg

wielen. Het regeltechnische probleem werd ninder gecompliceerd

daar de regeling van de relatif grate en snelvarierende

versne1Iingskrachten achterwege kon blUven. Het eindresultaat

is nu een PCC-car demonstratieopste11ing die beantwoordt aan

de geste1de eisen. Er is nu in de toekomst onderzoek van het

gedrag van pulsgestuurde motoren in deze1fde tram mogel~k.

Het is ~chter niet :',o~-:el,;k de remdynamo te gebruiken als

belastingsmachine voar een willekeurig tractievoertuig

daar de aanpassings mogeljkheid ten aanzien van de massa ontbreekt

Eindhoven, septe~her 1965.
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Weerstanden.

AIle weerstanden hebben een nauwkeurigheid van 10 %.
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R1

R2

R3
R4

R5
R6

Irl
R8

R9
R10

R11
R12

R13
R14

R15

R16

R17

R18

R19
R20

R21

R22

R23
R24

R25

R26

R27

R28

gelijkspanningsinstelling

emitter

ge~kspanningeinstelling

collector-

emitter

gelijkspanningsinstelling

, ,
collector

fil terings-

, ,
gelijkspanningsinstelling

, ,
, ,

NTC

instelling van de constante term

van de wrijving

verzwakker/opteller

instelling van de grootte van de

helling

verzwakker/opteller

opteller/verzwakker

instelling van de kwadratische term

grof

instelling van de kwadratische term

fijn

belastings- parallel 3 stuks

voorschakel- tachogenerator

collector-

, t

voorschakel

gelijkspanningsinstelling

collector-

1M Ohm

6k8

1M

1k

68

50k

820

120

100

22

5k
330

5
4

20k

1M

20k

1M

1k

75

500
560

= 185
18k

33k
68k

18k

1M

18k

0,1 W instelp

t w
0,1 W instelp

t w
t w
t W instelp

t •
2 W

t w
1 W

1 W inste:Lp

2 W

1 W instelp

i; W potm.

t W

t W potm.

t w
t w

1 W instelp

1 Winstelp

10 W

30 W

t w
t W

t w
t w
0,1 W instelp~

t W
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R29 emitter- 18k Ohm t w
R30 voorschakel- 18k t W

R31 voorschakel- veldwikkeling

Hallvermenigvuldiger 4k7 t w
R32 'Verzwakker- chopper 1M t W

R33 'Voorschakel- stuurspanning chopper 6k8 t w
R34 spanningsvor.correctie 10k t W

R35 emitter- 10 1 W1;

R36 10 1 W,, l;.

R37 collector- 1k2 t W

R38 , , 1k2 t W

R39 basis- 56k t W

- R40 , , 56k i W

R41 'Voorschakel- zenerdiode 22 10 W

Condensatoren.

(nauwkeurigheid 10 %)

C1 ingangs- 0,56 /uF 125 V polyst.

C2 koppel- 5 25 V e:Lectr.,
C3 koppel- 40 25 V ,,
C4 afvlakfilter- 2000 25 V , ,
C5 , , 1000 25 V , ,
C6 koppel- 640 25 V , ,
C7 beperking frequentiebereik 0,003 keramisch

c8 scheidings- 0,1 125 V polyst.

C9 gelijkspanningsblokkerings- 1 125 V polyst.

C10 spanningsvormcorrectie- 0,0068 125 V polyst.

C11 afvlak- 67 25 V electro

C12 beperking frequentiebereik 0,0033 keramisch

C13 koppel- 0,0047 , ,
c14 koppel- 0,0047 , ,
C15 gelijkspanningsblokkeer- 100 25 V electro

C16 , , 100 25 V , t

C17 afvlak- parallel 5 stuks 5000 70 V , ,
= 25000 70 V , ,
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Trans:lstoren.

Alle transistoren zijn vrij in de lucht opgesteld, tenzij andere

vermeld.

T1 emittervolger AC128

T2 voorversterker AC128

T3 , , oC24

T4 stuurtrapi koelplaat 80 x 70 2 2N2138 motorolamm

T5 eindtraPi koellichaam 1600 2 2N2076 motorolaongeveer cm
f-

T6 t, , , , , , , 2N2076 , ,
T7 versterker,tachospanningj koelplaatje AC132

TB t t t, t t AC127

T9 emittervolger; koelplaatje AC132

T10 t t t t AC127

T11 versterker col~ectorspanningeindtrap AC128

T12 emittervolger AC128

T13 schakeltransistor AC128

T14 chopper BSy40

T15 chopper BSy40

T16 versterker stuurstroom Hallverm. ASY77

T17 , , t, , , ASY77

T18 multivibrator AC128

T19 t, AC128

Diodes.

Alle diodes zijn vrij in de lucht opgesteld, tenzij anders vermeld.

brugschakeling ter verkrijging van de

voedingsspanning; koelplaat 100 x 80 mm20A31

ide. OA31

vrijloopdiode relaisspoel

brugschakeling voor de gel~~richting

van de uitgangsspanning

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7
DB

t,

, ,
t ,

t,

OA214

OA214

OA214

OA214

OA91

OA91

OA91

'--------------------------_. - --------- _. - ---.-.-- --
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D10

D11

D12 zenerdiOde; koelplaat 100 X 100 mm2

OA31

OA31

ZX18

b1z122 YlII
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intermittal

Relais.

Alle relais zijn van het fabrikaat Siemens. In de schakelschema's

zijn de contacten in rusttoestand getekend.

A1
A

2
V1
V

2

4 F 1
F

2
B1
B

2

niet achteruit rijden

achteruit r:i.iden

niet vooruit ~lden

vooruit rijden

fase positief

volgt F 1

beveiligingj uitgangsspanning meer

overneemrelais B1

65421/97e

65426/93e

65421/97e

65426/93e

65418/93d

65426/93e

180v 65404/93e

65426/97e

Zekeringen.

zekering voor de netvoeding

zekering van de voedingsspanning -30 V

zekering van de zenerdiode

1 Amp.

5 Amp.

1 Amp.

Lampjes.

L1 neonlampje; ontsteekspanning 85 V

L2 neonlampje; t,

L3 signaallampje voeding eindtrap 30 V

Lq. signaallampje apparaat "in" 12 V

Schakelaars.

H keuze helling positief/negatief

N netschakelanr

S drukknop; reset voeding eindtrap

4 x om

2 x aan/uit

1 x verbreek
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Transformatoren.

Tr
1

. ingangstransformator van de eindtrap.

primair: n1
60 wdgn 0,25 mm p

n2 545 wdgn 0,25 mm ¢

seflunciair: n
3

142 wdgn C,38 pUP ~

n
4

142 wdgn 0,38 mm P
kern: EI 48 transformatorblik 0,35 mm,

b1z123 VlIl

rapport nr.EM65-3

CuL

CuL

CUL}
CuL bifilair

om en am gestapeld.

Tr 2
uitgangstransformator van de eindtrap.

primair: n1 7 waRn 1,5 om p CUL}
n2

'I wdgn 1,5 mm p CuL bifilair
f

n
3

68 wcign 1,5 mIn p CUL}
n

4
68 wdgn 1,5 mm p CuL bifilair

secund:iir n
5

475 wdgn 0,9 rom P CuL

kern: EI 106 transforroatorblik 0,35 mm, om en am gestapeld.

Tr
3

scheidingstransformator chopper.

primair: 2400 wdgn 0,1 r.ur. p CuL

secundair: 2400 wdgn 0,1 mm p CuL

spoelkoker laet tussenschot.

kern: ferriet potkern type K300126 oc..=8,65 -A3A

Tr
4

ingangstransformator van de versterker voar de

Hall-vermenigvuldiger.

primair: n 1 220 wdgn 0,25 mm p CUL}
n 2

no wdgn 0,25 mm p CuL bifilair

secundair: n
3

2400 wd~n 0,1 mm p CuL

spoelkoker met tussenschot.

kern: ferriet potkern type K300126

Tr
5

uitgangstransformator van de versterker voor de Hall

vermenigvuldiger.

AHIWH U 80.
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Tr6 Hal1-vermenigvuldiger. Siemens ME 26 I E1 38 Mu

veld~ikkeling: 10.000 ~dgn 0,05 mID ~ CuL

Tr
7

voedingstransfornator.

primair: 660 wdGn 0,75 mID ~ CuL

secundair: 70 wdgn 2,0 rom p CuL

kern: E1 150 transformatorblik 0,35 mm, om en om gestapeld.

Signalen en aansluitingen.

} uitgang van de vcr~ogensv8~sterker.
voeding van cie chopper Iaet kanteelspanning.

collectors panning van de eindtrap.

ingang van de vermoffensversterker.

aansluitingen tachogeneratorspanning.

kanteelspanning met negatieve fase.

kanteelspanning Det positieve fase.

referentiespanning fasegevoelig netwerk.

nu1-1eiding van de veri':ogensversterker.

} RaIl-spanning. evenredig met hat kwanraat van de snelheid

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)

11)

12)

13 )

14) }
1))

16)

17)

IS)

19)

20)

21)

22)

23)

J uitgang die de gewenste waarne van de stroam i
r

geeft.

voedingsspanning van de eindtrap.

- 16 V voedingsspanning.

- 30 V voedingsspanning.
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