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SAMENVATTING:

De onderzoekingen zijn verricht aan een gelijkstrooIDservouotor

IDet versterkcr en rotorvoedingsbron. Door meting zijn statische

en dynamische eigenschappen van de componenten en het open

systecm bepaald.

Van een teruggekoppeld systeem is de frequentieresponsie bepaald.

:iierin is sprongresonantie cemeten.
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1. INLEIDING.

Gorspronkelijk was het doel van het afstudeeronderzoek om na meting

van de niet-lineariteiten die in een servosysteem voorkomen, het gedrag

van het servosysteem te verklaren. Onze belangstelling ging dclarbij

vooral uit naar de verklaring van de sprongresonantie die onder bepaalde

omstandigheden in servo~stemen optreedt. Bij wijze van voorbeeld is dit

effect gemeten in een positiesturingssysteem. Over sprongresonantie in

gerdealiseerde servosystemen, met alleen verzadiging als niet-lineariteit,

is uit de literatuur voldoende bekend. ve vraag is nu of met een dergelijke

theorie ook het gedrag van een servosysteem in de praktijk verklaard

kan worden.

i.e zullen bij het onderzoek daarom de niet-lineariteiten meten die in het

systeem voorkomen. i;e bepalen daartoe de overdrachtseigenschappen van de

componenten van het systeem. ',ie willen komen tot een beschrijving van de

eigenschappen van het systeem, zoals we die buiten aah het systeem meten.

Of deze eigenschappen uit constructie of intern optredende effect en ver

klaard kunnen worden, is uit regeltechnisch oogpunt minder belangrijk.

1.1. Component en van het systeem.

Bij het onderzoek zijn metingen verricht aan de volgende gelijk

stroomservomotor:

~vershed FAD 102/G4;BD

THE - ER - XB - 28

De motor is een zogenaamde "split-field" motor. Het statorveld wordt

opgewekt met behulp van twee statorwikkelingen die in rusttoestand

beide een stroom van 40 mA voeren, zodanig dat er geen resulterend

veld is. De gelijkstroomweerstand van de wik..1'I:,elingen badrElagt 1500 Q •

De stator wordt bekrachtigd uit een servoversterker:

5ervomex ~ervo Amplifier type S~.61

TH~ - ER - Vs - 18
ile rotorstroom moet zo goed mogelijk constant zijn. De rotor wordt

daarom bekrachtigd uit een gelijkspanningsbron met hoge inwendige

weer3tand:

Servomex Arr:lature 0upply Unit type A..;.69

TilE - ER - Ps - 46

In rusttoestand bedraagt de rotorstroom 450 mAo De rotorvleerstand is

ongeveer 30 Q •

Er is bij de motor een tachoGenerator aangebouwd. Deze levert een

~punning van 21 ~ bij een toerental van 1000 omwentelingen per minuut.



- 2 -

De schakeling van het systeem is hieronder getekend.

I tac~o -
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motor
rotorll o ecJ. in9

F'l.

F,'

se r va ver~ l e rker

o---NI~
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1.2. Theorie over de gelijkstroommotor.

We zullen hier overdrachtsfuncties afleiden voor een gelijkstroomrootor

die in het statorveld gestuurd wordt ... e zullen eerst aannemen dat we

de rotorstroom constant houden. Daarna zullen we het geval bespreken

dat de rotor wordt gevoed uit een gelijkspanningsbron met inwendige

weerstand. Het schema voor de motor is hieronder getekend.

f
V,.

]t rtliJfj h.eiols WJO"" e n i
01. em/" tn 9 .J)

annecr ,ie de zelfinducties van stator- en rotorwikkeling verwaarlozen,

dan gelden de volgende vergelijkingen:
de

(1) Vr = Rr i r + a. dt is

(2) T = a. i • ie :J r

met: R = rotorweerstand;
r

a = positie van de as, e = w t + Fj
0'm

T = elektromagnetisch koppel;
e

V
a - constante met dimensie

A
sec.

Ook geldt nog:
d

2 e(3) T J D de= +e dt2 dt
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1.2.1. GelijkstroolliLlotor met constunte rotorstroom i = I
r r

Gelijkstellen van de betrelr,Jdngen (2) en 0) levert:

a.i • Is r

)

= J d-e +

dt 2
D de

dt

Laplace transformatie geeft dan voor de overdrachtsfunctie

van het systeem:

H(s) = ~ (8)
~)

s

K
= s( 1+ot s)

met: K
a1

= ---S.D

't = J
D

Dit is dus een lineair tweede orde systeem.

1.2.2. Gelijkstroommotor met rotorvoeding uit een spanningsbron met

inwendige weerstand.

;e namen aan dat we de rotor voeden uit een bron met emk. .to
0

en inwendige '.'leer stand R .
0

lJan geldt dus volgens ( 1 ) en (2) :

.Eo R i = R i +orr r
de i

a dt s
{

T a i i=e 5 r dEl
(4) dUB T a.i .E - a dt i= . 0 s

e s
R +R

0 r

Vergelij~ing (4) geeft met vergelij~ing (3):

+
2.2

( D + a los

R +Ro r

) de . E
dt = a los o·

;,e zien nu dat dit systeem niet lineair is, omdat de

dempingsterm afhankelijk van het ingangssignaal i a is.

In de praktijk hebben we mee:3taJ. te maken met een gelijkstroom

motor waarvan de rotor gevoed wordt uit een sp~nningsbron met

inwendige weerstand. Het gedrag van deze ffiotoren is dus niet

lineair.
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1.3. Sprongresonantie.

1.3.1. Meting van 3prongresonantie.

7'eneinde een eerste indruk te krijgen van de gevolgen van

niet-lineariteiten, beschouwen we cen positiesturingssysteem.

De scha~eling is hieronder getekend.

ct. V. r------~
)crvo 

v'ersl::erker

1. 000.11.

bedraagt, wanneer in een van de elementen van

50k

De tW$e potentiometers aan de ingang van de versterker gaven

dezelfde verzwalddng. ·.• e bepalen het Bode-diagram Van ell! over

dracht van e. op e • De overdrachtsverhouding van de potcntio-
1 u

meters aan de ingang is 1: 0,132.

';e zien in het Bode-diagram sprongresonantie optreden. Deze

sprong treedt altijd op in systemen die teruggeko~peld zijn

en waarvan de overdrachtsfunctie v:"n de open loop

11( s) = --::..r-
1
C
' -1- .....)s +'tS

hat systeem verzadising optreedt.

De theoretische verklaring van de sprongresonantie wordt hier

onder gegeven.

1.j.2. Verklaring van sprongresonantie.

;, e beGchouwen de overdracht van het volgende systeem.

e.
L

K(lEI)
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Hierin is K(ltl) een versterker waarin verzadiging optreedt. De

ver6terking K is dU6 een functie van de grootte Van het ingangs

signaal lei.
Het lineaire gedeelte van het systeem bestaat uit een tweede orde

systeem. Dit kan bijvoorbeerbeeld een servomotor zijn.

We kunnen nu voar het open systeem schrijven:

eu }\(Ic~)
(1) c = 6(1+'[s)

Voar het ge610ten systeem geldt:

6. El 6( 1+TS) + K(lcl)(2) ~
1

u= + = s( 1+t 6)C c

of: 6(1+'[6)(3) .L = s(1+'t's) K(lc; )6. +
~

~e gaan de responsie van dit systeem beschouwen op sinu8vormige

ingangssignalen:
. t

6. = 6. e J w
1. llQ

I/anneer we aannemen dat de vervorming in het ui tgangssignaal

verwaarloosbaar is, dan geldt:

. t ~

(: =lcl eJw + t

,Ie roogen dan in vergelijking (3) s door jw vervangen. fie vinden

uan voor de frequentieresponsie:

(4) c
~=
~

I:anneer we ons nu beperken tot een beschouwing over de amplitude

van t , dan vinden we :
~ 2 2 I

I I w 1+w 't I 6. I
c = l.

if[ K(I c !)_ w2
'f J2+ 2'

w

Vergelijking (5) kan na kwadrateren worden omgezet in:

Hiervan nemen we de vlOrtel:

(7) [K( cD - w
2'tJ le:=:!: wV(1+w

2
'/)i8

i
!2 -}jci-::'
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FiGuur 2 kunnen Vie verklaren met behul p van figuur 1. "{anneer

de frel.iuentie C&l lang is, dan is E'r sl ec':-:tc'Cen sr:ijpunt tus31'n

de verzadigingskarakteristiek en y, bij A. Bij opvoeren vsnw

zal dit snijpunt verschuiven langs de verzadiging5karakteristiek,

tot de ellips raakt aan de verzadigingskaraKteristiek. ,'1anneer

we nu w nog groter maken, dan is er bij A geen snijpunt meer.

Het systeem stelt zich dan plotseling in op het snijpunt bij B.

Deze overgang komt overeen met sprong 1 in figuur 2. Het systeem

blijft bij nag grotere C&l ingesteld op het snijpunt bij B.

·...'e gaan nu Van hoge naar lage frequenties. bij hoge frequenties

kan het systeem alleen ingesteld zijn op het snijpunt bij B.

Dit blijft zo tot bij w = 70 bij B geen snijpunt meer is. Het

systeem stelt zich dan in op het snijpunt bij A. Deze overgang

komt overeen met sprong 2 in figuur 2.

Spronc 2 treedt bij lagera frequentie op dan sprong 1.

Het gestippelde traject tussen beide sprongen in figuur 2. volgt

uit het derde snijpunt in figuur 1, tussen A enE. Het kan

worden bewezen dat dit een onstabiele toestand is voor het

systeem.

De sprong die we hier hebben a",ngetoond in Ic I, vinden we terug

in het uit:.;angssignao.1 eu ' ':e kunnen eu en het argument daarvan

berekenen en vinden dan het in figuur 3 getekende verloop voor

de frequentie responsie.
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De sprongresonantie i6 hier aangetoond in een tweede orde

systeem:

c
Wanneer we t zeer klein maken, of met een differentierend net-

werk de term 1+T3 in de noemer compenBeren, dan krijgen we:

e
u

=
K( I cj)

c s

Vergelijking (8) wordt dan:

.1 ? 2'
K( cPic = + wV la. I ~ - ~I- ~

De aBsen van de ellipsen in figuur 2 blijven dan altijd langs

horizontale en verticale as van de figuur. Er l.:omt dan altijd

maar eon snijpunt voor tassen verzadigingsk:~rakteristiek

en ellipse Er kan dan dUB geen sprongresonantie optreden.
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2. STATISCH~ ~'ffiTINGEN.

Metingen met gelijkspanning of gelijkstroom als inganessignaal •

.~Ie bepalen de statische eigenschappen van de componenten van het servo

systeem. e voeren daartoe aan de componenten gelijkspanning of geliJk

stroom en meten de groott~~van de uitgangssignalen in de stationaire

toestand.

2.1. Versterker

i. e beschouwen nu de versterker:

0erVOr.lex 0ervo ALaplifier t;jrpe SA. 61

THE - ER - Vs - 18

De versterker wordt hierbij geschakeld zoals hieronder is getekend •
.
(..,

,
+ ~.v1. F.

e. o Vs 18 F.F,a 8':'

<;, ".
F'a.

Door de statorpolen lopen stromen i
1

en i
2

" Gmdat de richtingen van

deze stromen tegengesteld zijn, wordt het statorveld bepaald door

de veldstroom of statorstroom if = i
2

- i
1

• In rusttoestand geldt

i
1

= i
2

= 40 mAo Dan is dus de veldstroom if = O... e bepalen het

verband tussen ingangsspanning eo en veldstroom if" Uit de grafiek

waarin if tegen eo is uitge~et, ziell we dat verzadiging optreedt in

de versterker.

2.2. Overdracht van statorstroom op statorveld.

,ie willen de overdracht van statorstroom if op 3tatorveld B
f

bepalen.

Ret statorveld i3 niet een~oudig rechtstreeks meetbaar. ~r is echter

weI een bruikbare maat voor net statorveldj de in de rotor geinduceer-

de motor _ en het
m

.:anneer we w
m

meten daarom B. d
~n

de spanning E. d is evenredig met het t'oerentaJ. van
~n

statorveld B
f

• ',ie wogen 6chrijven : Eind = c. w
m

' B
f

•

constant houden, is E. d recht evenredig met B
f

• ~e
~n

als functie van de statorstrooLl .i..~" De servomotor wordt bij deze
I

meting aangedreven met een andere motor. Het toerental houden we

constant 1430 Offil'!min.
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- - - -?

/

o
GGncJ.,.q fmotor

F,

+

Bij de meting ..orden niet beide statorwikkelingen be~rachtigd, maar

slechts wikl:elinc; F 1-F1 . ,le kunnen dan de servoversterker vermijden

en hoeven maar een streem in te stellen. Ter centrale zijn oak

metingen gedaan waarbij beide statorwikkelingen bekrachtigd werden.

Deze laatste metingen gaven hetzelfde resultaat als de metingen

waarbij slechts een wikkeling bekrachtigd was.

De schakeling wordt zoals hieronder is getekend.

l+ F'
I

Vm 18

De karakteristiek waarin de in de rotor geinduceerde tipanning E. d
~n

tegen de statorstroolli if is uitgezet, wordt nullastkarakteristiek

genoemd.

2.3. Koppelmetingen.

'.le willen van de servomotor askoppel, virijvingskeppel en inwendig

koppel als functies van de bekrachtiging en het toerenta.l kennen.

Voor het inwendige koppel van de motor geldt:

T. = c.i .B
f

met i = rotorstroom, B
f

= statorveld en c= even-
~nw. r r

redigheidsconstante.

Er geldt ook: T. = askoppel + wrijvingskoppel.l.nw.
Bij ons onderzoek komen voor de-koppelmeting de volgende methoden

in aanmerking:

1. met behulp van een hulpmotor en de energiebalans;

2. met behulp van een remdy•.amo.

~Je zullen deze twee methoden en de mogelijkheden voor gebruik bij ons

onderzoek bespreken.

1. Hulpmotor.

Er »ordt een hulpffiotor gebruikt, waarvoor in ons geval een equivalen

te motor is gekozen. Vi.ill de hulpmotor bepalen we het opgenomen

rotorvermogen. ~it vermogen wordt omgezet in:
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- warmteontwi:J:eling in de rotor •

.;anneer we de rotorweerstand R kennen, dan is deze factor bekend
r

(= i 2R met i = rotor6troom);
r r r

- wrijvingsverliezen in de hulpmotor.

Hiertoe behoren:

- lagerwrijving, die aIleen afhankelijk is van het toerental;

- ~ervelstroomdemping ten cevolge van het draaien van de rotor

in het statorveld. Deze factor is afhankelijk van de grootte

Van het statorveld en het toerental;

- asvermogen.

Dit is het vermogen dat op de aangekoppelde servol;1otor wordt

overgedragen.

~anneer we het statorveld in de hulpmotor constant houden, dan zijn

de wrijvingsverliezen in de hulpmotor alleen afhankelijk van het

toerental. ,'Ie kunnen dit .:rijvingsverlies in de hulprnotor als functie

van het toerental bepalen. We laten daartoe de hulpmotor onbelast

druaien. \ie bepalen dan bij een bepaald toercntal het wrijvingsverlies

door van het opgenomen rotorvermogen het in de rotor gedissipeerde

verlllogen af te trekken.

\'ianneer nu de servomotor aan de hulpmotor wordt gekoppeld, dan kunncn

we daarvan askoppel en wrijvingskoppel bepalen. ~anneer we bijvoorbeeld

de servomotor niet bekrachtigen, dan kunnen we het wrijvingsverlies

in de servomotor als voIgt bepalen:

1. we bepalen het opgenomen rotorvermogen van de hulpmotor;

2. we tre~(en hicrvan af:

- de dissipatie in de rotor;

- het v~ijvingsverlies in de huIp~otor bij het toerental waarme8

de combinatie draait.

Het verschil is dan het wrijvingsverlies in de servoIJlotor.

Zo kunnen we van de servo~otor wrijving, wervelstroomdemping en

askoppel bepalen.

Deze methode is bij ons onderzoek misIukt. Hiervoor z~Jn de volgende

redenen aan te geven. zoals ook in het vervolg van het verslab zal bli.j

ken:

1. de rotorweerstand is afhankeIijk van het toerenta~. Jierdoor is het

in de rotor gedissipeerde vermogen niet goed te bepalen;
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2. ';tai,neer ..:..n u\.~ rotor st.rUOr:l l.00pt, dan v'.:l·....:orz.aa:',t ':l~t t't n

j,o.~~,pel. ,:icrdoor ~..; i.e" ve~':,.o,;:n dat. in t,e n,l':'pwctor

v::rbruil~t worllt 00..: ,,0 (tina.rlJ~eliJk "ian ;~~ ro~"orbtrOOh..

•Jt.: c;rootte V,.'d ueze lactor is op dez.e mun~i.t.::·r rl_'2 t tt'

uepaJ.cn.

,~llneer be~Je c:;enoe.._ut: factoreu rH:,;:en-:. :':"l.Jn. .~OUd(;n we dez,(;

"et ho: ~e:'1 "iel j';:UHnen 'eoruii.en.

2. Rel.ldyna.I:lo.

Een andere ~ethode ter bepaling van askoppel en wrijvingskoppel

vall de servomotor, is die waarbij we gebruik maken van een rem

dynamo. Een remdynamo is een motor waarbij we het koppel dat op

het statorhuis wordt uitgeoefend, kunnen meten. vit ~oppel is even

groot als het koppel dat van buiten op de as van de r~mdynamo wordt

uitgeoefend. Wanneer we nu dus de serv9motor aan de remdyn~no

koppelen, dan kunnen we het koppel dat servomotor en remdynamo op

elkaar uitoefenen, meten aan het statorhuis van de remdynalllo. De

inwendige eigenschappen van de remdynamo zijn uu onbelangrijk.

Deze methode is voor ons onderzoek goed bruikbaar gebleken. De

metingen zijn dan ook met de remdynamo vl.tgevoerd.

2.3.1.Beschrijving van de remdynamo.

Sen remdynamo is een motor die zodanig is uitgevoerd, dat we het koppel

kunnen meten dat op het statorhuis wordt uitgeoefend. rl1j het onder

zoek is een rendynamo geconstrueerct. Deze bestaat uit een servomotor

waarvan het huis draaibaar is op kogellagers. Aan het statorhuis

zijn twee annen bevestigd. De gebruikte motor is:

..::;I'll S.li.G. 1/1 'l'lIE - ~ - XI - 1

st!l!orhuis

.as

o
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"anneer uitwendig op de as Y2,n de rell1dynamo een koppel wordt

uitgeoefend, dan zal dit koppel op net statorhuis worden over

gebracht. Om het huis dan in evenwicht te houden, moeten we dit

koppel compenseron. Dit doen we door een gewicht langs een van de

armen te verschuiven, tot het huis in evenwicht is. De grootte van

het uitwendige koppel berekenen we dan door het sewicht met de

afstand van het gewicht tot de as te vermenigvuldige~.

De nauwkeurigheid van de metingen met de remdynamo is beter naarmate

het statorhuis makkelijker draaibaar is. In ons geval l:unnen we de

koppels bepalen op 10::: CiU nauwkeurig.

2.3.2. Askoppel - toerenkroramen.

Ps "

f,
remolynamo

II,

v
".

:Ie bepalen !let askoppel van de servomotor als functie van het toerental

voor verschillende waarden van de statorstroom. De meting wordt

cedaan met behulp van de r€:wdynaruo. De schukeling wordt hieronder

gegeven.

F.
Seyvomo/;or

tdC!? 0ge f1e~~o,"-
/

De meting verloopt als voIgt:

- de servomotor wordt ontmagnetiseerdj

- we stellen de statorstroom if inj

- we iJtellen het toerental van de combinutie in door variatie va.n de

bekrachtigine Van de remdynamoj

- \'.e brengen het statorhuis in evenwicht en berekenen het koppel i

Op deze wijze zijn de askoppel-toerenl\:roomen van de servomotor

opgenotJ.en.
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2.3.3. ~rijvinG5koppels.

Het bellUlp van de rChldynanlo kan ook de wrij ving van de servomotor

rechtstreeks bepaald worden.

De servomotor wordt daartoe aangedreven met de remdyn~no. Het koppel

dat we meten aan het statorhuis vun de reOldynamo is het wrijvingskoppel

in de servomotor.

lie bepalen van de servomotor:

- wrijving van de onbekrachtigde motor;

- wrijving veroorzaakt door de ankerstroom, voor verschillende

waarden van de ankerstroom;

- wervelstroomdemping. voor verschillende waarden van het statorveld.

203.4. Stictie.

We beschouwen de wrijving tUBsen twee oppervlakken, als functie

van de snelheid waarlllee die oppervlakken ten opzichte van elkaur

bewegen. Het nOl'male verloop van de wrijvingskracht is hieronder

getekend.

wry v If'lf s -,
kr,gc.hi.

Het verschijnsel vun de grote wriJvingakracht bij zeer Kleine

snelheden uoemen de atictie. "e meten of bij de servomotor dit

verschijnselook voorkomt. ~aartoe wordt op de as Van de stilstaunde

servomotor cen zodanig koppel uitgeoefend, dat de as juist gaat

draaien. De meting is voor verschillende standen vall de rotor ~ed~an.

De waarden die we vOvr Let ~oppel meten blijken verdeeld te ~iggen

rond de waarden, die verkregen worden door de NrijvinCGkop~Rl

toerenkrowmen Goor te tre,~ell tot de verticale as. Bet wrijvitlgsKoppel

als functie van het toerent<il heeft dUel in ons geval de hicronder

getekende vorm.
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sneJhei~ toerentaJ,--.'----------------

..:.r is geen vergroting van de wrijving bij Leer lage toerentallen

gecon..jtateerd.

2.3.5. Inwendig koppel.

Voor het inwendige of eleK.tromagnetitiche Koppel T. Vall de servoJ:.Jotor
~nw

moet gelden:

T. = c. i r • D
f1.nw

met: i == rotortitroom
r

B
f

== sta.torveld

c = evenrcdigheidsconstante

..:;r geldt oei<.:

T. = askoppel + wrijvingskoppell.nw

. e bepalen nu ter controle het inwendige koppel van de servomotor

voor dezelfde instellingen waarbij we het askoppel hebben bepaald.

h'e bepalen daartoC' bij iedere instelling:

het \'!rijvingskoppel van de or...bekrachtigde motor bij dat bepaalde

toerental;

- het wrijvingskoppel ten gevolce van de rotorstroom die er vloeit;

- de wervelstroomdemping bij dal bupaalde statorveld •

.;e tell.en deze ·.'!rijvl.ngskoppels op bij de waarde van het askoppel

die we in dat instelpunt hebben gemeten ... e hebben dan het inwe:ldig

koppel verkregen. ,Ie herh:>len deze proc,edllre voor alle punten Vd.n de

askoppel-toerentalkrommen. We zetten de verkregen wa~rden voor het

inwendige koppel uit tegen de rotorstroom. Veor constant ~tatorveld

B
f

lconstante if) moet dan een rechte lijn ontstaan. Er l;,oet iru.,.'!lers

gelden T. = c. i • B
f

•J.nw r
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De verkregen punt en liggen Llderdaad nageno,~,:; o~ recj~te :'ijnen.

2.4. hetingen in het rotorcircuit.

';:aardoor wordt de rotorstroom bepaal.d ?

De volgende factoren zijn belangrijk vuor de grootte van de rotor

stroom:

- de rotorvoedinGsbroni

- de in de rotor ge)::lduceerdc spanning i

- de rotorweerstnnd.

Om de invloed van de drie factoren teZaI;len te tonell t is een grafiek

opgenolaen waarin de rotorstroom id ui tgezet tegen het toerental. "e zien

hieruit dat d8 rotorstroom niet evenredig met het toercntal afneemt

bij een be9aalde waarde van de statorstroom if • ',e <..ullen nu de drie

factoren die de rotorstroom bepalen afzonderlijk beschouwen.

2.4.1. De rotorvoedingsbron.

De georuikte bron is:

Jervomex Armature ~upply Unit type h.~. 69

THE - ~~ - Ps - 46

,,'e gebruiken de high current taF'

,ie kunnen de ankervoedingsbron vervallgen denken door een

eml: E en een inwendige weerstand R .•
o 1

de sluiten de bron 2.f met een oe:castingsweerstand R
b

•

I
I

)

1

te mete~ bij open Klemmen.

aCln dat ~ over het gehele
o

gaan nu R. als functie van de gele
1.

stellen daartoe met R. een bepaalde
b

verde stroom i bepalen. i,e

"f; O£;1Jalen:C; door de i<;:lem:.:;pannil,g V- a
\:e l;,eten dan E = 3~b iJ. "e nernen nu

o
re ~:elbebied constCln t is. .. e

titroom i in. en meten V bij deze instelling.

,e be~alen dan R. uit:
1.

R. =
1.

E -Vo
i
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We zetten in een grafiek R. uit als funetie van i. liit deze
1.

grafiek blijkt dat R. afhankelijk is van de gelevtrde stroom.
1.

Naarmate de geleverde stroom groter is, is de inwendi~e

weerstand kleiner.

2.~ •.• De gerllduceerde spanniug in de rotor.

De in de rotor ge:nduceerde spanning E. d moet evenredig
1.n

zijn met het toerent3.l (I en het statorveld B
f

•
m

E. d = C. 1.0 • BfJ.n ill

'rer controle is E. d bepaald als functie van het toerental,
~11

voor enkele waardell v::tn de statortitrooLl. iiet blijkt dat er

een schaar van rechte lijnen ontcitaat, zoals theoretisch ook

iG te verwachten.

~.~.'. Je rotorwecr~tand•

.1.11 hat rotorcircuit van de motor Levinden zich J:oolborstels en

een cOillWutator. Het is te verwachten dat de rotorweerstand

hierdoor wordt bernvloed. ~ie zullen nu de rotorweerstand van de

servomotor Lepalen als functie van het toerental.

?'~•• 1. Rotorweerstand en borstelovergangtispannine bij

stilstand v~n de wotor.

Lp de oVt1rgang van koolborstel naar commutatur treedt

een spanningssprong OPt de zogenaamde borstelovergangs

Gpanning. lie zullen de grootte hiervan voor onze servo

motor bepalen. De rotorwcerstand is afhankelijk van de

stand van de rotor. ,Ie drijven de servomotor daardoor

langzaam aan. We meten dan een gem~ddclde waarde over

de rotoromtreh.

l:e bepc....len nu de rotorspanning V als functie van de
r

rotorstrooLl

We bepalen het verbanct tussen V en i voor onze
a a

serVolliotor ~F.· en oak nog voar een andere

;ervomot;:,r .. \l
A~



Cit de helling va:1 de verkregen rechte karakteristiek

()epalen we de rotorwecrstand. De '!!i.t,~rde van de rotor

spO-nning wau.rLij de karakteristiek de verticale 8.S snijdt t

is de borstelovergangsspanning.

:Ie vinden dan voer onze servomotor XB 20

rotorweerstand = 32,2

borstelovergangsspanning= 0,' V.

Voor de andere servomotor ( XB ..50) geldt:

rotorweerstand = 50 t 55 ;

borstelov~rgangsop~nning= v,1 V.

De borstelovergangsspanning is zo klein. dat we deze

weI mogen verwaarlozen •

• "••• Rotorweer6tand ala functie van het toerental.

,e bepalen net verband tucsen rotorspanning en rotor

stroom vaar vcrschillende waarden van het toerental.

- - - ~

,;e \iiIlen niet dctt de metingen be:Lnvloed \'Iorden door

een eventuele remanentie van het statorveid. De invioed

v~n remanentie wordt geelimineerd door:

- de stator wordt voar iedere meting ontmagnetiseerd;

- we bepalen de rotorspanning ala functie van de

rotorstroom bij een bepaald toerental. De in de rotor

geInduceerde spanning ten gevolge van remanentie is

dan constant en heeft geen invloed op de helling van

de V - i karakteristiek.
r r

,anneer we de karakteristieken die we verkregen hebben

beschouwen, dan zien we dat de helling grater wordt,

naarmate het toerental stijgt.

'ha&rdoor kan dit effect veroorzaakt Horden ?

- de rotorweerstand ,:an afhankelijk zijn van net

toerental. Het is moce1ijk dat door mechanische

trillin6en van de borstels de borstelovergangsweer

ctand groter wordt naarmate het toerental stijgt;



net is ;nogelij~ dat er in de rotor bij constant

toerental een upanning wordt gernduceerd die evenredig

is met de grootte van de rotorstroom.

,;anneer het toerental toeneemt, dan moet deze geIndu

ceerde spanninf ook toenemen. vit effect kan veroor

zaakt wordon door een draaiing van het rotorveld wan

neer het toerental toeneemt. We zullen hierop in het

volgende onderdeel van het verslag terugkomen.

He kunnen met bovenbeschreven metingen niet eonstateren.

welke van beide genoemde effecten de vergroting van de

helling van de V - i karakteristieken veroorzaakt.
r r

Let een vera .. dering va" de rotorweerstand met toerental

Kan het /jedrag van de motor beschrcven worden.

~e benalen duarOlli de helling van de verkregen V - i- r r
}~~rakteristieken. Deze nelling noemen we de rotorweer-

stCUld. D~:ze rotorweerstand zetten we ui t als functie

van het tocrental.

,:.'••..• ;:.'l'heorie over de drab.iing van het rotorveld.

L;oaJ.s uiervoor i, besproken, kan de toename van de

h€J.linc• van de V - i karakt eristieken met het toeren-orr
tal, veroorzaukt worden door een draaiing van het

rotorveld. Lr wordt dan een spanning in de rotor ge

Induceerd, d.ie we buiteu aan de rotor uleten als een

schijnbare rotorweerstandstoename •.. anneer draaiing

van het rotorveld optreedt, dan veroorzaakt dit ook een

koppel. iJit kan dan de verklaring zijn voor het wrij

vingskoppel dat in gedeelte 2.3.:. van het verslag is

gemeten. In het genoemde gedeelte is een wrijvings

koppel gemeten wanneer in de motor ~lleen rotorctroom

loopt. De draaiing van het rotorveld als functie van het

toerental !~an veroorzaakt worden door:

- wervelstromeu in de rotor;

- eomlilutatievertragJ..ng.

Ne zullen de invloed van deze effecten op de schijnbare

rotorweerstand en op het elektromagnetische keppel

be;:;prek8n.

~ervel~trouen in de rotor.---_.
e k:unnen voor stator en rotor het schema van figuur 1

tekenen.

In dit beneua is het rotoriJ'zer' k . bIn re ening 6e racht



u

n
II·~. 1

d00r dcl.'lrin twee u.en~bec;l<:;'ige kortgesloten spoelen

Han tc nempn. Ji t';cherla kan via een transformatie

(de zucenaamde d - q -transformatie) worden vervangen

door het .cheua Van fi~uur ' •

+.. Vr- •

n
Ji9' 1

Ie kunnen hiervoor in het stationairc geval de volgende

vergelijkingen opschrijven:

(1) U = R I + L d I Q - Lr
d

y I d ~mr r r sr L m

(2) () = R ld - L'1 I Q + L'l I Q
Y Y q m 11 r m

U) 0 = R I + L<1. I
d

Q - L
d

I Q
Y q Y m sy s m

met R == weerstand in a circuit;
a

L
d

= koppel factor tussen b en c circuit in d
bc

richting;

y = ijzercircuit.

Voor het elektromagnetische koppel T geldt dan:
e

( 4) T
. d

I I Ld I d I .L'.1 I I d== .L - +e 3r s r ry r r S

+ Lq I I
d

+ Ld ld I - Ld _ I •
ry r y q sy q

,:at gebeurt er nu als de GtatorstrOOL'1 nul is en als er

lichamelijke polen aanwezig zijn

1=,. L
d

>L
q

s ry ry

Dan vinden we uit (4) :
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( 5) '" ::: - (Ld
L Cl ) I

d
I + (Ld Lq) I I

d
;...

e ry ry r :i y q

en nit ( 1 )

(6) u ::;;: R I - L
d I

d
Q

mr r r ry

'\','e lassen dan uit (2) en (3) I d Ope

Lq I Q
ry r I;l

R
Y

+R
r

HI ::;;:
r

uitdrukdng voor de schijnbare rotorweerstand
U::;;: r vinden we dan uit (6) en (7):
I

r

:-< I
r

De

.Ie zien hieruit dat de schijnbare rotorweerstand toeneEmt

met het toerental. Het elektromagnetische koppel

wordt dan:

'r 1
2

II L
L

q
Q

::: ry m
e r ry

LqLd Q 2
R + y my

R
Y

1
2 ~L L

q
Qm

2 Ld
- ( ry ) y Q mr y

LqLd Q 2 R
R + y y m y

y
R

y

met llL = L
d - Lq

ry ry ry

""it "~oppel zal remmend werken.

Commutatievetrn.ging.

De borstels 1~ de motor draaien de straomrichting in de

Hinding ondt;r de borstels om. Naarruate dit sneller moet

gebeuren bij !loge taerentallen, zal deze comIllutatie zo

lang mogelijk worden ui tgesteld. De cOI:lIllutatie vind dan

niet meer midden onder de borstel plaats, maar aan de

rand. Dit is op de volgende bladzijde getekend.
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het rotorveld krijgt nu ook een verticale component van

de winding onde" de bor3tels. Deze verticale component

induceert een spanning e in de op dat moment verticale

winding (gestippeld in de tekening). Deze spanning is

tegengesteld aan de aan de rotor au.ngelegde spanning.

De rotorstroom daalt. Het gevolg hiervan is, dat het

effect zich van buiten voordoet als een vergroting

van de rotorweerstand.

Het rotorveld, dat nu niet meer horizontaal is,

veroorzaakt wanneer de motor lichwnelijke polen heeft

een koppel. Dit koppel werkt motorisch •

• 4-."5. 4 • ieerstandsraeting aan het demonstratiemodel.

In het voorgaande ward bespro~en dat de toenarlle van de

rotorweer-.;tand met het toerental kan worden verklaard

met:

- ,ie erstandsto€l1aL1e door borsteleigenschappen;

- rotorvelddraaiing.

~e zullen nu trachten te achterhalen walk effect bij

SerVOl4lotoren overheerst. ~. e gaan daartoe meten aan

een wator die we kunnen deu0nter~n.



De wotor die we dactrbij gebruiken is de Emi S.M.G. 1/1

THE - ER - ~I - ~, ciie voor demonstratiedoeleinden

wordt gebruikt. Deze motor is anders uitgevoerd dan de

Bver~hed servomotor waaraan het afstudeeronderzoek

~ordt verricht. De Ewi motor heeft twee paar borstels

en een rotorweerstand van 60 Q bij stilstand.

loch mogen we verwBchten dat de rotorweerstand zich

voor be ide motoren ongeveer gelijk znl gedragen.

Van de Emi motor is de rotorweerstand als functie van

h~t toerental bepaald op dezelfde wijze als dat bij de

2vershed motor i6 gedaan.

Het blijkt uit de gemeten kur,j,:teristiek dat ook hier

de rotorweerstand toeneemt als functie van het toerental

De toename is echter minder groot dan bij de Evershed

motor.

We gaan nu de Emi motor demonteren. He verwijderen de

statorpolen. ~e mogen aannemen dat dan geen rotorveld

meer i:.;..:m\'lezig is. \!e bepalen weer de rotor\'leerstand

als functie Van het toerental. De beide grafieken van

de rotorweerstand lliet en zonder statorpolen zijn in

'.ezelfde figuur getekend. lJe beide karakteristieken

vallen pralctisch samen. Vi t deze metingen zouden we dus

ruoeten concluderen; de toename van de rotorweerstand

met het toerental wordt aileen veroorzaakt door de

borsteleigenschappen.

Uit de voorgaande meting zou volgen dat in de servomotor

_ee~ r0torv-ldverJraaiing o~tre~~t • Teneinde te

concluderen of rotorverdraa~ing optreedt, oouwen we de

volgende schalceling.
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.ianneer we met schakelaar , de rotorstroom inschakelen,

dan zal in de 3tatorwilr.,keling F,-i; een spanning geJ:ndu

ceerd worden als het rotorveld een verticale component

heeft. ~e grootte van de gernduceerde spanning is recht

evenreuig met de grootte van de verticale rotorveld

component. ~e snelheid waarmee de rotorstroom wordt

seachakeld is niet belangrijk, omdat de galvanometer

0verlcritisch is gedeupt. Teneinde een maat te hebben

voor de grootte Van de verticale rotorveldcomponent,

kan in de schakelinr, ook een stroomsprong gestuurd wor

den door statorwi.iu<;.eling F'2-FZ • Bij variatie van de

Jtroom door FL-FZ van 8 tot 10 mA, bleek de galvano-

L1eteruitslag onafhankelij.k. van het toerental 41 mm

te bedragen •

.ie kunnen nu de draaiing van het rotorvp.ld als functie

van het toerentRl bepalen. Uit de uitola~ Van de gal

vanometer als functie van het toerental olijkt, dat

het rotorveld naarmate het toerental toeneemt, een

gratere verticule component krijgt. Eij 5000 omw/min

is de verticale component van het rotorveld even

groot ala het statorveld wanneer we door een stator-

wikkeling 0 rnA. sturen.
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.. e bepalen ook de galvanometeruits..i..ajS als functie van

de rotorstand oij stilstand van de ~otor. ~oordat de

commutator maar 1b lamellen heeft, zal het rotorveld

niet bij iedere stand van de rotor horizuntaal gericht

zijn. Uit de metingen blijkt dat de verticale component

van het rotorveld inderdaad sterf. varieert •

. • '. ' •• :ohclusies over de rotorweeratand.

De :-chijnbare rotorweerstand neemt toe met het toerentaJ..

:Je effecter. die dit kunnen veroorzaken L;ijn:

- borsteleigenschappen;

- rotorveldverdraaiinv.

,. e hebben getracht om aan een deil.onatratiemodel de

oorzaak van de weerstalldstoename te achterhalen.

Uit metingen met en zonder statorpolen blijkt, dat de

rotorweerstandsverandering helemaal kan worden ver

k1aard met veranderinG van de borstelovergangsweerstand.

Uit de mctingen met de galvanollieter a~n de servomotor

blijkt echter dat een rotorveldverdraaiing optreedt

d~e zeker n~et te verwaarlozen is. Volgens de theorie

~al dit effect dan ook vergrotin3 van de rotorweerstand

ala functie van het toerental tot b'evolg !tebben.

,e kunnen dus uit de metingen niet beslissen welk effect

de weerstandstoename veroorzaakt. ,. e mogen wel als

aanietound bescnouwen dat beide genoemde effecten

Liptre",er;. ,let lag Lui te:, net doel va;, het afstudeer

onderzoek cieze j<;.':.estie iri detail na te c;aan.
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hetingen met sinusvormige en ~tapvormige ingangssignalen.

lie bepalen nu de overdrachtsei£,'enschappen van compcnenten en open servo

s;:steerl., met sinusvormige en stapvormige ingangssignalen •. Ie kunnen deze

signalen recht:5treeks aanbrel1gen of gesuperponeerd op een constant signaal.

Bij d·,: dynamische metingen is aan de motor et:n wervelstroomrem gekoppeld.

;'.1. UG ',;ervelstroomrem.

"anneer we 'de servomotor onbelast laten draaien. is het toerental te

",lecht constant om er metingen ;"an te verrichten. Vooral bij metingen

met testsignalen ;esuperponeerd Or? een gelijkspanning, is het verlopen

Van het toerental hinderlij;'~; we '"loeten bij deze metingen zeer

}~leine te.st:3icnalen toevoeren.

De motor Vlordt daa.rom bij aIle volgende metingen belast met een

wervelstroor~em. Deze rem bestaat uit een aluminium schijf met een

niddellijn van 100 IDL1 en een diLte Van 2 mID. net traagheidsmoment

4 -'J 2hierva:l oedrUiJ.f;t :::, x 10 ~ kg n: • De :;,chijf die op de servomotoras

is gemonteerd, draait tussen twee permanente magneten. }jet rernmend

koppel van deze wervelstrooorem als functie van het toerental is

cemeten n,et behul.p van de remdynarao.

;,.2. l.etingen Dlet voorinstelling.

Je bepalen de overdrachtseigenschappen van de open loop, door een

testsignaal gesuperpoheerd op een gelijkspanning aan het systeem toe

te voeren. De schakeling is hieronder getekend.

"'01:. 0 r- ldc hoqenerator

l: esl:sj~"d~1 (j I 'II,
~cB7-+e

a Y& 18
I,SY c;.l1...+

wt.rvel-
1KJt 50K Jl sl:.r.OOl71 -

r-e h1
p~ 4b

f'1 JJ r re.ccroler-
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:.<tIl de ingang G1V 1 van de versterker wordt het testsignaal toegevoerd.

lJoor een var:..abele gelijkspanning 01' ingang G
1

V
2

wordt de voorinstelling

bepaalJ.

:._.1. Sinusvorlliig testaignaal.

De schakeling is in de fig-uur hierboven gegeven. ?-let behulp

van de variabele spanning 01' G1V2 stellen we een bepaalde

statorstroom if in. Dan wordt het testsignaal toegevoerd aan

ingang G
1

V1 • Het testsignaal wordt verkregen met een laagfre

quehte generator.

,Ie bepalen nu de grootte en de fase van de sinusvormige ver-

storing A in het toerental van de motor, ten op:.;ichte van de
m

grootte en de fase van het sinusvormige L~gangssignaal ~e •
o

i:le' i~unnen dan het Bode-diagram Van het systeem tekenen.

",Ie hebben de fre::uelltieres~)onsievan het systeem gemeten

met als voorinstellingen if :: 10 mA , if = 20 filA en if = 40 mAo

De amplitude van het ingangssignaal bedraagt 1,25 mV.

".Ianneer we uit het bode-diagram de overdrachtsfunctie bepalen,

d2 ~1 vinden we:

if = 20 mA

if = 40 lilA

H( s) =

=
1,22 • 10

4

1. U,53 s

1 ") 4
1! ,_ • 10
1. o,53 8

2 "4O,4 • 1u
1. O,5.3 6

"~ .;::.2 • .:.itapvormig testsignaal.

"e beschouwen de respousie van het systeem op een stapvormig

testsignaal. De vQorinstelling wordt bepaald met de variabele

gelijkspi::tnning 01' ingang G1V
2

•
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'"et stapvormige testsignaal dat ad.. ingang G1V'1 wordt toegevoerd,

verkrijgen we op de getekende wijze.

','S V

so K11.

,:e bepalcn de responsie van het toerental van de motor op het

ingangssignaal. Dc Grootte van de stap is 2,3 mV. '.le vinden

bij openen en sluiten Van schakelaar a de volgende overdrachts

functies:

20 rnA

openen a

sluiten a

openen a

sluiten a

H(s)

H(s)

lies)

R(s)

- 0 4= 1,C:.1
1+('.52 6

4= 1,2.10
1+\.J.52 s

o (l4 104
= ,:1 0 •

1+ 0,52 6

If = 40 rnA openen a lies) =
0,40.104

1+0.53 s

sluiten a lies) =
C,45.10<+
1+U,S'l 5

3.j. hetingen zonder voorin.3telling •

. e bepalen nu de responsie van het open systeem en van de compollenten

van het systeem op sinusvormige verstoringen.

3. _:',.1. .l5eschrijvcnde fune tie vall het open systeem.

ie bepalen de responsie van het open systeem op een sinusvormig

ingangssignaal. De schakeling is op de volgende bladzijde gete

kend.
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werve/
sl: Y'oom

rem
Ps 4(:,

"""'''''----1 C;. vl

eo Vs 18

re coreler

Het toerenti...l fit van de motor is niet sinusvormig, maar heeftm
de vorm die hieronder is getekend.

kle/" /"9t3nCfssi'j".3.JI 9rfJol:. ';"9anqssi9niJal

Dit uitgangssigna~l wordt daarom' eerst door een filter gestuurd,

dat aIleen de grondcomponent van het aan het filter toegevoerde

signaal doorlaat. Het gebruikte filter is het volgende:

Krohn - Hite THE - ER - Bf - 2.

Het Krohn - Hite filter bestaat uit een rloo~;- en een laae;

doorlatend systeem. Beide systemen zijn van de vierde orde.

Bij onZe metingen worden de grensfrequenties van hoog- en

laagdoorlatend gedeelte op dezelfde waarde ingesteld. De

fasedraaiinc moet dan over het gehele gebied 3600 zijn.

De fasedraaiing is voar iedere meting ter controle bepaald.

De metingen zijn daarna gecorrigeerd voor de gemeten

fasedraaiing van het filter.

We bepalen nu de overdracht van het ingangssignaa16e op de
o

grondcomponent van het toerental ~w •
m
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Als we dan de overdracht van het systeem bepalen als functie

v~n de grootte van het ingang6si~naalt dan verkrijgen we

de zogenaamde beschrijvende functie.

'ole hebl.len de amplitude en de fase van de grondcomponent van bet

toerentaJ. bepaald als functie van de grootte van het ingangs

signaal voor verschillende frequenties. ',ve kunnen de overdracht

van incangssignaal op toerental ook tekenen in een liyquist

diagraJ.•• \foor verschillende grootten van het ingangssignaal

moeten we dan verschillende krommen tekenen. :.e zien uit de
,

verKregen karakteristieken dat we het open systeem niet kunnen

splitsen in een lineair en een niet lineair deel. Veronderstel

dat we weI zouden kunnen splitsen. Dan zouden we de aJnplitude

karakteristiek bij een frequentie ~unnen verkrijgen uit de

amplitudekarakteristiek bij een andere frequentie door vermenig

vuldiging met een constante factor. De fasekarakteristiek bij

een fre(;ueatie t zou volgen ui t de fasekarakteristiek bij een

andere frequentie door de Iaatste karakteristiek over een con

stante hoek te verschuiven. Het blijkt nu due dat de niet

lineariteit ook nog afhankelijk is van de frequentie van het

ingangssignaal.;e zullen nu onderzoeken of we de oorzaak van

de-frequentieafhankelijkheid van de niet-lineariteit kunnen

achterhalen • •ie onderzoeken waar iu het systeem een faseverschui

ving optreedt, die niet constant is als de grootte van het

ingangssignaal verandert.

~.).2. Bode-diagram van de verster~er•

.Ie bepalen het bode-diagram van de servoversterker. De schakelins

is hieronder getekend.

Vs 18

F',
\ O.Jl

F.F..

F' loA
.I.

-
(.l.
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e z ; (iZ-i
1

) 10 = 10 if.

I en de faseverschuiving tussen if en eo als

frequentie van de sinusvormig varierende e •
o

Het blijkt datO<J.e faseverschuiving onafhankelijk is van de groot-

te van het ingangssignaal.

rlierin geldt:

.Ie bepalen if
I-

e o
functie van de

De amplitude van het ingangssignaal bedraagt 5 mV bij het

gete:'~ende oodediagram. We kunnen dan de overdrachtsfunctie van de

versterker beschrijven met:

If'S)
lies) = E \.s)

o
=

2,16
-4

1+1,14.10 s

De tijdconstante, die niet afhankelijk is van de grootte van

fiet ingangssignaal, bedraagt 0,114,ill sec. Deze tijdconstante is

te verwaarlozen teu opzichte van de tijdconstante van het hele

systeem.

).3.,'. Beschrijvende functie voor de overdracht van het ingaagssignaal

op Je in de rotor ge:liduceerde spanning.

De schaKelillg die we gebruiken is hieronder getekend.

rec

remsc/,yl rem -

~-(0-0°
...........--1c;,"~

eo VS 18
0------'----.1.----1

rec.ordt:.Y'

Um bij ae volgende :lletincen het toerental CO:L.:.tant te houden,

wordt eea ~rote traagheid op de as gemonteerd •

.. e weten nu de responsie van de in de rotor geillduceerde

spanaing t: d op een t;inuuvormig ingangssignaal. Ol1ldat E. d
~n 1n

bij grote ingangssignalen vervormd is, en Of;)' hogere harmonischen

te elimineren, wordt E. d eerst toegevoerd aan !let J:rohn-Hite
1n

filter.
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,e bepalen voor ver3chillende frequenties de oeschrijvende

functie: de overdracht Van het ingangssignaal e o~) de grond
o

component v~n E. daIs functie van de grootte vaD e •
~n 0

',e.nneer we de verkregen karakteristieken beschouwen, dan bemerken

we dat hier eenzelfde verschijnsel optreedt, zoals dat bij de

overdracht van het hela sjsteem is gemeten. Cok hier treedt een

niet-lineariteit op die afhankelijk is van de fre~uentie.

Als deze niet-lineariteit optreedt in Eh d' dan mogen we
~n

aannemen dat dit verschijnsel voorkomt in het statorveld.

,Ie J1ebben immers het toerental constant gehouden en dan is

E. d evenredig met net statorveld.
~n

).).4. Overdracht van ingangssigna~l op rotorstroom.

De- schakeling die vie hierbij gebruiken is hieronder getekend.

rec. ........t---I~'Vl

eo V'518
0-----.1..-----1--_-4

rec..o,.der

re""drfI,J fit 0

em de rotorstroom te kunnen meten wordt in het rotorcircuit

een weerstand van 10 Q opgenomen. De spanning over deze

veerstand is een maat voor i • Op de rotorstroom is een zeer
r

grote rimpel aanwezig. Teneinde de overdracht van het ingangs-

signaal op de grondcomponent van de rotorstroom te kunnen met en,

wordt daarom de spanning over de weerstand door het Krohn-Hite

1'ilter gestuurd. :,e laeten uu de faseverschuiving

grondcomponent van i
r

• ~ij een frequentie van 10

faseverschuivi~g 100
0

te zijn, onafnankelijk van

e •
o

tUBsen e en de
o

Hz, blijkt deze

de grootte Van



Dit verbaast ons, omdat de faseverschuiving tussen e en de in
o

de rotor geInduceerde spanning niet constant is wanneer de

crootte van e verandert. iiet is mogelijk dat dit veroorzaakt
o

wordt door de cigeLschappen van de rotorvoedingsbron.

We herhalen daarom de meting, maar uu gebruiken we in plaats

van de Servomex voedingsbron l Ps - 46) een plaatspanningsapparaat

(Ps - 25). '.le stellen de spanning van de Ps - 25 in op 220 V.

iie nemen in serie met de Ps - 25 een weerstand op, die zo groot

is dat de rotorstroom bij stilstand 450 rnA uedraagt. De

fas~verschuiving tussen e en i wordt nu opnieuw gemeten.o r
De fre"uentie is weer 10 Hz. Vie met en dan onafhankelijk

van de grootte van e een faseverschuiving van 520
•o

i,at kunnen we concluderen bij vergelijking van de meting met

de Ps - 46 en met de Ps - 25 ?

riet blijkt dat de faseverschuiving tussen e en i onafhankelijko r
is Yan de grootte van e • De Servomex voedingsbron Ps - 46 heefto
een traagheid waardoor de faseverschuiving die met de Ps - 46

gemeten is, 48 0
groter is dan de faseverschuiving gemeten met de

Ps -25 •

.,aaro~ de fase onafhankelijk is van de grootte van het ingangs

signaal, kunnen we niet verklaren. ~e zouden verwachten dat nier

in de fase de~elfde knik zou optreden, als we gemeten hebben

in de fase tUBsen ingangssignaal en in de rotor geJ:nduceerde

spanning.

_.~. Conclusies uit de dynamische metingen.

De overJrachtseiGenschappen van het open systeem zijn bepaald met

testoignalen gesuperponeerd op een gelijkspanning. Hieruit blijkt dat

we dan het systeern vrij goed kunnen beschrijven als een eerste orde

systeem wet een tijdconstante van u,5 sec en een evenrediGheidsfactor

die afhankelijk is van de grootte Van het ingangssiGnaal.

Hanneer we de beschrijvende functie van het systeem bepalen, dan ,jtuitm

we op lJ10eilijkheden bij de verklaring van de verkregen karakteristiekeL.

lie niet-lincariteit is behalve van de grootte van het ing8.ngssignaal,

ook nog d.fhankelijk van de frequentie. ';;e kunnen dan het systeem niet

meer splitsen in:

- een lil1eair deel, waarvan de responsie onafhankelijk is van de grootte

van het ingancssignaal,

_ een niet-lineair deel, waarvan de responsie onafhankelijk is van de

frequentie van het_ ingangssignaal;.
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4. CO~;CUJ.nRS.

"e hebben de niet-lineariteiten die in het systeem voorkomen cemeten.

~e gemeten verschiJnselen kunnen niet allemaal verkla~rd worden.

Tot een verklaring Tan de overdrachtseigenschappen van het open systeem

zijn we niet gekumen. Het geheel van niet-lineariteiten is dermate

ingewikkeld, dat een beschrijving van het gedrag Van het hele systeem

met een eenvQudige theorie niet mogelijk is. Het is gebleken dat in

het systeem niet-lineariteiten voorkomen, die zowel van de grootte

als van de frequentie Van het ingangssignaal afhankelijk zijn.

;, e Itunnen dan de theorie, zoals die in het verslag is gegeven voor

~pronEresonantie, niet meer toepassen.

Aanbevelin~en voor verder onderzoek.

UL'l de cemcten verschijnselen te kunnen verklaren, moeten we het veld

in de motor kunnen meten. lJit is mogelijk door in de laotor \jen of meer

Hallsondes te bevesti~:en. ';ianneer de luagnetische velden in de motor

bekend zijn, kan een definitieve uitspraak worden gedaan over de oorzaak

van de schijnbare rotor~eer6tandstoename.Waarschijnlijk kunnen we dan

oak de oorsprong achterhalen Van de frequentieafhankelijkheid die in de

niet-lineariteiten van het systeem is gemeten.

In hoeverre het gedrag van het systeem nog theoretisch is te verklaren,

zou nag mo,t~n worden bestudeerd.



LITERATUUR.

L~vinbon, .w.,

- 3) -

IIS ome ,saturation Phenomena in Servomechanisms

with iliphasis on the 'racl1ometer Stabilized

System" t

Trans. AlEE, vol. ..., "
( <:. , part II t 1953 p.p. 1 - 9

.. aml.Jec"~, o~.:-l., VaIl.

o'.n.. oJtei"t

IINonlinear hutoLlatic Control II,

LcGraw-Hill Hook Company Inc., 1163 p • ./89

itA ,jpecial D;y'namometer for Testing Small j'·;otors",

Electrical ~ngineering, vol. 71, p.p. 549 - 541,

1952



I • .j .. I ..

10
8 + ' ;1 , t ! I t i ; i . lIft ;!, t i j i j i ; i " I . .. ~ , J 1 8

Q I· "., , r f :! t L I r . t t fi i' I ! ; 1 t ..
8---4i---'---~.....:-..,+-.i----l.----t-h~4-+-.,......f-h-f-!.'-.I-4--+-+-+--+4++-\+~-+-+-+-++++-H--+-+-+-I-++++-+++-8

't ". . r f t +; ; ~ i f 1 1 f1
7 7
6_1--~~-+-_e--+--t-J-It-+-I-,-.'+...,.1..,....,..+1+-_l---+--+-+--J-----t-f--Hi+-.l--i1_1J-+!+....11..;.!..;.1~_.!f---i-+-;..+-+-I.;...;..;[H!f..--j--+-+-f+-1-+++--+++-6

i"" '" : i! +, I I j i ~! ; I i I I I I
5 i! 5

I"i t
I' t;1 ! i ! i ! I i Iil~ III: I i 1

4-j---:.-"':'--+-'-,-~--+--r-------;--~""""++--t--+-+-t--+--H+H-1-+-t---J-..--+-++t-++H--t--+-H-rl-+-t--I---4-+-+--+-H-+-+++++-4

, t j , , , ; I ;:: i l r 'j !i [ I! ji j.! [Ill j i !
3 -I--->-__+-~+-I--+-----i---,--+........j.~+----I~+-H-+++,++-I--I---i-~++-++++-~j----+-~----'-++--.i--I-+-+-H-++++++-3

I
' , I. i jii ! I.: : j 1'1 :,1 :", ~~lj : f:1 I
"" ., 1 I, :1; 'I
... I : ' " ! I 11 I ; I

2---4-:-:--~l-l',-.-,.-;+------,--1-1- •....,.,..:...,+--"---f---r-+--+--I--J;-++I+-'-+1--;--,--+-l-j":'r-.+-1j..........",,..,f"lll-+--,+-,""1i+--+-j..........--I-+++i
l
'+++..:.4- 2

~I+ ! i I: i! It' ", ", , I

- ..._... ~ II~-- - . :., 1: ,linniIt· .1. ;I:~I '.b:,i~,~ ~i,~ :,~:J
0

1
/ l--1If---.~-+I-·-~~+--'~~-+------'-',- --_..+--~-+..,..t ' ' :i , ~ ~ : i i !

1 2 3 4 5 6 7 8 Q 10' 3 4 5 6 7 8 Q 10'
0Il I 10

N.Y. Drukkeni "Mereurius" Wormerveer No. 1472 x·as log, verdeeld 1·10' y·as log verdeeld 1.10' Eenheid 75 mm



Idse.v,r~r:;,t,u;l/ln, - Irct:j,lAen -t ,'~ r;;J;d9"am

Vdn het l:e"'''''9ge/;~fJ(1~/ole sy~te.em

1.3./.

0.' t 10
0

fre fJ, . II? /.11.

!J,S

180

l!, i

Id s ever~ch u.it v' i n"
'n ; !





:
- .•.

:
: ,

1 ,--.>- ; l p I 1i]0 i I : I : J ! 6
j
o' f . 1+ i &10· i :Il _Oii. : ~ I

I c. . '.. . '. . I..... ..." ...,.. ."'" ' . ..r , ~.._ _ _L )_...•!x ~ _.. .. L , L ..•._ , _, _.., ,: -'



·~t·-i····· f --.- --, --- ,.... ...





-1' ,---

, I
1r ",.

..- ··--+-·-1-- ..'-'----1

·1 ~:J_+-.~-' -----;
I .- -l -~-

C4---4--'-"--~--+--';"'-+----i--+---+---+--if--+---+- ........-t----1f--+---+---+...,....~
'--I, ·t·.L t)6;-! ~~ ai,II 6 ~ I~-I l~ac.(J I '_'j~
'--"'~-l-"'-H'~--=--t~---+~'---L----+-~------r--i j t ~ ~ 1-+ '

1, I ,I f . il:o~re.nl'" i Uli ... M'f· I . i j
, , I I I iIi iii i

5 0 +--~--+~---!L-..l--+-~-+--l---i------+-----+---!-t-.....--t----+-'--+---t----+--+---+----t"----t-r---.+--r--i,
~ __"_~_l

~
j

~
---+-.



---_.._._.,." .._....__ .._.,-,

_j ~------+------r-t--------+~---+---+----------t-~___ _.----i-'_.,.----+-~

.-~-j·~~-t-~.,..--t-~--+--+-~+--;--j'--_·-+--<--+~--+---t-----jr---;--t---+~----t-~-+-----'--j~-----jl--~

~-t----t'---+_----t---,-.-t-__--t-_-+-_--+-_-I~_-tf_··-_+--_'--+-_ J--------r---t-I >- 1

1----+

1~i----'---j------+--------+- ~ ~~_._-----t-----t--------+~--t-I----t! II~-+I-l~i

,~-_--+.-==-t--' ,C,. -=1--' ~~'''I .!~ 1.,~~tl·CI .. _~"'~4.I·O t__:.'..'
-;) ., - ! --1-· -. I·· I l' ·-L J' It.~rc.", 111, 1M j '1m'it j ;__-+-__L_I~ ~ __~·~i__ - ,__L~__ . ~---~--·-·i·-----t--~'-~---J

\- i \' 1 ! i I I 1 I I i I I ' ! ! :! ' i ! ! ' ! 1 I : I iii 1 I
\ ': J, i ,I . I

o



.
--t----t--+---+-----;---t-t---t-.....,........j-------"--+-------+----+ -r--+----:--.--+---;----l--~

-+-----+--+----~+-~~:r-
I

~~~---i-~-.;.----j--r---+:1~-
-Ir-

- !-_.~

-t-,-+---t ~--t-"""'+--r--t-....,......-+--+--t~~~~----f----T-'W'll-~_-~
i ! '

1-.----I--,-+-r....::::::::::::=:::=r~
i . i

+---.;---+---~-J.-_.-, I

t-*.-+----t---+--~.......,-......-IL..-.-.-j--+.......;...~ ---T----+----+--+--+----+-+----:--t--.++--

,t-
t·-···-"·-+--1-~--+-----+ -r--+-'-r--!+-----i----+---r---+--+---+--+--+-------;-!-!~T=

--f----+- i --t--------r---+----+---+______,-t-t---f---,-.--I.-+J----i-----
! II

•..,.
~-----;-+--+--t-------i-, --+-+----t--+--+-+--+---+--l--t--l-.....,....-f----;-.:..--+-----,--~ t:_

I , ,j.,. __

Jt"'lfJo -1 --.I--'fl.",,,~ . -- I
' , I

Cl ,.:;-----...;......"':"'±---"""-.....l...---'--t--~___"__.i. ~__:+_...l.-..o.l.-.I..-.o.l..-J--I-.J...~,...-.:...1 ...l.---l---l.--l.-..l...-J..-f.-.........L_l...-
, ;.Ttl .l 0 I) J pCI ~ f"'C!

..



- ~,

.1

1
t-- i~"t -- ---j •• ~

1

I

.~~-t ; I
1.,

--j

$ +. I
f-~-!t-,------j.---t------t-~_+_~ rt-l~l~I---t-~~~l-J-.--n.o-j--~-'-':~~-

o

I~"





........_ •• , C" ,- ','" • ..

o

·..,....···1....- """'I···~··r··"·····r-··--·r'·~·"-··'·· ··_··,..···:·,-'···..1·_·~'·····-··-·,·_"· ..i
--1"1 .: .: J I

----1'"--~.........-f-~.~~~...........'"-'t--+""~f___._1I'"-Xfo-...-<-...~~l'""!-L-J...-..J--.T' 1---1
".:'-"'j-",'j' .: .. r:

! 't i- -'--1
~_·-;--fotII'HII'tjIfl---,---+--i------1f----,-.-+--;--+-"---!----+--·--"----+"--':'-+--l--i

·,t=i-T 1 l1 . i 1

---h,4~1!!.+--:.-.j--+--+------r-+-i-----l----i---t--rl-+ I-~

~:r---r------1
~-J-.--t-- -.--'

...,--------/--~"-+---r----+--t____+___l'____r_t~~~----r--+-- : - I t--J
---t -+--r------t--t-~~~~-_+----t"'i_+!_+~_

-:i-J.,i,
I
i

I
i

. 1
i

10000





-3 0 .." 0





,,, 1'" : "'I'" "'"1- -, -.- '1

1

"., f

- 1 _

j -- ---

- I i







:
It'Jo

L

-".. -1-
"";.'~"~~~-'('-- .-f ",--+. __ f -+ . :

:

.

,

:
!

o

,
.

,

.

1
.. J ,'.' .

I
I i j'! ,
!

I

..J_.. l



cr
~
til
cr
~
<

..
c:;.
c

<
:s.:

,.,
I

,

- ~ f
co

· t· ....

-



10

to

30

80

x ,~,> 'r "J vf'" "



L __ .J .....J ..



_____-4

-----t--------

.1 J



I

-
c

---; ._ ..- . i -

, e O~~,
I .__

.'W



9°

DRUKKERIJ ..MERCURIUS··. WORMERVEER. No. 502



N

'!'..

"S

v:>--

-t--.
I

t I ! !

~ I
;

IreCJ· If! liz

c5

<Xl

0-

l'l"'ltl
ru

.j
~

I I

I i I·-ttf--
CO 0() ~o
I()~o

._--------------_..



4 ') b 7 8 9 10'
I

2 3 4 5 6 7 8 9 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10

--
1 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10" 2 3 4 5 6

- ~,'-,--

c' c

7 8 q 10

---- -
l\..i 17TR ~ .



r-- _. ;--
i

--~---~T -,- ---" j



---t
I

j

,-

'-~.' -~,-----;--- I;
i

. I


	Voorblad
	Samenvatting
	Inhoudsopgave
	1. Inleiding
	2. Statische metingen
	3. Dynamische metingen
	4. Conclusies
	Literatuur

