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Figaur 1

Deze ko-ppeh\i-cdrukking i~ E'en O('l' .ar1er.tne; daor. het !.'ell'.r:-

tantiekoppcl teupevolge v~· de Iotorvertanding is ver~2~rloosrl.

is - uanrdoor dazE) kO::Jpel'0ijdrage tot cea zeer klEOine U8.8.:,·tc

i';ordi gereduceerd ", is deze veZ'1:?Bc.rlozing {;erec::tvBt.rc.ir,d.

De uaarde d~e de stroombeleggingsfunktic S in het opper-

vlak A l:eeft, uo~~t punt voor ~uDt bepoald door het &1 of niet

EQnwezig ~ijD '8ll een stroomvoeronde groef. Op de tn~den is

S uul en boven de groefope~ing is

Met i - stroomvoluDc in 00 groef
. ~(ro ef

b - ~roefopeninG'
{':

Bij cen n:chtges·ce.pclde stc.,cor is S in axie.le ricilting kO,,1-

ste-nt.

D€ ~: 0 }J pel f J r c~. u 1 c vocr: o~ i,·der ~..JU t ~',;'"n

;] in:: C!l1 'J r; 81" Ie.:; .!':. :.:e stc.t::>r L.~t p1'odu:ct 'noll i r. c1 '.~ I: t ;,. e :3
r, "'"''-' ..

strooi:ibeleccin[; S op te :i1[l!<cn er, cit 0.",1' het ;Je1e oppervlp':

te sommcren. Op r.e t&::(!e~' 1S S nul en "us·'is oak h(t produkt
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LuI. Dan Ce1dt voor het !~oppel 11et volge:1de:

(1. 2)

Uitvoering van deze sommetie zou bete~enen dat we een zeer

5root aantal i~duktie-opDemers Dodig hebben.

Eij eel, elektrische machine zijn de normaal::ompone(lt van

de indu~tie - B - en de strooc~eleffgingsfunktie- S - te Olt
n

binden L-. pla£<tshar;'lOnischc kOT,l~)One"lte"; door l:liddel V('.!1 fou-

rierreeksontui~kelin~.

VB~ de reeks V00r B worden de colf;icienten met toc~c~cn
n

~e rangorde snel ~leiner. D£<aroD is nngenoeg eIleen het ero~~-

harmonlsche koppel .an belang; dit is het ;:oppel ten[:evolfC~

van de erondharmonische kompono~ten van B, en S. Bepaling ven

dit frondharmonische koppel houdt in cat ue van de induktie

00:': de grondhcrm onis eha mo et en bepalen. De r:l eetpu:.l t en ho evell

da~rbij niet zo Croot in ~antal te zijn en bo~ondien niot nood-

zakelijk i~ de croefopeniu& gelcgen to zijn.

Heting ·.'an de indlfktie op de t;a.noen in pl.sats ':&n in de

~roefopeningen brengt cnige prnktische v·.ordelen net zich CBe:

- het aallbren,;en 'Jan een ind;uktie-op.:emer in de ;:;roef is moei-

lijk zo uit te voeren, de.t alleer-. de norf'laalkonpo!len.t ra;J. c'c

- op de t ~~ .. 0. is de ia(:uktie veel ~':rotcr Clan in c~ e t,ro efop anil'{,

dan is oole (~ e s }J Do::m i i1 g die cl.e
,:

c.fgeeft vaelen o:?ner:.er ,n;roter.

~:oppcl cn het ele;';:tror:.ae;.etische ko~)pel. Vol[!:e s ,l e e:'8 ::Jethode
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Kordt principieel fe infornetie over het koppel ~~n de as

ceneten en k£n mE~ terugrckenc~ nrar het ele~trorna[cetiscie

ko)pel r vol.;e,s de o;,dere mctilode "7ordt het 0p:::cl"'.omen vcrr:Oi'en

bc,eald en dG~ruit het elektrocFgnetische koppel bero~cnd.

1.2.1. De pendeldyne~o

Met de nendelclyne.mo kan me;"" ne.uulceurig i1et ns:<oppel V8r~ de

te o~derzoeken cachine bepalen. het stntorhuis van de pendc1-

dynemo ie drQai~car o~~esteld zodat het reactiekoppel dot o~

de stator van de pende1d;Tne.mo uitc:eoefeud U01'0.t met Be:il nCU1T

keuriee balons ~emeten ken worden.

Dear de pendeld~nEmo ook Els ~otor bedrcvcn knn Dorden,

is het moelijk het askoppe1 VeLl de te Oi1o.erzoeken mechine J~e

meten in bedrijfsgebicdcn ucer hst osvermoeen ~en de te on{er-

zoeken machine negetief is. De rotor VBn de pcndeldynaMo ~orat

cekoppeld aan de rotor va~ de machine UBe.rvan ue hat asko~,sl

uilleu ~epalen. Hiardoor neemt sehtor het tre~ghcidsmocen~ toe

en ~ordt het dynamisch gedra~ beY. vloed.

lJij een veranderir.g ve.n het a6~oppel verdraai t .let sb). to:c-

huis van de }endeldynamo en verandert oak het contrageu~c~t

van de bale.l~s van p1ae.ts. lIet J:leccs;-steem Yeeft dus een crote

trecgheid en voll'"\; slechta vera.lderin{:en tot eni".e perioden

per secorde. Het askoppel m€'~en l:let eei: pe,:deldynamo gact zeer

goed in ~e stationaire toestaLd, voor dyna~ische Qctin~en is

de mEthode eehter on~esehikt.

1. 2..!_2.._pe ...£2...rvc13troomreEi~e \:'a'i;er_~~,,:.:l__~.!l._c1E2.2al1.:::;, yB::l....tr..9JJ2

Hat askoppel uordt met dezD drie rem-cet~oden bepaald

G. 0 =r II c t r e t~ c tie:: o~::: 81 0;) h, t s t 1:' ::: t . all'" c (, c ~ 1 -. (; !l C t e '1. L; i j

~lJ~ ~.lcc= tcc tc ~CSEen i~ ~ic ~edr~~~stoe~tFn~~~wL2rin ~e

tEO !;(~ (] l' Z 0 0 ken L. £:. c:: ~ n c ;: 1 0 r.lO t :) r ~': e r:: t •

Bo'.-c:.dien ~i.i.: zij om dez81fde reGe;: ",10 de metinG ::Jet de
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h..?-•...l.. ~.etinG vl!:.:l.. de hoe~versnelling

Bestaat de ',)elcsting van een :nac;;ine aIleen uit cen tr:-eg

heidsQoment dan is ~c ~oekversnelling een meet voar het elek

tromarnetische koppel. Zonder hulpmachine kan wen Geen netiol'en

doen in ee~ re~iebied ~an de to onderzoe~en machine. De opnefficr

voer de 11oekvers:~Glling m~t het bi;i 1)ehorende instru.I:lentarium

is pn:lctiscll aIleen .:6schikt voar het opnerilen van lCI:i'zaa[;1

vel'anderellC,e versnellin .... en. Bij een te snelle r-anloop op het

eiGeD trangheidsmonent moot nen een vliegwicl aan de as koppe

len. Deze mcctffiet~ode i~ ongeschikt voof dynsnische metin~en•

.\.~..!.!~.~_E~~~ i~_ ..:!!..~!l..J1 et.J::...~01~_tI'oml'.gn c.t is c:1e ~{oPP 01 u. i'~ he t

9-'Q..G..ei1.Q...IJlE: ~l-:.1 ej; va :.o;::·,2)''..§lll.

In de stctionaire toe3tand YEn een sywctrisch bedrevcc

drBc.istro:1r.lI::achine zijn de ·;eld--eD.ergie eil de kine'cische c~'orgio

konstaut. Aileen dan is het oPfenorne~ netvrrrno(en van een in-

d.uktiemachine on(:er aftrek ·,cn. de statorijzer- e,i -l::a:?e:cve:clie-

zen, 8e:1 r:1EJ.at voar het elcl~troli.c:.ga<;tisc!lC 1:0;.)!)e1. Di'c is den

ook meteel~ de reden uaarorn deze mcthoc1.e on .... eschi::t is vOJr

dyna~ische metingen •

.;:1;..;.:...3~.__~Insl_u~.tie"·C?pn em ers

2.udcre plC:2.ts i:.. rie .:.achine oe;l uf'l'rdc "::0r<3.t rC'Jono.cn cl.ic r:et
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het onderzoek van JUrITen Weber (lit.2 pe~.43 c.v.) dat aIleen

plcetsinu ven de opneuers in ~e lucttsoleet i~ aBn~crkinz komt.

1.3.1. Heets~oeltjc

Dc inc'uktie-be;J2,lir:e; ;.lct cen spoeltje he0ft het "oordeel

dat het npoeltje cocdkoop is en (;'emekLelijk in ne["enoeg icdere

vorrn eemcnkt ka~ ~orden. We zouden een spoeltje een gehele

stntortB~d kunncn leten omvatten en zo de per tnnd overstekc~~e

flux bepa1en. Dit alles waegt toc~ niet te~en het nsdee1 OPt

c1 a tIlletc e [I me e t s poe I t j e ~~ g e III e ten l. - r d t e :: d n tom tot c: e flu x

te komen inteGretie n~~r de tijd noodzakelijk is.

Een induktie~o,Jilemer c.ie berust op het halleffect ", (_-13-'

naarr.d hall[?snerator - verschilt oelangrijk ";1:'-. he'c DCEt1:::;oeJ.tjs

Hij is vrij duur en de afmotin~en li~{en vast. De spannin? rliE

ecn ~erG81ijke hallrenerntor afgeeft is bij konstante stuur-

stroam ev~nredig met de grootte van de induktie. Uordt bLj go

bruik YBU een meit9no~lt~e het freauentiecebied sterk be8?Cnsd

cioor C:e inte,'::rator, de halle-eneratoi' c:&'aren'cecen is t:t Yrij

hoge frequenties ~ruikbaEr. In de Yolge~de pEragraef 1.4. uordt

hicrop oader in~egaan.

1. 4. Eigenschap"en van ,a~llgeJeratoren i

- ::: eli n C I I' i t e i t \ <.~; . e J. n ~' u :: t i (; ;:; e till Ii •

het frequejltie,:ebied lo'1E.. ,'lrir, d,e hal':'ceaerc.tor te gebrui::en is,
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- de )roGulctfout bij ge'urui]~ nls ver:nenibvuldi{'er.

Dc te=peratuur-efha~kclijkheid van de hallsp~nninG is

voar hallgcncratore ..'1 beste.[lnrie ".lit InAs kleiner dan O,li~ :p c :::-

°c ..' t I' + 1 (1· ... ~)C:'1. ~s l.0 ce rr.ees e gev" ... e:...... e vorw&.::r ozen. l.~.)

mits de ~allgenerator afg&sloten is met de zogen&umde lineari-

seri.[z~eerstand. De ~a~rde va~ deze weerstand hanGt af yea hot

induktie5ebied ~l~,c.ri::l. ~;er.1eteH '.;ordt. (lit.3)

iet bruikb&re ;req:entieeebied loapt van Of-z t~t 1,6~Ez

voar het magnectveld en van OHz tot 50~Hz voor Ce stUUTstroom.

De produktfout hc.ngt ~iroct £Bnon ~et 00~ af~ijking v~n

hc-c lineaire ;-cdrag. 311,;.i t !:len ce hall:~eller& toX' af met de

1inear_seringsiJeerstand da;: is deze'fou'\; eii1iL1cel Cll ;(le_'uer

den 1;~.(lit.5)

1.5 NOtreli,ikheid orr: hat elc~ctromagnetische kopy-el !ilet_1l..all_~.

[cneratoren te eeten

Eon hallcenerator geeft een hallspanning af ~ie evenre~if

is C0t het produkt van stuurstroom en induktie; ue kunnen he~

i:l e c: i ::. L. WE: V 0 C :' E L :: C ,_ t l' C -;::" , i ,[.1 s ~: t u t· r ~1 t rae r!~ co 'j r ri c
['ro cf
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vu~ de s~£~ninren van aIle h~lJ~eer2toren die O~ het bi~~en-

o}pervlak van de et~tor zitter..

Dcze ~roce~ure lei~t am twee rofenen tot sen dure O~

het aantal hellcenoratoren is ~root, ~it is duur er. ~czicr. do

ffiechcnische k:retsbe.ar:'1eic. vc:.n (':e hellce"el'2toI'en geeft het

inbrcn~on van de rotor nugenoeg onoverkofficlijke mocilij~hcde~

- do hel13Eneratoren zijn g&lvanisch met de tiikkeling verbon~en.

de optelling van de hallspannin~en Qoet dus in geschciden

circuits pebeuren om sluitlng (en vernielinc van het hall

,laatje) te voorko~cn.

Om tot cell prE.lctisch bruikbcro meting tc komcn moot hct

aantal hallplaatjes tot eni~e stuko ~cparkt ~orden 8~ Mao~ ~c

g2.1"lJ'Bniscl1c IcoP2c1ing op6"ohever. ~'rOXdB1J. l'lc kUll11cn ~18t :;8.<1';;".'

drEstisch beperkso door uit cen cctine in ce~ ,unt dn i~dukti~

1.6. Voordclen van ae~ meting net hallg6nerBtcron

Uit het overzich-c onder 1. 2. blijkt dnt de klussieJ:e ;CO~1'

pclmectQethodcn of tanzionlijks trcBghc~c~ introducorcn of ni~t

gelden 'i;ijdenB dynamisch bedrijf. Ee,: lusting me'~ haJ.lr,eIl81'o.to-

ren hecft dit bezWfar niet, .zoals duidelijt uit het rreq~e~i;iG-

cebied bli lkt. Be)~ijkcn ~,r.: Ci.e f'rcq':,entic8 die optredol.'l. ti;jdens

ccnerctor 5nal ce~o8~ om rlit to kunnen vol~cn.

Dc ;.c 0 p ::: '" 1:.. E: t 1 ;1.·, Let h 1:.1':';' e r~ e r c. t 0 r e: ;; aI, v· _; l' Z:) \ C r he t

de stationnire tOCEtfud betr£'ft, vcrgele:_liH: kun:.er. "rorden met

e e r, a:~ d ere ;n e tin i; 1 non s ~; e \' a 1 z. u 11 en'llere bru i l: T. a k e ~ van
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ea:.. :?endcldyneruo oet Clen balnns. Steml,:en deze beide metin~e:c

~oed overeen dan cOGen we, ~ozien ee eigonschap?en van (e hall-

;eneratore::r., ven:e.c;lten dat 001: ::.':er;:angsYcrsc;:ijnse1er: ,:-oeJ

we:ereegevcl~ wordan. Deze k'l,~lU:.eIl aventuoel ver~relekE:;: werde:",

Llet reaul tv. ten eie I:let be;lulp van ee:1 a:~alof~"e re~ccz:.ne.c·li":e

zijn Yerkregen.

]...8. Literetuur

In 19'.'4 helHen Fr.Kurnt en E.Br~',l:(lCrSl-,·"'flr

heid c:ar.Cegeven Of:l he"!: l{op~el Jar. eel' 5e1ijkstroo:.lr.:"" ;:-le te

xcten Qet behulp va~ hat hell effect (lit.G). Ook in l~tere

: abliccties beperkec zij zich tot ~etincen 3BL ~~lij~strooc-

c'.!ach~::les.

Eat rcgistreren van oV8r~BngBv8rschijnselon in het elaktro~B~-

ne~iDche kC9pel van £cc sync~rono ucchi~e oet bcb~lp va~ ~cll-

:'-6ncra"c.;:ren. vinde"/l \'!S iD 195~ bcsc:lrElVoJ': in de russincto li~(;

ratuur (lit.7). Hierbij IDEBkte cec ce~ruik van stro~en mEt

zcer dunLO hBll~e~erBtoren die als (ahaal in ie luchtsplcct

van de .:,?c·;ine Herden ,'-eplakt. Dear echtoJ:' derc,-"lijke hd,',f:€

nerEtoren hier niet tc koop zijn (~el veel dikkore. dIe bove~-

dien r.oC stijf zijn) ~eoJen uij ,,;ezocht l1['Clr ee", !le'choue OlIl

[:. : ~ .' 12 :.:, 1 1. £ e; e . a tor en •

':0 . 1:: .. t 1 n;'- ;, E.' t ' ,P ", 1.'.1 D
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vo.;: h<::.ll[("enerntoren bij {<elij:.cstrOO:il- en ~:i:::selstroom:l1[e;:i:les

Horot c:ef.'evcn ('.001' ire E.:'i.r.K<:~_erbeel{ in CO.l intern rapport

(lit.l). D',Lirir. v:ordt oak r.e Llvlooc. van vcrtai1dinc-, ',erzac'.;.-

~ine en ijzerverliezen La[C~Lan.

1.9. Doel van het onderzock

Bij ::ct ollc,erhavi,;c or.derzoclc hcb',en uij /<·etr£.cht met

her.ulpJar. een {,erine £.Clntal lu:.ll.;eneratorea te kOJ.,cn tot eel:

be~adcr~nG van het elcktrome~petische koppel va~ €len drani-

stro~~induktie~otor~et sleeprinGanker.

Om dit koP?el te :c\.ln;~en met ell on r'c:,istrererl is cen se: v.keljn,'"

ontwor?cn e~ gebouud, die teve! 8 de co~elijkheid biedt am behal

va het eron~heruonAschc koppel ool~ bovenhkr~onische kOMpoDentc~
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~ - ruictelij~e hoek in radialen

~ - ele~trioche hoek ~n radialen

)1.3 - gleufopening in rndialc:.1(cle:ktrisch)

~ - gleufopenin~

Z aantal draden in de gleuf
cr

ntm- rangorde van de harMonische komponent

a aantal gleuven per pool per fase

f - fasezonefactor
q

IE.. - verschuiving-sfactor

f ~ikkelfactor
w

t.. - spoedverkorting

D - diamoter statorboring

G
s

totaal aantal 5tatorgleuv~n

g aa,ltal statorgleuven per po,)lpaar

t ruimtelij~e hoek wmarover de rotorgleuven scheefgesteld

B
n

1

k
c

<5

R

s

zijn ten opzichte van ae statorgleuven
e

n komponent van de reeksontwikkeling voor de normaal~

~omponent van de induktia in het statoroppervlak

lengte van het s~atorblikpakke~

factor van CartaI'

- luchtspleetgrootte

- streal van de stato~borine

- coUrdi~aat iu exisls r~chtlnB

G tal; 0 x· S tl'O 0:'\be.lc ego i1':' (; in. A!'
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2.1. Uit~~cgspuntec

Bij net eflei~en vall oen uitdruk::ing voer het cle~tronag-

i:etischo lco?pel zoals 1':e cllt U1 1.1. reeds 1;€G.uan :hc',:;~c;., zijn

ec& aa~tal voorw2~rde~ ~enoe~d. Wij willen deze voor~a~r2e~

(;£t {e beperk~n~en die in het ondorhavi~e ~cv~l ~an de orda

~ijn, bljecibrepgen. In de 1nleidine ~Dbben ~ij ~Et volgc~de

- C'.e pex:r,icabilitcit va~l het ijzer,/", i<1 o;1ei,;diG ljl'oot,

- de statorboring is cylindr~sch,

- d. e S:J J r tel i j k e t; e e r s t ~Ld vall :1 e t i j z e r i s 0 i1 e i n d i {; {J roo t •

Bij de berekoning van het clektromacnetischc kop~)€l lei~t ~e

,
versclluivine.;ssymetrie van LC ,vikkeliu~eD. van stator e.l rotor

tot f.w.nz i e;:>1 i j!r.e vereelnvou,diRj.ngen c

m~chines uc~rvan aIle glauvsn be~ikkeld zij~ en ~~:.r~oor Gcldt
~

dat het aantal gleuven per ~)ool e;-, per f"ase ;;-eheel is. lIe ne ..

~en verder ~an dat de dre~istroomwik~oling sYfustrisch is;
o

leidt tot ~eD fasezonebreedte van 60 •

2.2. Stroembelea.gina

,. J..
u:'.. :.

Veor de ~epBling van de fro~dhBruonischc kompon0nt ven

~~8t cJ.e~t~oDagn0tische koppel is het nodig de d~8continue

st~oombclo~~inf vnn de ~tBtor in harmonische ~omryonente~ te

bracht.
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j

-7r .:l.
[0<

:!T 7TI ok.............
"t3

~f. -{,o!
Fic-uur 2.

Er is eon funkt-e f(<<) die de stroombele~sing voorstelt van de

vol~ende gednante:

even.VOOi~ n is

Voor b vinden ue het vol~cnde:
n

J1'a' ,z'b" ~ -~iJt".r·- . ~ ... hI!. ;It
T7 h~

en b,,:I' Q

Dan l: 0 r dt.. 7T • .
~ /~ = ~ :: L. -~ . oShi hi"' .! . .s~ h,l3. ZI t . .5lh h 0<
.1..,0 ,.- I "p .". Jy3'

met S is stToombeleg~ing.

Ret ve:rIJand tussen ce gleufopening b
g

en;9 uord.'i:; g0ee-.'en c'oo:('

¥3 =",2' .6,9
"::z;>

betreft t v~ordelen o~ spurt to cckijl:~n do ~evcllon q is evc~

~,l[l!ltsc c:< = O. De ;:-::L'l:Jctrie-as ';::.;-, "8 >-..an:etern-:Joe' e:'l W01"(.',

~an~eduid ~~t ~'. Zie fi~uur J'
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0( '= / _of J... ~!JJr 1 2 t()E l' [i e 1 d t da:l: 0\ /f.. Ii: E: t k.: " •• , • q -1 •

We v~licr- dit i~ for~ule (3.3) in e4 som~eren over ~lle toegc-

nta~e weerden V~~ k.

( 3. 4)

Hie~uit volet ~~t de definitie van de zonefactor
7T",JA= ,slh.n 6"

, '11"
1.. !i''', " 61

0()

.s = E. S~ : ij' ~'1''' . ~. 11 0<
11:'1

9 is even

Veor he),; be,sl Ull-t q evon is b"eldt v.;or 0('

o<~ 0( :/tlt-I);/f met k 1~2~,.., -}q.

tle vullcD <lit in fornuln (3.3) in en SOCffiEron over aIle ~OE~C-

stane waarden vati k

().h)

Hieruit voIgt met de definitieformule van de zonefactor:

Wa ~ien dUG dat voor ~et ~ev&l va te ~cke~ hcbban met sen cen-

E e n t wee 1 F a r7 s ,: i k k eli n g met s POE: d v e r:: 0 l't i n ~ £. i Gte b e _
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schouwen als de sam VBD twce eenlangswikkcli~Ren die ten op-. .
zichte v&n de sYkmetrie-an van de Hik~elin~ over ce~ ~oet £.U

.l
in ?ositieve en ne~nti~ve richt~nc verschoven zijn. Zic fi~uur

4.

Uitgaande vail (3.8) ~ocen we den tot de vJl~ende uitdrukkin~
;f

..s :: }~., ~.i .!.sh"If!d.,.£ r) oj. .5~ h /of- £;'?J (::;.9)

De factor t ontsteet doordat hEt &Bntal draden per spoelzijde

-}Z is.. e

fiiet de ~ebl'uikelijke definitie van de versc:~'..tivingsfactoI':

1,,= '-'s. £-.n f
en van ue r;;il!:::el.:·actor: .,.{,II = -5" . ..{~ volE·;~ hicrui·~

voor d8 st~oombeleGgin~:

(3.J.0)

In een ~&chine met ce~ symmetrische driefasen~ikkelinR

kunncn ue de totals strooubelegging schrijven als do sam vsn

3 tcr~en ~ie ieder de bijdrcge van 1 fese ~eexC~ven 8n onderlin~

elc~~~i8c~ ver~choven zijn. Wij bepe~ken ons ia hst

vervolg tot can 3 fasenmachine. die in ster eesch~keld is. De

GO~ van ds stro~03 s~ecds nul.

( -.< -"
"I • J... J

S 1:; ::icrin zij:; ;.:lle L'::ctfJrul.,:ie ,:>'or de rl'l.f"orde el: c.~or
t;
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Om sy;~metrie· in de formules te ,'erkrije-en is de :O€.,··c.etisc:l

as vat.. fasa II ter.)lt.ntse 0(:11'0 f.el~ozer:. 1>e totulc s-:roo:'lbE:leg-

+

s= 2 IS: of S:z) ,onel
h='(" J

::. - ~.s~it h. ~lr. CDSh.(of-lj·l.~.s~

~ S~ h J. (4511 (0<'1 .lJ ~fJr s,.

.l.:..~. Helk:e heTI:10niscne iJ61de~1 'Gloede,: ::"n cia l"achiua op'?

Jet luchtcplaetvsld in oe, elcktrische oBchine wordt o~~c-

ue~d; door de s'i;ator., en rotorstroolobelegging semen. Omde.t :8

de per~eabiliteit 7nn bet ijzer konst&2:t verondersteld heb~c~,

uo~on we de volden VBn stator en ~otor superponeren.

Zoals 11e tezien hebben bij de a.fleid ... ng van de stroon;;c.,

leRging ~all een diametarspoel bevat de funktie S aIleen oceven

harmonische kompoilen'Gen~ In het luchtspleetveld vinden we de-

zelfde ko~ponectan ter~g. ~ilt is echtcr de invlo~d VR~ het ~ict

de rotarvert~ilding is de 1~c~tsplc8t ooc no~ nf~nnk01ijk VR~ Cc

De ::.lI:.K. Vl,r. stutor e~: ro".;or SR:~C'J is te ~chrijven ala:

#.1'1. /( = ~"'~ ~ 01 /"'.J4.~~ 0< .,. /t?; ,)..;., so( ~ .

of """ J.~ d ~ ~6~ J 0{ ~ IY/ c~ sd ~ .





technische hogeschool eindhoven

afdeling der elektrotechniek groep elektromechanica

biz 17 Ylil

rapport nr.E!'! 6 5-'1

De stator hEeft 6q - hier 24 - e1euven per poolpsar e~ de
s

rotor 50 - hier 18 - [leuven per poolpR8r. De sc~eefstRpcling
.1'

van de rotor wordt verdisconteerd in een z-&fhnnkelijke be6in-

hoek

J': JD ,. 0lt. ~ 6.1•.01.$ • SH'~ I~s'o(s ,. d.j$ . ~.r:lIt1..£s 0(5 -10 ••••

J 61r (,q, 4,. 0(,. -I- tl;,. ~ /~.i" 0(,. ~ d.,j,... c~ /9ir 0(,. ~

Figuur 5

,.
•>

Hierin is of lllat

Uit het quoti~nt VB~ H.N.K. ca I is de rango~do van de plBsts-

hsrmonische komponenten in het lu~ht8pleetveld af te leiden.

In hat luchtspleetveid ko~en har~onische komponente~ voo~ Get

ra.:lgorde:

2k
.,.

n.Ga 21-:: 1 +
n.60., 1 en .,. (_. 1-:;

"s '1'
) ... "

of 2k 1
.,.

0.24 2k 1 + ;:l.IS lile',; l<= 0,1,2,3, ••+ en .,.
e !1 n = 0. 1 • 2 • 3 •••

val:. c~e -:ertar.dir.f!' OJ:! "'.et ele;·:tl·o:::a~·, etisc::e :'>:ocpcl vaol' net

b:( val cr ::.: e c g e .• 0 1'. e ! 1 • Door J e :3 C i: l~ e f - '
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harn:or.ischen !lul en de rotor,:..leufhv.r;..Jonischen stor1c r;ed(:n:lpt.

z06at we tach een €oede bc~adoring ve~ het elektrocernEtische

koppel mopeD verwac~te!l.

Op de ~rBag hoe nu de verschillende ~BrDo~ischc ~o~ponc~-

tc~ in het koppel ~e be~aleo zijn, ~or~t in~eg&Q~ i~ het ~ol-

rende hoafdstuk.

~.4. Ko~peluitdruk~ing van een driefasenmachine

Bij een 2p-polige ~achine is het verband tussen b en 2~
~

het vol6e~de (zie ook 3.2.1.).

4= .l1J·:D; ..lp

Ove~6~ng van de oppervlakte-integraal in formule (1.1) nUGr

eEln mee!'voudige integ:tlial OV8T de hos)c 0< e;1 de nxiale 000;"0.1 ..

neat I gceft voar het koppel VEn sen ~ac~iDe met p poolparen

de volgenG8 ui~drukking:

rlet L = :i.jzerlencte e~ D == diameter statorbo:rinp,-.

He hebben ~fgeleid dat voor de ?troombelegging geldt:

( 3.12)

Vaal' net verloo:J v~.n B o.ls fu,uktie van 0( on t m.oetcJ1 v:e Ol1G€:::-

s"Gc:.·:::elu, de rotor is uel sC:le~fg-estapelci. :18 bt:):9c:r~{el1 ons hi.cl'

luc:.ts:i ~cet. We >;:111en r~£.!1. o,','1st hEt i:.d'.lktic-:erloO;J pcrioc.iek



technische hogeschool eindhoven

afdel ing der elektrotechni ek llroep el ektrom echan i co

biz 19Y1I1

rapport n.EM 6 5-1

We de:.1,;cen o,:e dit veld opgebou",d uit een bijcrc.ge e.f:~omstih

vau de stator en een ~ijdrage alkomstig van de rotor dus:

/3:: 13... ,lEI- =- f 1.13:. of;;' /Jr d. ,l tB~: t!t?Sht ci.J l

f ~,18.ht~ 5"';' /neX;. -I fi!.... C=-'" 0<1 (3.16)

In hat onderhaviee ge7s1 gGe~ scheefstapelinB - is

(zie fig,,-ur 5)

in e~ b~kijken ~0 het koppel dDt ontsteet tenfGvol~c yen

de
e

m iT.d~~tiexompor.cnt en
e

de n stroombeleggingskomponent dan krijgen ~e de volgends

uitdrukkinc:

of geschreven met de luc~tspleetinduktie:

~ff

~::",n = /)./:>~ .u..:,~f 5". y-'3': ~mo( .. 4,.,1, t!=r»-t c().r
¥ /1 ./_'1

XI-t'f~""lo(::'fJ" i'.£lic-.,~c("f/Jt>!~.ld.(

l:: r i s <- l..L c cr. C' e n '~ i ~ :' r art: " I: " eli j ~( r: u 1 a 1 s n::: r:t.

( ,. '''):; • .1.0
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1I1et Bh/f) ~ /.3;,q~..-. I I- A/ Co-:>~ jT

cr. 3" (- .{) = 4q~/>·';-1),I. l3! ~"'" F

is daze ko)pclforlr.ule 'i;e sc::~rijvei1 als:

-- · L . iT !'kD!!? f 'az Ie> J:?/Ilen,n.=¥ . .:lTT, ~0-,/"t..3..s,., -L q., ....:lJr l ~-(-4JJ (,.21)

Volgens kop~elformule (5.21) kunnen ue het ele~trornncnetisc~e

ko?pel van een driefasenmachine zonder scheefstLpeling be}alon

door voor iedere h~rmonisc~e ~ogpocent de bijbehorende induktie
.,-r 17

kompor.e:;tej:" tc oeten ter pinatae]; en .j , daze ,,~a[lrd()n met

de sJ~l'omen LT' en LPZ te ver::.:enie-vu1dicen 81' clan beide ter:,;e,l

van clkfisr af te tre~%eD.

_2.·2~ In vlo et~__~_~..§..~n.-Sef ~}§.P.~.l..:tlli3:

In l1Ct olgerlleon zal ~ bij d.Ta~istroom':le,chL:vs I:Hl'C sCheef3-!;<.'.~
';Jeling, (Ie rotor scheve groeven :1Gbbe'" er. de stator- rechtc :;r-o(.~
ven. Dit betekent voor de bijdrazen aan de l~c~ts~lGetinduk~ic

yan stator en ro~or, dot die van de stator ~og on~fhenkelijk is

va.n z en iie V~:_ de rotor nu ook een funktie van z is f,'euorci.eT\O

De ru.1mtelij:<:0 hoek uaerover de rotor ten opzich'i;~ van de s'i;e,-

tor scheefgestapeld is, is t rndialen.

On ders taa ,',tie f i guur brer,gt dcze s i tun tie ir. b eel d.

pi. ....

L

l'ot Jr,'-leu-.cn

/i?uur t.
.'
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Stel .E.!=c;
L
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~et do rechtgesta}elde stat9r blijft de stroombelegcing alleeil

een funktie van 0( • Dsn wordt vol~e~s ().14) het koppel tenbc-
e e

volge van de m induktiek~mpoLeut en de li komponent vail de

stroombelegt'!ing:

.lllL-q

-f4!~Jl!!J;":-'5h,;"Ir/U/~/lJh:en_j,l,lCj,<)j(-t&-:>;,!d- f/n"'"C=m/df fJJ o('C<c/z

0-0 (3.24)

Uitvoeren van de integraties geeft, onder de voorvenrde ill n,

het ¥olCendo resultaat:

De eenvoudige uitko=st van ~aze intc~r&l~n is c~tst(an door

te stollen 0-= tL

het blP:'~a}c et.
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bl~kpekket kiest, dus ala U f tL,dan ontstnat er ce~ fout in de

;coppeLnetinc Itet de :H:.llgenor&toren. Op de t;'rootte ":a:l daZE)

fout wordt nader in~cgaan in hat ra~port van ir.K~~erbeek

(lit.l png.28 s.v.).

Bezieu vIe de nitdrukking voor het elektroID2.gnetiscne ko'.J;'Je.1

(3.25) nader, dan rijst oak de vresg: ~oe is dit kopDel nu te

meten? Immers we kun&en de b~jdrage in lucht8pleetin~uktie van
, .

stator en roto~ nietRfzond~rlijk meten.

Bepcrken we ons,voor hot gevsl er sc(:eef3tapelin~ is, tot ee~

:nachine met gladde rotor dan volt-·t ult eon ber.eker.int-' dat:

Ve ~unnen nu tlel kODen tot eGD ui~drukking uaarin aIleen ~e

luchtspleeticd~ktie voorkoct. rlet clekt~omQgnetischc ~op~cl

is dan to scjrijven a18:

Vergelijking ven deze uitdrukking met die, afgeleid voo~ het

geval dat er ge-en scheefstapeling is. laat zien etut vaOl: cf-.O,

dus ~cl1e8fstapelin[ r.&dert tot nul, de !coppclfornulo (3.21)

~

';ie bebbe:, ::.. u f"ezier_ QP..t Cle)J ::3.rn:o:lischc kOi:lUOne~1t va~-,

ne te ~EpEle~ i3 ~o~r:

_ tie [.6 h&rrnonische ~o=ponect van lie lucht3pleetin~uktie te



technische hogeschool eindhoven

afdelinll der elektrotechniek Ilraep elektromechanica

~z 23 Val

rapport nr.EM6 5-1

7T
en of = - .3

- de~e ~eide induktie'l'Bt.rc'.en te verr,:enievul d';'€,e~; !1et respec-

tievelijk de lijnstrcl!1en ,!':r en ~'LlZ ;

deze t'fee ::/1'0 r~ukten af te trekken en van cen ";)8sse,'ce co'~f:r'i-

cieilt te voorzien, ~elke do~r (3.2c) gegeven wordt

De lijnstromen zijn direct toe~Bnkelijk; rest nog ~oe ceten

ue de induktiekomponenten?

.1._'_ Il"to.uk'\;iemeting, 'proble:!Ien en uitvoariM

indukticmotor met sleepringnnker ~aara&il slechts aisen ~~~tcl~

l:lB.ren cie 'lToortk:.E'mOI', uit eer. toekoI:'s'i;:i.g C<lQX'eilc 8.1s L;[',l'.d:;:·:i.j .•

vine van een ~erktuig. Dit bet~kent:

~ sen tliet te grate toerend&li~g bij belasting,

- ook hij bekr8.ct.tie::ing, tijC.8j,lS tri.1U.r.c,·en v:o~ij-J.open 'J[1)\ (IE

rotol'~ .
- een gUl1stigo oyirbelastbaa~~eid.

- Diet 21 ts grate kleefkappels bij stilstBnd,

~ r-iet te ~root zadeleffect~

lU2hts~lect ~rij klei~ f·eko~e~ is.
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De af,:-eleicle koppeli'ori7.\.l.les cogen sL'cLts dt.l1 '~oc;::eprst 'olO!'<Or.

als i'e st8torJorLH'.' c,'rlincrisc:' is, e,l stE.torbor:i.nrr e:. retor

te', o,)zicr,te VI:.!i ell,::£ar ;:7ecel:treerd zij'::. De [,'rootte VC:', (6

rotor 'GOlD opzichte van de stator voor het geval er sC:leefstu

peling is. Eon ~eci&nische bowerkin~ van de stator diEnt te

geschieden met de pa3ra~den va~ de schilduu ala re;erentie,

oodat net lagerhuis ven de rotor oak 0) de pasra~den gccen

treerd is.

De h&llge~eratoren worden op de statorta~dcn, dUB in de

luchtspleet, aa~gcbracht; or moet dus zovael rui~te zijn dat

de rotor onder lDvloed van trillingen en ~agnetiBche tre~ de

ha11roneratoren niet rcakt, en vernielt.

De ~achine heeft 6an ook de vol~endQ bcuerki~~en onder~aBn:

- ~e rotor is afGedrnaid 9

de stator is uitgekotterd. Na deze be~erkingen is de groottc

VBn de lucht3~lect 0,7 mm. Opaemerkt zijn in dit verband, dat

de hallgeneratoren 0,5 em. dik zijn.

De gleuven van rotor en stator zijn vervolgens zo goed Qo~alij~

oL1tdaan '.an aIle metaalsp<:,nel1o HieX'ne. zijn de gleLlven met nn.,

kerluk behandeld om te voorkomen dat deeltjes uit de gleuven

in de luchtsplcet ~uDuell komen en zo (c ~~llge~arctoren besc~~-

dicon. Voordet hat zonteren ~a~ ~e rotor ill do ~tvtor ~lnatD-

vo~d zijn beide zorgvuldig ~at pe~81uc~t schoon~eol~BeD. Dct

tiexuon nooit voldDc~de ~a~dac~t tcsteed ~~~ ~Oyj~t ~o e ~lii-

of van Luiten - t811~e eratorcn hoo~3twaerbchij~lijk ~erniDld
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zijno OD naar uin~en zuigen ~an deeltjes te voorkomen 19 op de

aanzuigopeninzcn ~a~ 6a machine een stofvanger aBr~ebrec~t,

waarvan de o~eningen ~ct fijn kC?ergP-Bs 3ijn'af~eslote~o

Tegelijl~ oet llet illplck:-elj,'7Cl1 de hallgener~toren zijn ook

meetspoeltjes anngebracht, deze omvetter. ean genele ta~d er-

bieden de mo~elijkheid om de per ta~d oversteke~de flux te ~e-

palen.

De maximale omgevingstemperutuur, Nsarbij de hallge~eretorpn

onog goed betrJuwbaar zijn, is ongBveer 90 C; teneindo dit te

kunnen nag£an is in een gleuf van de stator oen thernokoppel

aa;lga bract"i; 0

i..!.,2o_3e J.dbenaderJ)1.«

Hij dG ontbindin~ van het luchtspleetveld in harmoniaoic

komponenten met behulp van de fourierreck8ont~i~kclineis ~iet

B anader ingegaan op de bepaling van de coefficienten
Xl

Voor daze coefficienton geldt:

.t1T

Bh~ '" ij-SIc<) ~""'/c;( 010<
D

-l,r

13~~ = ifj 13/c!) Ctr.>m/ 0( 01«
"

en

Dc in~egr~tie die nodie i3 ou tot a
c~e H~ardcn "'C.11 }5 _

I.1. .l.

b

to komon, l~ur.. -e:11 1:e Ow prak·~iscl:.c rcdenen ,1iet \Ter~:9ze:':llij'd::':.

Do ~ntegr~tie g~an we be~uderen d~or een som~atie,

~o vertelen ~a[rtoe ~ct 1ntegratier~bied 0
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Veor de integralen (~.l) en (4.2) is dan te schrijven:

We lcunnen het c:aIltal he.11ceneratoren belallgrijk reduceren 600r

de verschuivinf,ssymmetrie in de berokening te verdiscontere~.

Dit houdt in dat de uitdr~kkinGen (4.4) en (1;.5) de vol~cnde

~edacnte krijgen bij Ie is even.

'..&

13,,""/ 'l' -= ..::t. . .L1 0( Z 8.(/1'11. LJ 0<). sv,;, ;?'If ft>'l .:lIT
rr hJ:/ .' '. T

Er zi~n slechts tk l:allgenerc:toren nodig-' om' c1e ene :l.uduktie

r!8.arcle te rJeten en voor de andere ook slechta tk hallge4eratorell.. .
,~'

In de luchtspleet komen due 2 loE:.tterijen va" tk hallgener~to:::-fl:.·.•

Verd.er is

( 4. B)
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aril- h b*
Deer nocn in ~e uitdrukkin~ voor£3

nl
' noch in die V00r ~nl

singulariteiten optrede~ ~ogen ~e so~~aties over n en m n~3r

vol€ord~ ver~isseld wor~en. Nc~en we in aanoerkinG dat vear

aIle toe~estane wanrdEn v&n m en n het ~rodukt van de sinuc

e~ cosiuus in (4.7) e~ (4.8) nul ~ordt, dan zijn de Dom~Bties

als voIgt te sctrijven:

De sommaties over m in (4.S) e~ (4.10) ga~en alleGe ceD bijCrQ-

~~ on~clijk nul als

of

In (4.9) ontstaat voor h'€e:~ enkele nee,: bijdro.ge

met r = 0,1,2,

in
o.~

!3 ~ '61 < "-
X1..,

"

Ret is bLj som~i~c uikkeli~ren ~odig de ~ectp~~~cn C82

;1.c.l'je tar.dsteele ten o»ZiC:,1tC va:', het ha:ct ·.rP.;~, t:;.f:: ?E.se te '181·-

::C.lUl' c ... , .:n"cli,:K ':1a:mcer CCZ{; .j:ir't l:l <C.E: ::lcuf li,·'t. E"

in fi:,uur 7. II. c',ezc fu,uur ~;i.jn ;,iEt &.1 ~eell een u).,~ta1 ~:c erden
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rea 1 i s e :L e n z i j ;lei j III n ,': t sin:; va i1 ci e ~'l e.ll g e n era t or e n 0 U d e

tanden; clit is ~·ed3.an voar er.L-~e waar<len V£.TI q.

We kunnen QUB de benaderin7 van oe induktiecoefficienten

toepaSDen mits de ter~en ~et hogere r~llgorde die niet Fe~li~i-

neerd Horden voldoe~de klein zijn.

4.'. Machinegeometrie geeft voorwa~=de~ bij ~e in~uktie~etic~.

We heb~en a1 fezien dat hat praktisch bezwaarlijk is om

ha11Feneratoreo in ~e gleufo~ening aan te bren~en, ue plckken

zc d£.arom op de te.:.de ... Daar we verschuivingssyml..etrie in de

rnac~ine verondorsteld hebben ~un~8n ~e volsteaD met meting

over f6~ poolsteek. Hat uBxic£.le aantel hEll~eceratoren Dordt

don gelijk Run hat Bantal tanden pcr pool. ciat uil dUB zegca~

dat de afstand tussen tt'1ce lla11eene):<.:to:ren :nii1:i.maal een ';;cn(l~

st~ek is en bij r,ebruik van een ~~ri~ber aantal een veelvoud

daarvan.

Het 8antal intervelle~p k, waarover de so~benadering ~o~dt

bepaald is dUB maxima-al gelijlc ae.n het f-.a:1tal glcuven per pool·,

paal', d.i. 6q. Dit beteken~, zoals uit figuur
:i

7 blijkt, Qat h~t

gleufharmonische veld niet ~orat heal~minaerd.

ee' sommatle. N~er~.ate ~e ue~ ~rJter an~tEl ~ntcrvallen kiezen
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blijven er minder bovenharmonische ~om~onenten over bij de be-

palin", van de P.'rondhc.rILQiliscae ;::onl'Ponent, dus hGt reval n,::: 1.

Onder~a~ in figuur 7 zijn voor verschillende waarde~ v~n het

aEntal gleuvoD per pool en per fuse - q - de bijbehore~de waar-

den van k 3an~eceven b~j oen fe1ijkostige verdeling van de hall

generatoren over de omtrek VDn de stator~oring.

In het onde~havige ~ev£l waarin q = 4, is gekoze~ k = 12;

oit beteke:it dC't er 6 t.all~enerntore:_ inge.J1a:{t zijn VO'Jr de
~ b*

bepa1~ng van 8 1 en 6 voor de cepaling van 13
1

• Bij o.eze
n n

keu~e zijn vooral twee punten van belang getleest:

- het BaLtal hallgenerRtoren niet te &root kiezen,

- het belangrij~e gleufharoonische veld van de rotor (qr = 3)

moet ge~limineerd ~orden,

enige belangrijke bovenhar~onische velden,

oak ~eelimineerd.

5
8 E

en 7 , l:O rCio:"1

Omdat volr-er.s;e formules (4.4) er. (~.5) cie induktiei1uar~·

den met raspectievelijk de sinus en Cie cosinus van de hoek ve~-

u2nig"uldi~d moeten wordon, kan bij gunstige keuze v~n de plEat

sing van de ~'lallg"eneratorel1 het Bantal met 1 verminG.ej:d uorclc?1..

Immers de sinus of cosi~us heaft dar. een keer de tlanrda nul.

Ve kunneil dUB volstaan met 5 hall~enerntoreil per battcrij.

De induktie moet vol.;eils de for~ule voor be'j; koppel .'teme'.;en

""IT .If
\: 0 j: den t 0 r p 1 a a t s El c< = 3 en eX:=- - 3 , d i t k 0 mt d1..1 Ene e I' 0 P

B ·8.~

l ' '• .1.

pcnter Li st C PI,

coc:l'ficlent, nc:.:.,eli;i{ (;e s~nuE Cl: c.:c ::ocinus. iict noct d1.:s in

pr~nC:Lpe ~o~elij~ zljn o~ met tk hall~e~eratore~ 0eide kompo-



L:i.t~~ v.... .{, ~J~ 1II~;/~"'y#1t k ... ~",e.i/~ PQ,. ~ A411~~""4"';~A

tl.If ale ~'ll'tuA" hlle; 0<,

Y= l'lSe:r i U.:: .4J<]I' ; W'= /4J~$.
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neJtcn te bepalen. Hierdoor verkrij~en uij opnieuw een ~elanG-

rijke l'edu~ti evan ::'et aen tal hall g·e~;erc.torED, vaa 10 stuks

tot 6. Dit is no~ vcrQuiGelijkt in f~euur 8. De conseo~eDtie

is dB~ weI, dat buiten de ~achiDe ver~enisvuldigd en gs£ommeerd

woet Horclan.

~et de plaatsin~ van de hall~eneratoren op de manier &ls

in figuur 3 kunnen we ook fueten met de k-vaarden 6 en 2.

5.... Mee'tschakelin.g

2~!.Q.._ r:.£.ch iT.(;)f-"e~e-Y~j~,

De metingen ~ijn verricht aen oon dr8ciBtroominduktiamctc~ I

met sleeprin~BnkDr, fabrikoat Hefimaf.

Vermoeen 11/15 KW/PK

Spanning 220/380 V, fj/Y, 39/2~, SA

cos 'f= 0,85, 1440 om'!!/mino, 50 Hz.

Rotor: 246V. 28A

IlK 560-4 Hee::laf 1;0.552046

Uikkeleegevens:

StBto~ 46 ~leuven 3 x 11 draden per gleuf se~iescnakeling,

Roto~ 36 gl@uven 4 x 10 dxaden per gleuf cerieschakeling

Deren. bekijKen ~e dp be~nlinR yen bEt ~ro~dtLr~onisc~e kopoel

'~an moo t het volger:cie<:'eb(':~reJ1:

- :neet de grO!ld!lBrmor~lsche l:ornponent vaL de luc:h':£TJleetint'uktio
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.l!ter pla.:ltse ~ = 3
7T

- ~ ,

- vcr~eniffvuldlG deze w~~rden met de .. .1s wromen 1
_I:. J.

en 1

- trek ue twee a1dus ecvor~de terme~ yen e~kaLr ai.

hating van de hiee ii~duktiewncrC:e~: ge:~ci:.iedt d~::lr c:e span-

~ingen die de hallgeneratoren slBeven ~et co!ffic~enten te ver-

menigvu1digen, Melke vo1gen uit de be~adcringsformules. We

kitiza& tierbij veor de stuurstroIDaD VBn a1:e ha11~eneretoren

deze1fde gelijkstroom. O~ verschillen in gevooligheid van de

hallgeneratoren onderling ta elimineren moeten de co~fficientcn

aangepast worden. De soomatie van de hallgenerctorspanningen

moet ee~ keer vo~r de ene induktiewaarde ~orcen uit~evoerd en

met andere co~fficienten voor de andere ind~ktieuan~de.

We ~ebben eu dus t~ee spanningcn ~£arva~ de CDO eV6~ro~i:

~. "" -" ') 1p, e·', .. '.' -/ _ JTu c.;.... ..!. _Co ..~ b,O ~ Vi - .:3 an de andere met de grondhermo~iDch8 koc~o-

ner.t '~er pluat3~ o(=.~F. Om daze beids 6pannil~f'eLl. te !~un:",;:;,i.

. I . Ill:
ver~enigvuldigen get de lijnstromen 1 en 1 voeren uij ~~ too

&&D dE 3tuurstrcomClrcuit~ VAn tuee hal~~en0ratoren. Dezo h~!~~

ge~era~oren zijn ouderRebrac~t in de luchtsoleet var nU~Detalen

r.I kerl~zr.; om de middenpoot· van iadera kern zijn 30:~1 p1:l8.T uin-

dingen aau~ebracht die de lijnstroom voe~en. Ala uo de magne-
(~'

~ische uitsturlng van de kern niet te hoog kiezon is de induktiA

in de kern Bvenredig met de tOG~evoerdc lijDst~oo~. Dc ~al~-

span~in~ die ee~ dergelijk~ verce=igv~ldiFer nfgccft is ~cn

ev€uTeGig ~et hat pro~ukt vea de toegevoordc stucrstroom en ~e

toeievoE:rcle~ijnstr'(Jcm (de ·'eldstro'JI:'l Vrl. de ver:1er.i,r:v 1.11di/Zer).

Altreko:en Vl!.n de hll.llspaEI:.l.Df·en cle de verme:ligvuldiger5

leveren, geeft dar, het {;ewe;-.ste elektromar;l,~tiscr.e t~oppel.
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Hij de uitvoering van de schakeling vclgens bovc~st~&nd

ontwerp stuiten we op eer. ~oeilijkhcid die.~ezien de aard van

de ~etin~t niet is op t€ loasen. Vat is er san de na~d?

i::.et signasl dat ae hallge'leratoren afgeven heeft een grondfre-

quentie van 50 Hz; de brom d:.e uit de omgevinf,' op.?epikt ~~ordt

heeft oak een groncifrequentie van 50 Hz. Volle~i~3 afscner~inf·

door middel va.l Hu-rnfltE../il is niet mog:;lijk dnar de lucb.tspleet

van de macnine te klein is om de dR6rtoo noodza~elijk8 voorzio-

ningen te treffen. BovendieD ~ordt door de lijnstromen bij de

verl:lenigvuldiecrs bram geinducecrd. De kana is dus groot d.E.t c.e

meting belangrijk verstoord wordt door de opgepikte bromo

bij het ~ealiB3ren van de meet8c~ekeling is:

tijdens staiieneiT bedrijf 50 Hz,

- tijde~s overgangsverschijnsele~ 0 Hz - 500 Hz, O~ de optre-

dende flanksteilheden onveTvormd weer te geven zo~el voer do

induktie als voor de lijnstroom.

~emen we eve.: ea~ dat we kans zien O~ brom u1t de meting

te ueren, dan nog wo~dt .ue meetschskeling erg duu~ en onhandig.

lie moeten de hallspaoningen v~n de hallge~erBtoren in de

luchtspleet van de machine vermenigvuldigen met bepaalde co~ffi-

ciontGn en daa~na optellen. Ku z;jn stuurstrooill- riu h&llsp~n-

ningAc~rcuits gelvanisch met elkaa~ gckoppeld. Bij de optcllinrr.
7a~ dB hallspano1ncen moeten ue dan een optelversterker g8hr~i-

~eb~ed ~sn mocten we ~elijk2pnn~~ngBversterkerG ~~t "rote band-

brcedte toepassea ow de over'-slJi<sverscr.ijnsele:1 goer; te _i{UD!~en



.~.

J"JIA.ItI'Ch7eIi~

e~ ""otJi~ lie.

.) ,"UII" Ii I"DtJ_
<'/~C.IJ.'-~S

leu.
r'!!_
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hallceuerator een eigeu stuur8troonvoorz~eninggeven, de 6tu~r-

6tro~en van de hallge~eratoren reoeten dan nauwkeurig gcli~~ zljn

In dit ~eval blij!t ~e noodzaak om de hallspauning te VEr3ter~en,

alvor€ns d~ze aan de vernenigvuldi~er toe te voereD. Dit kan dan

ee= atroombronzijn of'~~n versterker met een hoogohmige uit~nng,
, ,

met andere woorde~ een gelijkspann1n~Eversterkernet een groot

vermogen.

Het gebruik van gelijkspanningaver6terkers met grote band-

breedte is niet aIleen duur, maar erg onha~dig door de drift

van de versterkers en de daaroee s8roenhangende korte meettij~.

We moeten om tot een aanvaardbare meetopstellinB te ko~en.

de invlood va~ de brom elim1neren en ~e gelijks~an~inesv€rster-

kers vervangen door nisselspaouingsversterkers.

5~. Prakt~sche uitvoeriup van Co mCGtschakel~~

Aan beida vooru&arden uordt voldsan door over te gaan op

gemoduleerde signal en. Nemen we de ver3enigvuldirr~ngs-eirrenzchBp

VBn de hallgenerator~n in aanmerking, dan ligt het voer de h~~d

In figuur 9 is het blokschema van de meetsch~keling met

a~plitude-~odulatiesysteemlieerge~even. We zien links in de

figuur de zes haligeneratoxoen ge"i:;ekeno. die in cie J.uchtsplect

van de machine zijn a~ngebrBcht. De stuurstroomvonrziening van

dazE hallgeue~atoren uorcit, via s~rooQtransformctoren. verzorad

dOH' ee .. ', 0scille.tor met vers'cerker, ,':elke l<'D.tst~ Ge.,l I:o,<>:e uit-

Ge~~sUBcrstand heaft; dit oc st7oomvoedin~ te waarhorgcn.

,,;el~(,.~ de ,-edr.ante hcb. en vr;~ ea .• Il:;;~li-

revoerd RR~ J.alls~aDninRsverster~e~snet cen nauwe dJorlsatband.

Deze versterkers zLjn toegevoe~~ 00 de lage uitgangs8p~nning
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yen de hcll~er.erataren - OD{~eVeer 10 L1'1 - op eO:l zoda.'lL?' l:iveau

te Dre~gen dat men in de rest van de ~chakclir~ gee~ hinder van

eve;1tuele brom ondervindt.

De sommat1e von de hallepan~in~o~ na invoering van de ooijf

ficienten kan dan zander IDoeilijkheden plaatsvinfen We voere~

doze procedure - versterken, coeffic~entan invoeren, SOID~eren _

/__ "if" _/ 7T
hlee leeer uit om' <'.e induktie\laarden tar plaatse Pf .. en V\ :.-:3

te verkrijeen. ~:a versterki::g- ""orden deze beide signaler. toe£;'e-

veerd uan het 6tuurstroomcircuit yen twee hallverme~igvuldigers,

tiBer de vermenie:vuldiging oet de stromoo i
1 en i:U

..
I plat:l,tsvinc.t.

Door af t rekken van de sp&Dnincen ui t de ver!!! cnig'v'...l1 di{~ers

entst&at het gewenBte k00pel.

Rest dus nu nog tiit signaal te detectere~. No moeten dcar-

toe de drac?golf bijmer'gen. De datactie vindt faSV~&V00~ig

pleats door het ps~odulee~dc s1~nBal als stuurst~ooD asn e8U

h.all~enera'i;or toe te 'lOeTOn, die in een veld met dTaaggolffl'o"

quentie is ge~lnatat. Bij juiste fase van dit veld treffen ue

in de hallspanning een laag-frequentc koppelkoIDponent ee eeli

Iaag-frequente komponent gemoduleerd ap de dubbele drBsggolf-

frequentie can. De hoog-freQuente ko~ponent ~8n hat uit~BngsGiG-

nael 1 S 6';emekl~eli jk met behulp van een laag., (1 0 orlae tfil t er 1; €

onderdrukken.

De schem~6 vaal' de oscillator en versterkero zijn ontleo~~

Ban Siem ..'ms D Halbleit.er SClIaltbeispiele 1958 e.V'. en a3~gepnl3t

u3n de bccchikb~~e tr&nsis~oren en a~il de gestBldo ci~Gn.

feneratoren tar sprake ~cko~en; we zul~en er eu nader op i~~aan.

In filru'~r 9a 1$ net boven"anzicht va!1 een hall'!e:lerc..tor .etekend.
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Aan de korte zijden van de hall generator zijn twee lijnvoroiga

geval dct deze kontakten op een e~uiDotentiaallijn &ele~en zijn,

zal ar bi,j doorgang van een atuurstroom en bij ai'ueZigheid va.n

aen magneetveld geen spanningaverschil tussen dcze kontnkten

zijn. Door fabricege-onnauwkeurigheden i6 er toch een klein

GpanDia~8v6rschil, de zo~eneamd~ ohms0 nul~omponcn~. D~ze O~=05

Dulkomponent is evenredl~ net de stuurstroom. Door de hclls,n,-

ninFsk~ntakten uortt vie het plaatje en de &ansluitdradol1 ee~

lusje gevormd,uaarin door het magneetveld eeD spanning ge1~~~-

eeard ken vorden aLs het oppprviak van hat lusje on~elijk nul io.

Door aen extra lusje over het hallplaatje te legven (zie fi~~~r

tle gean teTug naar figuur 9 om te bekijken uelke fontsua:l1,··

" J 1 f, ~' rea:; e uti e 1.:. KH z, toe { e v 0 e r 0. • V;o n L e LDo ~l P" ~ s Uusa1 .i eeL d e

a 1 s no G r s t e Y. 0: ,.J 0 ~ e:l t 5C0 l~ zen '~r i j :~ l:! n ll. sst ....;u r s t roo C1 :: e ere. a 0

i" e b i e d 1 i r t, (I i tis dr a a i? f~ ) 11 f rea '.1 e:l t 1 e:t 500 li z. V00 r . e b EO ide

9a) treeht men deze zoeer:aamde induk'cieve nulkomponen-G zo klet:·.1

D.5.n,r,'cu :o.inc~erlijk kUi:Een zi,in. D:3~e foutS~1€.!c.ni;1~·C71 ~~oetc'! ~'i()

mo~elijk te maken. De 1uduktieve nulkomponent is dus ~elijk ~Dn:

konstante x.:: ' en is onafhankelijk van de stuurotroom.
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hcllver~enigvuldigersgeldt hetzelide. Ip ~e demodulator heeit

het veld,dus oak de i&~u~tieve nulkomponent, ~raae~olfireGuentie

en 'e ohcsc n~lkoffipo~ent rieeft stu~rs~roomfrequentie, dit lS

Effi,lit~de-~emoduleLrdedrBaggolffrenucntie. DEer het allce~ gaat

at: hallspannin,!en met modulatiefreq<:entie, Zij~1 hier geen kOIll"Ocn

seties van de foutsJannlngen noodzakelijk.

~.5. De oscllla~~~

Ala oscillator ~6 er een, volgens het principe va~ de ~ien-

brug gekozen, omdat bij dit type ~e vervorroing ~erlng is en

stab~lisatie eenvoudig ~et ee~ gloeilempje of n.t.c.-wecrstsnd

te reeliseren is. Bier is ee~ n:t.c. toeFepast ondet bij ~ez€

voru van u~plitude-stabilisatiehet daartoe benouigde VBrmo~or.

zeel~ klein iso
Ii<

koppeling van de ee~-nE-laatB~e versterkertrsp nRsr de eers~c

te z ian, 1;laardoo r cen z e er I<oede tempera ",;ut:rs tabili t ei t verlo:0"

?oer. is. De n.t.Ce·~'Ueers·\;a'1d reduceert· de c;.rnplitude,·verinti0

als funktie van de batterijspanning tot minder dan 10. De reso

nantiefrequcntie uordt bepDald door ~G serie- en parallel-R-C

kringeno De temperatuur-afhankelijkhe~d va~ Je frequentie Dordt

bepaBld door de veranderin~ V&D de ITaarde van de ueerstand ~n

de condensator ala funktie van de iemperatuur.

o~ over voldoe~de uitgangsvermogen te ~unner. beschikKen

is HOg een versterlcert:'s.p ·coep:evoegd. AO::l :::'e u:..tt·,·eur; 1 va'\ ciE

~n fase regelb~re spanning op uitga. ~ ~ ook VBn ca. 1 Volt. Dc

De stuurstroomvoed_n~ van de h&ll~eneratoren he~ft Ulj
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icdere toenassing extra aa~dacht nodig, ondst ~e weer3t~~d

tUBsen de stuurstrooukentekte~ een funktie lS van hot ca~neet-

vel dB. De vcrr.lenigvul ci~r,in<;;,se~ ~ens cha~>1JeIl seel den e eh tel all e on

voer de stuurstrooD nizt voor de stuurspanning. Omdet in de

machine het ijzer tot ann de verzadiging uitcestuurd wordt

moet cet een weerstandsvoriatie in het stuurstroomcircuit van

lOOi& weerstand blj B is nul tot 160% bij B is maximnal gerekend

'110 r den.

Stroom opdrukken vanuit een bron met hoge uitg8~gsveer-

stsud betekent een gro~t vermogensverlies in de bron. tenzii

ceD de ult~angsstroom met ee~ recelschakeling op konstcnte

.H1Clr C. e r ege 1'~ •

Dcgonnen is met ontuerp e~ opbouw VEn een dCr?81ijk re~el-

circui~ zoals Bchematisch in fiBuur 11 is ~cergegevDn.

~............;...,.._ ....
A f3

t.'

Figuur J.1

Om de regelsc~akeling te kunncn testen is de verbi~d~ng tusscn

A en B niet aa~gebracnt en is can B Sen spanlling £' toegevocrd.

}let t:.it",angssignaal tl. is de s'croom C:o:;:!' ce h<:l:f;crsratol',

in~uktiovera~der~ng.

;Cat tcr:"L'c:J Pp eln(;t'.I€T_\:j'3 dier.t o.:n de uit,':aa~ niet door de

me~topL~~er t~ ~ela~ten en event~e81 de fase~raaiin~ ve~ de

o;'u(';:ter, ilier eell ~truol.;tr..... fo, te corrii':f;ren. De cchakelin.!

Blj D, t maten van de verblndin~ AH, en weg~e~en VEn de spEnninl
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E', blee~ het regelcircuit te ~Aan oscilleren op ~en otoor~u~s

in de op~epikte bromo De freo~entiG van daze oscillatie WR8

slechts weini~ verachillend van het in~an~ssi~nnal ~. zodat ~et

on~o~elijk was om voldoende afscherITing v&~ deze bron te ver-

krijgen. ?oen het dus niet mo~elijk bleek op redelijke tcr~~Jn

do stuurstrooll:voeding 0:9 deze ]canier te verzorgel1, is o'Jel'G'e-

gaar: naar een voading uit aeu versterker met groot ver:Jo~er.,

10 W, en een grete wecrstand ill serie met de stuurstroo~cir-

c~its yen de hallgeneratoren. det schema van daze versterker

is ~etekend in fi~uur 12.

Het bleek noodza~elijk, vauwege de capacitieve koppelin~en

van de in~engscircuits van de hallspennin~sversterk6rsvia

chGssis-a&rde, ou de stuurstroomcircuits van ~e hnll~elle~Bto~e~

Dote~ti2alvr1j van de ~euenste stuu~stroom ~0 voo~zien; ~it ~~ I
;-edaan do'J:X- voor iedere l.le.':'l~e.e:...ator een strooi.llt:::Gl1Sfoi:';ni-:·(;o:~',

te februiken. Door een juiste dimeosionericg van Geze tra~8-

iorffistoren is men. sveosls bij serievoed1ng, oak verzekerd van

de momentane ~elijkheid van de stuuratronen van de hsll~enern-

'~o reo.

2.7. Hallspannings~~~rk~~~

Voor het versterken van de hellspanniDCe~ is ~ebruik ~e-

maakt VQn C2~ e2nvo~dice laa~-fre0~entvDrBter~crzo~lG iu fi-

rG'~o:ron slechta in eeT. }~leill ~cbied varieert ell c.e ':€Tste:rkcr

tre:-.;-e:: i10 : ,"'.n fe ~ngC'._-iS van de verster!:er ree:. verzwak::er 00-

[-e:;omen.

~e1 ~s O~ de ~rom te onderdrukken een filter aprenomen

wa8rva~ ae diffiens~oner~n~ ns een globRle ~erekenlng experimen-
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teel is vastgele~d. De frequent1ekar6kterlstie~ van de verster-

k€r is vla:-;: 'Jinr..en O,2<i1l van 10 Kl-iz tot 12 Khz en de 3~..tl-nunte::

zljn ~eleger.. bij ~,5 Knz en 20 K~z. De verzw&kki~R voor jC ~z

i.3 65 dB; aal.:g€110mel'! is out het OdB-pu·:t re1el;er. is ·bij 11 K;:z.

Hat invoeren van de co~fficienten die bij het ortcllen

van de halls::Jennina nodit< zi.jn. gesehiedt door mes:::' of IJinder

spanning aen de uitganR van de versterker door ~iddel van ~e,

potentiome~er af te nemen.

~8. Decodulator

On: faseg'evoelig te detecteren is gabraik ReIJB.e)-;:t van ceu

~all~enerator. Deze h.113~n~rator 1u in een veld geplbatst met

draaggolffreQuentie,terwijl ala stuurstroom het am~litude-~e~o-

stroam vermeulRvuldigcrs komt, Nordt toe~evoerd.

Om ve?zeke~d to zijn van sen eoode st~oomvoeding in het

stuurstroomcircuit is ook hier ueer een 10 tl-v~rsterker9 met
;;;

ssrie..reerste.~d in ,~e uitgaLg, opgecomen. Deze vers"i:erker is in

figuur 14 ue0rgegeven.

Ais ha11eenerator is de FBrriGthall~eneratorMB 26 ~6-

bruikt die in de luchtepleet van aeo fe~riet-U-kern eaugBbrac~t

is. OQ scheef. "s,D.Dligccn van het slui ts"i:uk van de keTo te VOO~L'-

komen is Ban de andore kant een vulplautje van "Deveon Plast2C

St eel ll canGeb:xoa ch"& 0 Di t ElB t erianl bl (;ek bij 'lergslijken Ll et

m~~netisc~c eigenBc~ap~e~ ~e bezittcn; ~c ~2~vc12~~oo~verlL€-

~cn cchter zijn, ~oordat de ijzerdeeltjes klein zijn en te~ o~-

zic~t '/un elkaar ,::-c'Ic;Qleer6, Zeel" K.lein ell '.eri"cli.F:::;,aar l::et

dIe VG~ cn i~2crnoederkern.
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0~der8t&ar.de figuur 15 geeft de opstellin~ wear.

vulplaatj

Demodulator

l"iguur 15

De'veldvoeding van de de'lodulator vindt plaats ,TlGt 0e:: \1C10 ..

sterKer mEt capacitiev3 uit~Gng, zodat bij draag~olf:~e~uc~~~~

de parallelkr.ing, 1'!.6vormd door veldspoel en cOl'ldensato;.:~ L:.

h'Gsonantie is, en de versterker zuiver-ohms belalit is. Dcz:;) T2'-

sonantie vernindert sterk de invloed van de bovenhprranische

koupone~.ten die uit de oscillator komen. Het s<.lllen:a 'Jon v<:l~,.

voedingsversterkeE is ~n figuur 16 getekend.
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.§.~ .. -lI~ir:r~.J!

Hst Rroncisc~eua iQn de ~~etopste11ing is Getskend in

figuur 16. De lnatelline van het toerental van de iLciu\tiena-

LeonardaaLdrijvin~. Het toerental is gemetell ~et behulp v~r.

een ~elijkstroom-tachObeneratordie op de es ven de penueldyna

mo is genonteerd. Het draeibaar oPhest~lcie statorhuis va~ de~8

pe'loeldyna:Jo is met een arm t:.an een balens ~(ekoppeld. Dn.uri:ce

kunnen we, in ststionair bedrijf, het askop~el van de induktie

m~chino bape1en. Indi~n de ihduktiemachine niet bekracatigd

~ordt, meten ua met de pendeldynarno het wrijvingskonpel ~e~ Ce

induktie~achine. Met ~ehuln van riit gcgeven kan uit het ~emctDn

askoppel het slektromagnetische koppel van de induktienac~ine

berekend ~orden.

~~l. VerlieskoR~~~

cle~ nrijv~ngskoppel is bepasld door het estoppel tc me~~~

bij open rotor en onbekrachtigde stator. Daze 8etioE geef~ ~~~

verloop van dlt koppel ala funktie van de slip~ zie figuur J£.

DBar de hier~ij optredsnde kop~cls klein zijn en de eflccso~

n&uukeurig~eid vrij groat i5 9 kan de aigelezen uuarde v~n het

urij vir€'s:(oppeJ. binnen h et doo r ver"i;ical e s treep j::::s aang-8geve ..,.

gabiEd varieron.

Om cen indruk te verkrijgen van de grooVes van bet hyste..

"I':::SC" e'J. ~~eI'VelstTOOI:lko.pp€J. ·l/8l"l. clZ7 inc.ukti.emachiac zijn df:

is de lc.·onme getel~~nd. 'ilO)r het i;eve.l do opanninp; de l.1ominp..lo

k I) [1 pel 1" e suI tee r t. Di t i. ~ ;;; e ue e en,;; e voL· vlUi h (t h y s t ere s e-

koppel, dat te cC:H?len lS-lit de sprong hij slip nuL
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De ctntorijzorverliezen zijr. ~epaald ~et een wBttmp.ter die

in spanning 2-voudig en in de stroon 3-voudi~ overbelastbaar
.,

iE:. In figuur 19 'is het bedradinr"sschema getekend. De l~nt"tmeter

w~ is de betreffende meter. Om een zo groat mogelijkc ~~.u~keu-

righein t€ halen moete~ tijdens de meting de rotorijzer~€rlie-

zez~ zo r:lein mogelijk zijn. Dit betekent dat ~!e LlOeten ;:8;;ell

bij syncbronisme; echter is in dit ~unt de grootte van ~et

hysterAse-koppel niet eeuduidig bepaald. Daze moeilij~h2~d is

ale vc~~t opgelost: omdat het hysterese~koppel konstant is, 00-

afh&nkelijk van de slip - het ver&ndert echter van teken sIs 6e

sli} V&O teken veranrlert - en het ~ervelstroomkop~el voor klei-

l1e slipij'ElE'rden evei1:n3dig is lilB"); ciie slip, kt.n do 0:'" ~lei; Eio.:ln.:.m:

van t~Q0 roe~ingm, A6n bij cen kleine positicvo slip (l~) ~L

~6n bij dezelfde negatieve slip (,~l>;) v het vei'11l0gon bE:p~.c.lcl

wordei1 dct in de stator in tla~mte wordt om~ezct. Dit be~~c~ ~e-

vat nOff h3~ deel dat als ko~erverlies tlordt gedissipeerd. rr~t

de meting van de lijnstrooD kan oak deze bijdra~0 bapaal~ ~or-

clon.

In figuur 20 zijn de aldua bepaalde statorijHerverlieze~

gatekend als fUDktie van het kwadraat vail de aangelegde ~akuy-

pelde spanning. Binnen e.e I!lo,:,elijke spreicliX).g von de mcetpt'.n.-

ten geeft sen recbte het verloop redelijk goed weer.

eer8t door mctin2un uatt- en bllodvermoCen het Hey12td-dia-

gra;;j bcpa&ld. lolen ;,ie voor de ,neetschakeling fir-uur 19. Ir. fi-

/;uur 20 i:c ;let uia,:'ran aeteKend. We Zl€n da:~ voor slip'li£.arden
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~roter dan 30% een ai~ijking ven de cirkel optreden; dE ~&chi-

nekonstautcn verane-eren dan blijkbaar onder invloed VlU r'.e ver-

zadiging. De ijkkrommen voor het verloop van het elektro~ngne-

tische koppel alB funktie van de slip zijn bepoald met behulp

van h et geme ten wrij vingskopp e1 en ssko ppel. De z e i,jkkreoLi en

zijn opgenomen in figuur 23 veor het gevsl de rotor kortgeslo-

ten is en in figuur 24 met verhoogde rotorweersts:J.d. De tout

tengevol~e van de statorijzerverliezen wordt bij de meting ~et

hallgeneratoren gecorrigeerd door sen nulpuntsversch~ivin~.

Zoals lie in figuur 7 eezicn hebben vermindert net santal

bovenhBr~enische konponenten sterk als er meer hallaeneratoren

~ebruikt uo~den om de grondharmonischo konponent tc ~epclcn.

Vooral het rotorgleufvel~ zal bij Erotere slipuaardcD. nlu d3

rotorstroom groot is, een starko pulsatie ~even. Bij gebruik

van 6 hallgeneratoren uordt deze komponent geheel ge~liIDine0r6;

omdat in de luchtspleet maar 4 van de 6 hallgencratcren te ~e-

oruilcen zijn = 2 zijn vernield - Hordt het rotorgleufvl3lu niet

geheel ge~limineerd.

De meting met 4 hall€(·eIle).·ato;;~en is als 'lTol~J,; tot stc.r.d

gekomen: er is uitgegaan van de co~fficlenten die gelden voor

eeL induktierneting met 6 hBIl~eneratoren, unarbij een van de~A

co~fficianien nul is, n~Del~~k ~i~ vau do hcllf,ene~~tor, die

op de r.uldoor,,!8.r.g geltozo4:' rTorat; do v~jf &.l1dere co~f:i:'icil):n~(;n

OrO 00' c
z~jn dan achtereenvol~enB sin ~O , sin ~O , S1il q , 8:0 120

o
en sin 150 • j:hj de j.nck".~('i:iemetinR lItS); 4 na.ll~El.J:cratoren is

de eers"t Vb) de~e reexs vervalLen; ue co~[f.c enten waarmee

ue h<,lLspan";in,~cn, 8lvorens ze op~eteld worc'ien, veri~.eni"vuldif"d

I Jr. / ,r:' /
z.,in, ziJn da. ZV3 ,I, ::{v,j, T

Ol~ 118. to ~a8n in noeverre deze meting af',;ijkt van (iie met
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5 hallgenerEtorc~ is uitseg~~~!ail for~ule (4.9) en daarvan

is &fEetrOKken cc bijdrnge van de cerate aellgenerator, du~:

Bij deze meting is dan k = 12 en n
1

= 1, dus:

afgeleid 16 venT de ~liDin2tie van bOYeilharmoDi~~he konpODanto~

zie figuur 7. Het t~aucie ~~deelte van deze uitdrukking is ~G

herleiden tot:

1
/2.

Hisruit blijkt dot er voor olIo uaar(e~ van n Een bijdrage is,

behalve veor n ~ 6-voud. Omdat in het ondercBvige enderzoek £&D

een induktiemachine met sleepringanker geen even nar~onisc~e

veldkomponantea voorkomen en drievQudige harmonische door de

starschakeling van de ~ikKolingen Diet on kun~en tradeD, ~11~-

6 ·· .' -+ l' . D ~"i: .- -, -- - .'101..U - .•.lB. ez<. :J .. ,: '.. ,-,_~" i~ ten opzichte van ~G eGrB~e terD

verzvnkt

VIJ1"..t.

J
/£,

In fir'ullr 22 ; l.j" fotc;' ~ V!1r: te " 1l oscillogr<i.:lfbeeld weer-

re .... evel.• Cle dUl.d.eli.jk de lIlvloed va:: net rotJrg.l.eufveld illus-

treren en o0i-: c ~nvloed op de ~etinf' van h8t &antal hallpene-
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is, omdat dit inleidende metingm waren, slechts if:n sel'ie be-

ui~gevoerd konden worden, blee~ de gemeten vaarde af te hangen

trouebaar en weI die veor rechtsdraaiveld en kortgesloten rotor.

biz 45v"
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Bij tie metingen die ~anvankelijk neg met 6 hallgeneretoreD

ratoren do meting v&~ net Grenahar~onische lucnts?l~etveld ver-

vail de draaiveldrichting. Van de netingen oet 6 hallgeneratoren

stcerd door het ~an ze~r erotc gleulvebd van de roter.

Uit berckeningen, wnarop in ae vol~enQe paragraaf nuder znl

~ Koppelmeting met hul.l£:..e.ll~_ratoren

rator8n. Bij ~ro~e waarde van de slip worjt ook bij 4 ~811~ene-

tolorde;: ingegaan, is {.!,ebleke:l dut het g'emidCieldc lco-ppel, :.."lut ';.it

de meti~~en voor beldc draeiveldric~tingonaf to leid~n i3 r

gelijk is aBn het elekromagnetiecne koppel. Doze mati~ E~ ~;.j~

;-.1."!.e l2let 2 hallgonera'l;oxen uitgevoe:L'd. Zou~l i:a fj.gmu' 2:;, GIG

in figuur 24 zicn we dat er voor «rotaro slip~aardan, 01 rotor-

o tro men, afwi jkin€,en ants taan. B. et koppel da t met de haJ.l,,;enE:::·t~-

toren gemeten uordt is te klein vcrgeleken met de ijkkrow.sc.

I l:1 de f iguren 23 en 24 ~ijn de lUee tresul te. Jcen in gro.f i 81{ en 0:<1-

dcZ'g-ebl:'ach t.

spleet zit dan valt het op dat het niet op het opperv~ak vnn de

statortanden zit zO:Jls de tl:eor~.e \'oor:,chri,jf-:;, 14i::'Lr (,OC",

kend. '.1e zoudC!l ~C1J.nnen ve:n:: oeder-. lint het rotort2.nc.~{opv~lclJ :;0 C.:"!,

de lnd~ktlewetill~ veroorzankt. Om daEr een indruk va~ te krljgen

i::J ~,O u e 1 d e a b:3 0 1 ute alB de r e 1 b tie v e a fw ::. .i J~ 1 n,c' V!l :1 11 I; t Ie 0 n pel

Zoal.S dr,t met hall,;eLeratoren (-emeten is te~ opzic:!te van de

ijkl,rom;;Je ui tgezet als funktie van de rotorstroom in f'll!llUr 26.
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onnuuwkeurighe~d te ~root en het eantal ~eetpunten te klein

motoreGbied; in het generatorgebicd - streeplijn - is de ~eet-

om een nits:?raak over het 'ierloop vall de kramxae te kunr.en doen.
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Voor wearden van de rotorstroo~ boven I nominaal treden af~ij
r

xinben op; bij de gebruikelijke oagnetische uitsturingen treden

De getrokken I;edeelten van de ~rommen ~ebben betrck~in~ a' het

bij die ~aarQe oOk de eerste verzadigingen op.

~~.~. Invloed va~ de coniciteit

Bij de kopuslxaeting met hQllgeneratoren bleok,zoala bovEn

a1 eve~ a~nge0uid is, een afwijkin~ van de ijkkromme te bestaan

o.i0 afhing v~.n do llre.civeldricntlng (zie de rip.ure~l 27 e~'l 28).
,

Dit ZOll •. 't,rat het kualitat.ieva \re:.'loop betreft, '·Ye;r>oorBaalct :~'..t::-

ne:·1 ZJ_j:o. door eell fou'G ip de pJ.D.ats~ng v~n. de hall~'en014e.·~ore~',

i~ deZ6 z~n dnt de hallgeneretoren Bxiael bezien niet in hot

midden ~~n het blikpa~ketzijn aangebrccht. In hat rapport vcn

ire Kamerbeek (lit.l pag.28 e.v.) is het effect van dez0 fou

'cieve ple.atsiL1g op deokoppelmeting on<f~r2iocht. 00 de E:>fui.j~d.;.;.-

gen in onze metingen op ~rond van dit effect te verklnrc~, i~

eon Tout van maar dan 10 mm in de plsotsing Rodig. De mopolijte

fo~t iB echtor ten noogste enige tienden millimeter.

Er moet dUB een andero oorzaak voor de afuijking ~ijn. ~u

is bij het opmeten VEln de groot'cG van fa luchtsplol3t e(,H,\ conio o

citeit yen de ststorborin~ aan het lic~t gekoDcn tar crootte

var. 0,1 mrl, oij ea 1uci1tc::?},cetf·roott:: VC.:1 0,'( m:,:!: 0,04 lJ:.;.

ke~in~ uitvoorOD J ~carbij de ~nvloed van de eoniciteit in reke-

~l.ln,- i,ordt ll'ebracht do:·,r, uitg-aln,c.e VElr, ee:i oeoaalde waarde

van de ~rolldilar:r.()nische kom;Jonent vel: de ~nduktie b , de ~n(luk
o

tiewaardc B( z) v:JGr Lndere waardel: van z - dus iIi axiale rich-

ting - ~it te drukker. in ~ en z. Deze benacering vereist ech
o
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ter ee~ gladde stator en rotor; veer deze ~rondhsrMoniEche kom-

ponent kunnen we daarmee rekenen ~its we de luc~tspleet vergro-

ten met de factor van Carter tot de effecticve luc~tsuleet.

In onderstaBnde fi~uur 29 is deze coniciteit aangegeven •

.I!'ieuur 29

de .(ij:foc"i;::' eve 1 u cn '{j s!~l ee t -ce:r. pJ.e.atse = t
" .,

de effectieve 1:.lci1~8p.leet tax' l)lQa.tsc z = 0

2£ het verschil 'C~'.!Jgen de groet2t:J CD de .'.;:le:Ll.1!J'~G

lvchtspleet

C - do co~iciteit
2'£ cmet c=-
L

B - de ~rondharmonische komyoneut ~an de induktie
o y.

'l;eA' plAatae z = 0

Dan geldt voor c.e ulc1.uktia B e.ls funktie z, oij 1fel'lHl.al'lozin.g

van de me.gnetische ueerstaLd van net ijzcr

/=L1 c.
1- i; Z (6.1)

Voeren we de ~uvlocd V5n tie co~ic~teit vol~e~s deze betrekking

in de ~op~eluitdrukki;.~ in den ontst~at hct voL~ende:
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(6.2)

Dc integratie near z van de eerate term bledt geen moeilijkhe_

den, de integratie van de laatste twee echter weI; deze termen

zijn niet In elementalrc funkaes uit te drukKen. Zc zijn weI

to nerleidea tot de getabelleerde CosinuB- en sinU~integraal

(lit.3 pag.1-9).

Bekijken ~G DU aIleen ~e 1ntegratias naar z dan is Voor

11 at g"e"Jsl e. tL ~ de hel~~oneratoren in het ~iddBn van de

machin€ -

c

-I- 1~. CCY.j ! 0<. I- c/
t::

nat y :::; 1 - f;,' z

Uitschrijven "e.n tie teller en ~,nvoeren 'len C
1

1" ~r = ;;:

gceft:
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De formules (6.4) en (6.5) zijn te schrijven in de vorm:

Waarin dan:

en

A.Sln 0( - .a.cosO<

A. co s 0( + .tl. sin c<

(
,- <»
U. c ..

( ,- -~)C.';t

~1T

, 1I.r IFf/ q-!l 6--)
AJ '(.sIS f~" /t Dlr Sh-.O( "~r eCho( 0/0< 7'

~

Dit vullen ue in de kopDeluitdrukking (6.2) in



De eerste twee ternen aarnen worden met de h~llgeneratoren "eme-
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ten; deze waarde is eveuredig met het werkelijke elektronB~ne-

tische koppel, zie formula (3.18) en (3.21). De afvijkinf, va~

de ~emeten waarde wordt dan gegeven door de Iaatste tero. Voor

net geval de stetor glad is, is de eerste term nul.

De b ... jdrage van de rotorstromen in de luclltspleetindu;:tie

is, veor de glad verol'1derstelde rotor (v:>or de grondharmoniscne

ko@ponent), uit te drukkec in de op de stator betrok~en rotor

stromen (netfreouentie), welke volgen uit het transformator-

vervengings-schema van de induktiemachine. We veeren vear de

rotor oak een stroomoalegging Sin, zedat geldt:
r

(6.1i)

(6.22)

net K is een konstante.

Vullen we ~e wBardcn van de ~nduktie in d0 koppelforrnnle (6.10)

in en voeren ue C.~,3 ir:.-cc§:'Tetie' iJ£,"~'c:X uit dan ontstee,'i; de vole-'c',

de uitdrukking:

(6.1))

ir..:trA.ns:;:'ol'natie

-t/-- /J'III = I~q

<~.r_ t/r = -//'JC

Voer~n we de volgende
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We voeren voar de stromen tijdfunkties in vol?ens

t./= I: ~(f.,J I - Ifs)

t;!'"= I: Stn!t.J!- fJ) (6.16)

Dit leidt tot de volgende uitdrukking:

Siol D.U
/

~I = ~/ r LJ 7;"/,/ dD~ is de relctieve font die bij

cJ.6 koppelm~tin.g me·i;'hallgenoxA."toren optreedt

(6.18)

Met verloop van de eotan ala funktia vnn de slip is bspa~le

uit de waarnomlngen dio in het HeylanddiBgram opgcDomon ~ij~,

1·;ant de hoek 7T-!t.t;.-rtv ..j

is de lioak die gevormd Hordt

door vanuit een punt ap de cirkel lijnen te trekkeD nsar de

ocrsprong en !:aar hot :lUllc~tpu:u·~. Voor r;'l'otcrc slip-:-:a.f'.J:'o.en

is de cota& niet voldoende i1au~~eurin ie bepel€~ doer cio arote

invloed ~ie cell kleiDe v3rpleBtsine van eullentpunt ell betro~-

kEn ~unt o~ de tirkel. heart. Voor de slipwaar1e 300 ~S de

correleerde or"'Ill.jkir" en heboen: di-c 1S r,iet het geval cmdat

de ins:rumenten i~ ee~ ~epaRlrle volgorde afrelezen zl.Jn en nlet
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De .factor A blijl:t ,n eei, bepc.cld geblod sterle a.f te£>
hangen van dE grootte van de lucnts~leet.

Voor eni~e wRarden Van de effectieve luc~tspleet is deze

fac;or uitgerekend.

effectieve
Aluchtspleet factor --

(10- 4 mm) H

--
7.00 3,37.10.. 3

-37.78 2 .60. 10

7 .,~4 95~, .10- 3

8.25 -3
~.47.10

D:;; CIU'tOJ;"oo facto;,;, lS 1.12; de laatsto d:rie ~Ja.nrdan omva'~i;:);.,.

"

De afuiJkinKa~ die ~evonden zijn bij de koppelmeting val-

len in het ~ebied dat door de berekening uordt gegeven.

Men zie Voor de tabsl van de eoten het aanhan~sel.
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1.;.- Sam e.llW....t.,.in~

Onder be~aalde omstandigheden ken een vaQr~cnrift af~eleid

wor~en dat aangeeft hoe het elektro~agnetische koppel van een

lnd~ktie~aohine met benulp van hellqenerctoren in de luc~t

spleet ge~eten kan worden. Ae~ de hand van dit vodrschrift 18

een me~tschakeling opgebouwd.

In verban~ met de elektronische problereen, die optrcden

bij het meten van niet-stationaire verschijnselen, biedt het

voordelen om ~ebruik te make~ van amplitude-modulatie in ~lc&ts

VRn het ffebruik van gelijkspanningsverster~ers.

Bij de meting ven het ~uasi-Btationaire elektroma~Det~suhe

koppel met behulp van hBllgeneratoren bleken de mee~res~lt~t~~

af te ~ijken van het, met dB balans geceten koppel. Hat t8~~~

ven dazB afuijking uas afhankelijk van de draaiveldrichtin~.

Uit ee~ gerneten coniciteit van de stotorbo~ing kon dit vsr-

sc~ijnsel kualitatief varklaard Borden. Kuantitatief bleak ~o

Bfuijk~ng te liggen binnen het gebied dBt door de onnaurksurig_

heid in de D1et~nP.,' van He:rlandd~asren en luch·~::;pleet.!?'rootte

uordt bapcsld. In het gemiddelde van da metlDRen voor de tuee

draaiveldrichtingen treedt deze afuijking niet op. Echter ~Ecf~

di~ gemiddelde een te lage uaerde van het koppel bij grota

rotorstromen; dit verschil is vermoedelijk terug te voeren O~
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§_._9-.E..~clusi e

Wij zullen trac~ten de belans van dit onderzoek o~ te

maken aan de hend van de afstuneeropdracht.

Deze luidt: het realiseren van een meetmetiJ.ode ~.a:.irbij i.et elek

troma~netische koppel van een induktiemachine met behulp var.

hallgeneratoren in de luchtspleet kan worden gere~istreerd.

Ann de realisatie is een theoretische beschouwing voor&f-

gega~n en daaruit bleek dat het mogelijk is het elektromegne

tische koppel van een ~nduktiemachine te bepa1en door op twee,
o

onderling 120 elcktrisca verschoven, punten de induktie te

meten en deze vaarden met respectievelijk twae van de drie lijn

stromen te ver~enigvuldigen; we kunnen hierbij volstaan met

bij sterschakeling ~onder nulleider de som van de stromen nul

is. Een koppelmeting op dezD uijze uitvoeron leidt tot het

gebruik van twee betterijen hallgeneratoren. Door de in cie ma-

chine aanuezi~D versch~ivingBsymmetrie in de besc~ou~ing op ~e

nellen en bovendien buiten de machino te somrneren en te verffie~iG

vuldigen bleek ~0~ bBtterij hallgenor&toren voldoende te zijr-.

Uit de berekening volgde dat voo~ de bep~ling van de groudil~~-

mo~ische komponent van de luchtspleetinduktie in de onderzoc~tB

machine - met vier ~leuven per pool en per fasG - zes hal1-

generatoren voldoende varen. Hiermee kan do ~rondharmonische

kOffiponeut van de luc~tspleetinduktie bepaald worJen ~Gn~c~ dat

Een hinder ondcrvin&t van 6e rielang~ijke ~ovcn~&~~o~i~chc ~ou-

p6nenton (de 5e, 7a, 17e, 1ge, do laatste t~oe zijn rotor~16~f

h ,1. 1"111 OZl.i S C'4 Ou.) : '

Uit~aande van de t~eoretlsche afleiri.n~ io een meetmethode

cerealiseerd, waarblj eDJGe ~oeilijkheden optraden blj net aail-

brengen vall de har~generatoren op de statortanden. De lucht-
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sp1eet was te klein om Qe he11generGtore~ onder te bre~gen,

daarom is getracht door afslijpen van de drager van net tall

plaatje de hallgenerator dunner te maken. Aanva~kelijk leek dit

geslaagd maar bij langduriger stroomdoorganR lietc~ de stuur

stroomkontakten 103 en waren de ha1l~eneratoren onbrui~baar

gevorden. Kennelijk zijn tijdens het afSlijpen de stuuratroom

kontakten geraekt. Toen dan (e hallgeneratoren niet dunner

gemaakt kondan worden moest de luchtspleet vergroot worden;

dit is gedaan door de stator uit te kotteren en de rotor af te

draaien, waarbij meteen ne onrondheid van de statorboring op~e

heven is. Ondanks doze grote luchtsp1eet - er is tUBsen hnll

generator en rotor naar 0,2 mm over - zijn v€rnoedclijk door

een losgeraakt atukje lijm en aangezogen dee1tjes een paar

hellfeneretoren vcrnialcl.

Om in het elektronisch gedealte van de schakeling gcli~k

spAn~ingsversterkers te ve~mijden is een amplitude-Bodulntic

sys'Geem toegepasL HierdooZ' zi.in eenvoudige 1.f.~';'!is801sps.n··

ningaversterkers te gebruiken; de draaggolffreQuentie is n~~8

1 i j k' 11 KH z •

Het ~l~k~ronisbhe gedeelte van de schakeling ~s door het

toepassen van deze ~iss0lspQnningsversterkerssn01 en eanvou-

dig af te ~egelen.

Door reeds vcrmeldE oorz3~en zijn cni~6 hcll~e~eratorM

stuk g-et~;aa ..l vQordat Jlet metcl1 Boed op:' r~a.n(;· '2'ekoL1en nc.o. Er 1::3

dan ook maar ton serie tH1.a:L'nemin,2EJn lllet 6 hl:).ll~·E).lerBtoren; cie

rest VEl:', de metin;;cr. is rn.:.t 2 :,[,ll~-eneratoren uitQevoerd.

~et r~l·o"rJ.h:=.rmorliscne koppel ..;e::'E:ten met hall~er;era.toren

bleck af te wl~ken van ~e ijkkroo@e d~e ~et een balana en

pe~de1dvnamo beoaald was. Bovendien was daze afwi~~ine afhan

kelijk van de draaiveldricht~n~. Ns een bereKenin~ hleek een
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~emeten eeringe coniciteit van de atatorborin~ deze afwijkin~

te verklaren. Uit de metinfen kwam ook het vercoeden DR Dr voren

dat het tandkopspreidingsveld van de rotor bij grate rotor

stromen de gemeten ~aarde af deed wijkon van de berekcnde. hat

eemeten kopnel was te klein.

Volgende metingen zouden nag uit te voereu zijn met hal~

generatoren op de tanden. mite een stoffilter aangebracht is cn

de machine zeer zorgvuld~? schoongemaakt is. De hallgeneratoren

moaten dan weI zo aangebrac~t worden ant het eigenlijke hall

plaatje op de Btatortanden. dus in het vlak van de statorborine.

is bevest.l.gd.

De onnauwkeurigheid van de mecianische voorbewerking zel

ve?kleind moaten worden om de ccnici~eit ta ve?~inderen. O~ EO~

Uitsp:r3ak te Jamnen d.oen oL:trent clo toolas.tbo.l"e cOJlicitei'~ ~_s

cen uitvoerige beTekening nodig,omdat het verloop van de in ~ic

berA~ening voorkomende cosinus- en sinus-integralen niet in

olementaire fun~ties uit te drukken is.
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,
Tabel 2

Statori~zerverliezen
2-6=-1% 8=1% pw-31 Rs2geko:ppelde blind- stator- 31 Rstator watt- watt-

spanning p2 _ vermogeIl' stroom vermogen vermogen
U Is Pw ... Pw2 Pijzer,

('Ii) (10-"'. ;e:.) (1~ "r·, )ird. (A) C,l) (we t,,,::) (W::'l-L+-,J (watt)

100 ,.0 0,364 2,28 3,36 23 38 27,14
130 1,69 0,66 2,98 5,73 33 56 38,27
141 2 0,76 3,24 6,77 39 64 44,64
173 3 1,18 3,98 10,22 52 86 5(-;.78
190 3,61 1,42 4,41 12,54 64 102 70,4~
2ao 4 1,56 4,65 13,95 70 110 76 ,05
';J ;> I,. 5 1,98 5.73 21,18 88 132 83,i'2
2 1,c:; 6 2,43 5,82 21,85 88 140 O? "'r

:;~ , .)
266 7 2,91 6,36 26,01 104 164 107,99
233 8 3,33 6.8 29,83 116 180 ~1C,17
300 9 3,81 7,4 35,32 132 200 13C,G!}
-::-:t:. "10 lj. ,21t 7,9 40,25 'i52 232 1:;1,75/ "
332 .. , :.j., U5 8,2 43,37 168 256 16!:,~3I I

3 1:.6 1~ 5,3'? 8,5 46,60 192 ?80 1,~(),I:O

361 13 5,R9 9,5 58,21 22L~ 312 2C C; ,rS
.." '71:. 14 b l

'

-:-1 10 ~ 1 65,30 240 328 21G,~8/' .
3~0 14 9 4Lf 6,7'5 10,4 69,09 22L:· 336 210,S.
3~7 15 7,'0 10~7 73.85 240 360 22;:, ~:;
!;·OO 16 7, '/7 11,5 85,30 26L:· 38L:. 2'·(' r''")

..J\" (c

.
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Tabel 3

Verlieskoppels - slipkrommen
rotor is open

U ::; o V U ::; 130V u ::; 190V u ::; 330v

slip s T T T Tas '3.S as as
(~O eRm) ("'7'!'1 ) (J~m) (i'Tm)

-10 1,35 1,50 ",70 2,50
-8 -; ,30 1,50 1,65 2,45
-6 1,25 1,50 1,60 2,40
-4 1,20 1,45 1,60 2,35
-2 , 1,20 1,1+0 1,50 2,20
-1 - 1,35 i,45 2,10

0 1,10 - - -1 - 1,15 1,25 1,40
2 1,10 1,15 1,20 1,35,
4 1,05 1,15 1,10 "l,20
6 - . ,- - -8 1,00 1,05 '1,00 1,05

'10 - - - -
12 1,00 1,00 1, CO 0,95
14 .- - - -16 0,95 0,95 0,90 0,90
20 0\90 0,90 0~85 0~80
25 c.;~ ~ .~ ~

30 0,80 °IDo 0')'75 0,55
35 " ~, <> =

40 0~65 0,65 0~53 0,'+0
45 ~ .,

~ -
50 0,60 0,60 0~50 0,20
55 0' ~ = ~,

60 0,55 0~55 0,45 0,05
65 ~ ~, - ,~

70 0,50 0,45 O,LiO 0,05
75 - ~ = -80 0, L,5 0,40 0,30 Oc 15
85 ~, - <> ~

90 Oo~'O 0~30 0,20 0,1.:·0
92 = ~ = ""
9l} 0,40 0,25 0 0 15 0,45
96 ~ - <~ ~

98 0 9 35 OQ25 0,05 0,55
'i00 - 0' - -
1()I+ .•0,5C) ,",C, Go -0,'10 -'j ,40
1 '12 -0,30 -0,70 -:),30 ·':,'70
E'O .-0,50 -0,'10 -0,90 -~,95

,
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Tabel 4

Koppel-slip krommen . i

u..~Bo V

rotor is weerstand in rotor rator
kortrcesl. de rotor met weer- kortge-
U = i30V u = 130V u = 190V sto.nd slaten

slip s T
yk

T
Yk

T
yk

slip 8 T T
ykyk

(%) (Nm) (Hm) (Nm) (%) (Nm) (Nm)

-10 -29,8 -5,37 11.4 -10 _'f l l-,7
-8 -211-.8 _It ,30 9.0 -8 -35.3
-6 -20,0 -3, '17 6,7 -6 -26,4
-4 -14,0 -2,01 4,6 -4 -"17,6
-2 -7,5 -1,00 2,3 -2 -8,6 -41,2
-1 -4,2 -0,42 1,1 -1 -4,2 -16.1

0 - - - 0 - -
1 2,6 0,38 0,7 1 3,2 13,8
2 5,9 1,13 1,8 2 7,9 35,1
4 9,1 2,12 4,1 3 11,4 58,9
6 '14,0 2,79 6,2 4 15,6 20,8
8 17,2 3,9 8,3 5 - 103,1t

-;0 20,6 4,8 10,2 6 24,2
12 22,6 5,5 12,1 8 32,5
1 1t 23,4. 6 /;. 13,8 '10 L,1,2, .
':6 2 1..:.,2 7,8 15,'7 12 L:'7,1
20 2L~, 5 9,0 19,4 14 55.13
25 23,6 11,8 25 Q 1-:. 'i6 63,2
::;0 23~0 13,0 27 w7 20 7G,~ i
)5 21,8 14,5 31,-: 25 101,3
I ..D 20,3 16,1 3!;·,6 ,
,.. ~ 18,8 1'7,3 37,3'/

50 17,9 18,6 39,8
5; 16,9 19,8 J.,,2,5
60 16,0 20,6 Ll-!.;', 6
65 15,5 2'1 l', J.,t 6, ,'t0, .
70 i '1-, '7 22,1 ~'7 ,8
75 14,0 22,3 49,0,
80 13 w5 23,4 50,2
85 12,6 23,'7 51,2
90 12,6 2L~, 1+ 52 ,2
92 "'l2.5 24',5 52,3
9L~ 12,9 24,6 52,8
96 13.3 24,9 53,4
98 13,2 24.,8 53,1

~t !"'" - - -,.Jv

l".r 4
.;.

~:J,3 25,2 5h ,3lv",'
~ ... " "">; - """,... 0 55 ,.I~J .t".. l../t~ c:;,u
-;20 1).3 26,1 5/ .)v,t:::



Tabel 5

Koppel-slip krommen

U = 130V, rotor is kortgesloten

14.3
"': ".: ;:~

....... , 'J"

-20.0
_1 ro,5
_11t~

-5,6
0,0
4,3
S,1

13,1
17,0
20,2
2;',4
23, -::.1

25,1
25,6
25,3
25,S
2:;,3
2!;.,G I
2'·:·, ';
23,0
2:;.~

22,6
22. If
21,8
21,\
20,3

r 9 1
0

'"

'i S, '/
10,';
17,5
17,~

16,h
15~':';
-;.:; , "

'14., i~

T rechts
d~apivelc1

b hall
/!,"enerato
ren

rapport nr.

biz v..,

--3,0
~3,J

-3,3
-1.,3
..5,1

-22.6
-17,9
-10,9
-4,7
0,0
4,0
9.1

13.5
16,6
18,1
18,6
18,1
16,7
15,1
'13,6
12,'';.
10 , 9
10, -;
8,8
7,9
6,8
6,0
5,3
4,6
!'. 'I, , .
2,6
~,7

0,3
0, ~

Q,o,6
~!.2

~1. 7
~2,8

T linkr,
d1!aaiveld

(Nm)

-18,9
-15.5
-10,9
-5,1
0.0
4,2
9,1

14,5
19,2
22,9
24,6
25,7
25,7
25,1
24, L:.
23,6
?-2,7
21,9
21,2
20,5
19,3
'19,2
18,5
18,2
17,7
17,4
16,3
15,8
15~5

15,2
15,0
14,9
14,8
14,8
~4.9

15,0
15,1
1],5

T rechts
dfaaiveld

(Nm)

2 hallgeneratoren

-20,8
-16,7
-10,9
-4,9
0,0
4,4
9,1

14,0
17,9
20,5
21,6
21,9
21,2
20,1
19,0
-;8,0
16,8
"i6,0
"i5,0
'14,2
13,3
12 9 6
11,9
11,4
10,9
.0,0
9,0
8,3
7.8
7,3
6~9
6,6
6,0
5,9
5,?
t:: ~..... , ...

5,4
~ ;>
.J,-

T gemidd.
e

-24,8
-20,0
-14,0
-7,5

5,9
9,1

14,0
17,2
20,6
22,6
23,4

'24,2
24,4
24,5
24,3
2~·,2

23,9
23,5
23,0
22,6
22 i "

21,5
20,9
20,3
19,1
18,?
17,4
16,6
16,0
15,4
14,9
1/+,4
13,9
13,5
~2t8

12,6
12,5

,1),3

YK koppel
'T'
-yk

(:'m)
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-8
-6
-4
-2

°2
4
6
8

10
12
14
16
'18
20
22
2L;.

26
;.23
JO
)2
34
36
38
40
It,~

48
52
56
Go
6lf
68
72
76
88
[}'+
~r
C"".IG

96

(%)

slip s
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Tabel 6 . ;<

Invloed van de rotorstroom

rotor is kortgesloten

AT = TYk - T 2 hallgeneratoren
e~em

slip s .AT AT rotor- stator-TYk stroom stroam
(%) ( ~:m) (A) (A)

-8 4,0 0,16 23,7 18,4
-6 3,3 0,16 18,0 14,1
-4 3,1 0,22 12,0 3,7
-2 2,6 0,34 5,6 5,1
a - - 0,0 2,<)
2 1,5 0,25 5,5 4,9
4 0.0 0,00 11,5 8,2
6 0.0 0,00 16,5 12,2
8 -0,7 -0,04 21,7 15,8

10 0,1 0,00 26,1 19. 4
12 1,° 0,04 29,7 21.8
14 1,;; 0,06 33,7 24,6
16 3.0 0.12 37.0 27,0
18 4,3 0.17 39,4- 28,8
20 5,5 0,22 42,2 30,5
22 6,3 0~25 4L~,3 32~0
2!: 7, L~ 0,30 '+6,0 33,0
26 7~9 0~33 L~7 ,5 31:',3
28 8,5 0,36 48,~ 35,1

I30 8,8 0~38 50,0 36,0
32 9,3 0,1+1 5l i D 36,7
7.1'. 9,5 0,L~2 52,4 37~2

I
./ .
:;G 9,6 0,44. 53,2 37.13
38 9.5 0,45 53,9 38,3
J.;.o 9.4 0,~·6 51.~ ~5 38~8
44 9, "j 0,47 55, L~ 39,9
lt8 9,2 O~50 56,2 1-!-0,5
52 9,'l 0 0 52 56,9 41,.
56 8,8 0,53 57,5 L:·1 ,6
60 8,7 0.5~~ 58 9 1 1,'1,9
61.:· 8,5 0,55 59,7 }·~2,5
68 8.3 0,.55 60,1 42,8
72 8, LI- 0.58 60,3 43,0
76 8,0 0,57 60~G 43,1
80 7,8 0.57 60,8 43,2
81+ 7,2 0,56 6-' ,0 1+3,2
3G 7,2 0,57 61,3 4'~ ~.J ,/

')2 7,3 0,58 6':,4 4~., ?-.
96
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Ta.bel 7

Koppel-slip krommen, hallgeneratoren U = 130V
'.7eerstand in de rotor

slip T rechts l' links T gemidd. YK koppel stator- rotor-
dfaaiveld d¥aaiveld e T , stroom strooms

(%) (Pm) (Nm) (Nm) (~~) I (A) J: (tA)
s r

-8 -4,1 -3,7 -3,9 -4,3 4,2 9
-6 -3,0 -2,6 -2,8 -3,2 3.7 10
-4 -2,4 -1.7 -2,1 -2,0 3,3 10
-2 -1,1 -0,8 -0,9 -1,0 2,9

0 ° 0 ° 2.9 0
2 0,9 1,1 1,0 1,1 3,0
4 2,4 1,9 2,1 2,1 3,3
6 2,8 2,8 2,8 2,8 3,8
8 3,8 3,8 3,8 3,9 4,3 10

10 4,7 5,0 4,9 4,8 4,3 10,5
12 5,6 5,6 5,6 5,5 5,3
14 6,5 6,5 6,5 6,4 f,o 14,0
16 7,3 7,5 7,4 7,3 6,6 15,2
18 8,1 8,5 8,3 3,3 7,3 18,5
20 898 9.5 9 c 1 9.0 79° 20.1
22 0 to. 10,6 1o~ a :0,0 8,) 21,5,/ l) •

2!} 10~1 11 Q 6 10 ~ l} 10~7 CJ~2 2L:'~5
;;r 10,7 12 ~ L~ :1.6 1'1~5 $,9 26,5_. .:>

28 "!1~2 13~7 ';2:4 12,2 10,) 28,0
30 11,9 1L:·,0 12,9 13,0 1', , 'j 30,S
32 12,5 14,9 13~7 13~7 ';1,7 31,5
3)·~ 12,9 15~6 1 L:. ~ 3 1L} ~ :J 12~!.:. 3J,5
36 13, '+ 16,3 14,9 14 1 9 13,0 35,2
38 13,8 17, '1 15,4 15,6 13,6 37,0
40 14,1 17,7 15,9 16, '\ 1l~, 2 38,9
44 14,7 19,0 16,8 17,2 15,3 ~·1 ,2.
I ts 15,0 20.0 'i7.5 18,2 ",r • 35,?,o,'l·
52 15?4 21?0 18,2 19,,2 1'1,5 !:·8.:;
56 15,6 21 ~ 8 18,7 20,0 1d~5 5'1,2
60 16,0 22.5 19,3 20,6 19,5 53,8
64 15,9 23,1 19,5 21,4 20,4 56,L;.
68 15,7 23,5 19,6 22,0 21,2 58,13
72 15.3 24,0 49,6 22,5 22,1 61,?
76 15,0 2L~ ~ 1 19~5 23,0 22,9 63 9 5
8e '1'+,3 2!i·,3 19,3 23, '+ 2J,6 r ..· ~

'-: ......... :
[V; 13,8 24,1+ 19 t '1 23,') 2 -. '7 .~~; •?~,,)

83 ~3t3 24,4 18,9 2 1.. ,2 2~,6 riC, :;
)2 12,5 24,5 18" 21.,., :; ?6,0 I!~, ::.
q6 2

'
+,9 26,8 r-). ....

(.; I ':

'joa 26,6 7],J
106 28,0 77,~
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