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Samenvatling

Dit afstudeerwerk heeft een theoretisch onderzoek aan een

borstelloze, gelijkmatig bewikkelde gelijkstroommachine als onderwerp.

Ret doel van dit onderzoek is te onderzoeken of de gelijkmatig bewik

kelde machine met omzetter een groter draaimoment kan leveren dan een

conventionele synchrone machine met omzetter, onder gelijkblijvende

omstandigheden. Onder het laatste wordt verstaan dat de afmetingen, de

mechanische hoeksnelheid en de verliezen bij de twee machine-uitvoe

ringen hetzelfde zijn. Als een, op deze basis, gelijkwaardige machine

een groter draaimoment levert dan een andere machine, kan worden

gesteld dat de benutting van de eerste machine beter is.

Uitgangspunt van het onderzoek is een machine met een gelijkma

tige bewikkeling op de stator, onderverdeeld in een m- tal fasen die

elk door een stroombron worden gevoed, en een door gelijkstroom

gevoede bekrachtigingswikkeling op de rotor. Van diverse combinaties

van verdelingen van de statorstroombelegging en van de rotorfluxdicht

heid worden de gemiddelde waarde van het draaimoment en de variaties

in het draaimoment analytisch berekend. Daarbij wordt een normering

van de onderling verschillende verdelingen gehanteerd. Deze blijkt

noodzakelijk om de verschillende machines vergelijkbaar te houden.

De invloed van de ankerreactie op het gemiddelde draaimoment is

door middel van numerieke berekeningen onderzocht I ui tgaande van een

eenvoudig model voor de magnetische verzadiging in de machine. Bij dit

model wordt verondersteld dat er uitsluitend verzadiging in de stator

tanden optreedt.

Uit de theoretische beschouwing blijkt dat de benutting van een

conventionele sychrone machine die gevoed wordt vanuit een omzetter,

in de onderzochte gevallen slechter is dan die van een gelijkwaardige

machine die is uitgevoerd als gelijkmatig bewikkelde, borstelloze

gelijkstroommachine. Aan de verwachting dat blokvormige verdelingen

van stroombelegging en veld tot de beste benutting leiden, blijkt niet

te worden voldaan.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding tot het onderzoek

In de aandrijftechniek worden veel wisselstroommachines in combinatie

met vermogenselektronische omzetters gebruikt. Een wisselstroommachine

in combinatie met een inverter wordt gevoed uit een gelijkspannings

of gelijkstroomstroomnet. De inverter maakt een frequentieregeling van

de machine mogelijk. In figuur 1.1 is deze configuratie schematisch

weergegeven. In de figuur wordt bij wijze van voorbeeld een gelijk

stroomvoeding van de inverter gesuggereerd. De wisselstroommachine

wordt door middel van een pulsbreedte-gemoduleerde stroombroninverter

met een driefasig sinusvormig stroomstelsel gevoed.

+

Te Wm

Figuur 1.1 Wisselstroommachine met stroombron-inverter

Meestal is het belangrijk om zoveel mogelijk aandrijvend vermogen bij

een bepaald machinevolume te behalen. De kosten van de machine hangen

immers af van de hoeveelheid materiaal die wordt geinvesteerd en deze

hoeveelheid neemt toe met het machinevolume. De vraag dient zich aan

in hoeverre een conventionele wisselstroommachine die in combinatie
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met een omzetter wordt bedreven, een zo groot moge1ijk mechanisch

vermogen 1evert dat past bij de afmetingen van de machine. Aan de hand

van de navo1gende globa1e beschouwing kunnen we hier enig inzicht in

krijgen.

• EENVOUDIGE BESCHOUWING.

In grote wisse1stroommachines worden de wikke1fasen, zo goed a1s

moge1ijk, sinusvormig verdee1d aangebracht 1angs de statorboring.

Wanneer deze wikke1fasen met sinusvormige stromen worden gevoed,

ontstaat een stroombe1egging die bij benadering sinusvormig 1angs de

boring is verdee1d en met een constante hoeksne1heid beweegt. Onder

stroombe1egging verstaan we hier de axia1e, twee-dimensiona1e stroom

dichtheid in Ampere per meter die op een bepaa1de p1aats 1angs de

statorboring aanwezig is. Om de beschouwing eenvoudig te houden,

veronderste11en we dat de stroombe1egging in de 1uchtsp1eet is gesitu

eerd. In figuur 1.2 is een doorsnede van een tweepo1ige synchrone

machine geschetst met in de bovenste van de afgebee1de grafieken de

stroombe1egging As in Ampere per meter 1angs de statorboring.

De rotor is uitgevoerd met 1ichame1ijke polen. De stroomvoerende

bekrachtigingswikke1ing die op de rotor is aangebracht, induceert een

bekrachtigingsve1d Br in de 1uchtsp1eet dat bij benadering is verdee1d

zoa1s in de tweede grafiek in figuur 1.2 is aangegeven.

Beschouwen we de Lorentzkracht. Ter p1aatste Q 1eidt het produkt van

de fluxdichtheid Br in Tes1a en de stroombe1egging As in Ampere per

meter (die wordt veronderste1d in de 1uchtsp1eet aanwezig te zijn) tot

een tangentie1e schuifspanning

(1.1)

die geintegreerd 1angs de boring en vermenigvu1digd met de werkzame

axia1e 1engte van de machine 1eff en de straa1 van de statorboring van

de machine r s 1eidt tot een draaimoment
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Figuur 1.2 Doorsnede van een tweepolige synchrone machine

2"

T leffrsJ~(O)Br(o)rsdO [Nm].

o

(1. 2)

Stel dat de stroombelegging aan een maximum As.max is gebonden en de

fluxdichtheid aan een maximum Br .max . Deze waarden liggen bij een

bepaalde uitvoering van de machine vast en worden bepaald door materi

aaleigenschappen. De verdelingen in figuur 1.2 hebben amplituden die

gelijk zijn aan de betreffende maxima.

In de onderste grafiek in figuur 1.2 is de plaatselijke schuifspanning

uitgezet in Newton per vierkante meter. Daar waar de arcering is

aangebracht, wordt plaatselijk niet de maximale schuifspanning opge

wekt. Wanneer de verdelingen van As(os) en Br(or) beide blokvormig

zouden zijn, zou langs de gehele boring van de machine een maximale

schuifspanning worden opgewekt. Dit leidt tot een maximaal koppel. De

maximale waarden van As .max en Br .max worden bij blokvormige verdelingen

immers langs de gehele boring gerealiseerd als de amplituden van de

verdelingen deze waarden hebben.
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Bovenstaande eenvoudige beschouwing doet vermoeden dat door een andere

keuze van de verde1ingen van de stroombe1egging en het bekrachtigings

veld een machine een groter draaimoment kan 1everen. Bovendien wij st

de beschouwing in de richting van b10kvormige verde1ingen a1s beste

keuze. Een conventione1e ge1ijkstroommachine heeft in goede benadering

derge1ijke b10kvormige verde1ingen van de stroombe1egging en de

f1uxdichthe id .

Concreet geste1d, vragen we ons nu het vo1gende af.

Gegeven een wisselstroommachine met een door gelijkstroom

bekrachtigde rotor die door een vermogenselektronische

omzetter wordt gevoed. Hoe moet de wisselstroommachine

worden uitgevoerd, gelet op de vorm van de stroombelegging

en de veldverdeling, om met een bepaalde hoeveelheid koper

en ijzer een zo groot mogelijk elektromechanisch draaimo

ment te genereren?

1.2 Een korte historische schets

In het ver1eden is meerma1en onderzoek gedaan naar de benutting van

wisse1stroommachines in combinatie met een e1ektronische omzetter.

Ze1den echter kwam het tot een systematisch onderzoek met ve1e confi

guraties van machine en omzetter. Bij de navo1gende auteurs is dat we1

het geval.

In 1938 beschrij ft Stohr in twee artike1en hoe de sinusvormig ver

dee1de wikke1fasen van een borste110ze ge1ijkstroommachine moe ten

worden verbonden met e1ektronische omzetters om het draaimoment per

boringsvo1ume van de machine zo groot moge1ijk te maken. [1],[2]

In zijn beschouwingen richt Stohr zich uits1uitend op de topo10gie van

de omzetter en de wikke1fasen. Een groot aanta1 jaren later, in 1975,

vult Leitgeb het werk van Stohr aan. [5] De uitgangspunten en de basis

voor verge1ijking (draaimoment per boringsvo1ume) b1ijven deze1fde a1s
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bij Stohr. Het aantal mogelijke topologieen voor de omzetters neemt

toe door het beschikbaar komen van thyristoren, waardoor men niet meer

gebonden is aan meer-anode-vaten. Dankzij de nieuwe omzetter-topolo

gieen die door het gebruik van thyristoren mogelijk zijn geworden,

neemt de benutting toe ten opzichte van die welke door Stohr is

bepaald.

Door Lipo en Wang wordt in 1983 een systematische beschouwing van een

aantal afwijkend bewikkelde machines beschreven. [6] De beschouwingen

geschieden aan de hand van elektrische grootheden: de stroom door een

wikkelfase en de in die fase geinduceerde spanning (EMK). Als basis

voor de vergelijking van diverse typen worden de effectieve waarde van

de fasestroom en de totale rotorflux constant gehouden. Het produkt

van fasestroom en EMK wordt als maat voor het door de machine gelever

de vermogen gehanteerd. Een machine met geconcentreerde wikkelingen en

een quasi-blokvormig (blokvormig over 115 graden i.p.v. 180) verdeelde

fluxdichtheid Br in de luchtspleet voldoet het beste en levert theore

tisch 15% meer vermogen dan een vergelijkbare machine met sinusvormig

verdeelde stroombelegging en fluxdichtheid. Deze machine is gebouwd en

getest.

De laatste auteurs laten zien dat door een afwijkende manier van

bewikkelen en bekrachtigen, en machine meer vermogen kan leveren bij

dezelfde afmetingen. De machine met geconcentreerde wikkelingen wordt

als beste aangemerkt. Het onderzoek van de auteurs richt zich volledig

op dit machinetype, waardoor het systematisch aspect van het onderzoek

van diverse configuraties op de achtergrond raakt. Een duidelijk

inzicht in de benutting van bepaalde configuraties en de factoren die

deze benutting bepalen, blijft achterwege. Op dit punt zal dit rapport

een aanvulling geven.
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1.3 Indeling van het rapport

In dit rapport wordt een onderzoek beschreven dat op systematische

wijze tracht aan te geven welke combinatie van verdelingen van stator

stroombelegging en rotorfluxdichtheid in een machine tot een zo groot

mogelijk elektromechanisch draaimoment leidt. Hierbij wordt uitgegaan

van een machine met een gelijkmatige bewikkeling van de stator, omdat

de voorafgaande eenvoudige beschouwing doet vermoeden dat een regelma

tige verdeling van de stroombelegging leidt tot een maximaal draaimo

ment.

In eerste instantie wordt in hoofdstuk 2 een eenvoudig model van de

machine uitgewerkt. De bewikkeling en de stroomvoorziening hiervan

worden gedefinieerd en de wijze van opwekking van het bekrachtigings

veld wordt vastgelegd. Uitgaande van Lorentzkrachten worden van een

machine met blokvormige verdeelde stroombelegging en fluxdichtheid,

het momentane draaimoment en het gemiddelde daarvan bepaald.

Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 een aantal symmetrische verdelingen

gekozen, waarmee combinaties worden gemaakt. Van deze combinaties

wordt het gemiddelde draaimoment en de variatie hierin tij dens een

rotor-omwenteling bepaald. Een normering van de verdelingen blijkt

noodzakelij k om de machines vergelij kbaar te houden met het oog op

afmetingen en verliezen en daarmee op een eerlijke basis te vergelij

ken. Deze normering wordt beargumenteerd en gedefinieerd. Na normering

wordt opnieuw het gemiddelde draaimoment voor de diverse combinaties

van verdelingen bepaald. Het zal blijken dat bij de bevindingen

kanttekeningen geplaatst dienen te worden.

Het laatste hoofdstuk zal zich bezighouden met een effect dat tot dan

toe buiten beschouwing is gelaten. Als gevolg van het statorveld trekt

de veldverdeling in de luchtspleet scheef en wordt plaatselijk langs

de statorboring de fluxdichtheid vergroot ten opzichte van de rotor

fluxdichtheid alleen. Wanneer het ijzer in de machine niet lineair is,

zal op deze plaatsen de grens van verzadiging overschreden. Hierdoor

zal dan de totale magnetische flux, die de luchtspleet oversteekt,
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afnemen. Dit effect wordt aangeduid met de term anker-reactie. Door de

reductie van de magnetische flux zal het opgewekte draaimoment afne

men.

Door de niet-lineariteit als gevolg van de magnetische verzadiging is

een analytische berekening van het gemiddelde draaimoment niet meer

mogelijk. Om te kunnen bepalen wanneer verzadiging optreedt, zullen de

fysieke afmetingen van de machine en de materiaaleigenschappen bekend

moeten zijn. Een programma is geschreven om het draaimoment op nwne

rieke wijze te berekenen.
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2 Model van machine en koppelopwekking

2.1 Opbouw van de machine

De machine die in di t rapport wordt beschouwd, heeft een eenvoudige

cylindrische configuratie. In de luchtspleet van de machine is op de

statorboring een regelmatige verdeling van draden of staven aange

bracht1 • Via een extern schakelnetwerk worden door de geleiders

elektrische stromen gestuurd waardoor een bepaalde stroombelegging

wordt gerealiseerd. Op de rotor van de machine is een bekrachtigings

wikkeling aangebracht waarmee een bekrachtigingsveld in de luchtspleet

wordt gegenereerd. In figuur 2. 1 is een doorsnede van de machine

afgebeeld.

De machine is te beschouwen als een geinverteerde gelijkstroommachine.

Een wikkeling op de rotor genereert het bekrachtigingsveld dat een

radiale B-component levert, terwij 1 dat veld bij een gewone gelijk

stroommachine wordt opgewekt door een wikkeling of een aantal perma

nente magneten op de stator. De stroomvoerende draden die zorgen voor

een tangentiele H-component liggen langs de statorboring, terwijl ze

bij de standaard gelijkstroommachine langs de rotoromtrek in gleuven

zijn gesitueerd en via een roterende commutator (roterende collector

en stationaire koolborstels) van stroom worden voorzien.

Bij de beschouwde machine ontbreekt de roterende commutator. Om de

machine uit een gelijkstroomnet te kunnen voeden, zal een stationaire

(elektronische) commutator moe ten worden toegevoegd. Deze commutator

zal de voedende gelijkstroom op een bepaalde manier door de diverse

geleiders aan de statorzijde sturen, ZQ dat de resulterende stroombe

legging gemiddeld over de tijd synchroon met de rotor draait. Pas dan

1 In een praktische machine liggen de geleiders vrijwel steeds in gleuven. Bij machines voor
grotere vermogens zijn er veel gleuven per machinepool. De stroomvoerende geleiders
genereren in de gleufopenlngen een tangentiele component Htan . Deze component, vermenig
vuldigd met het radiale veld Brad en geintegreerd langs de statorboring, geeft het
draaimoment. Het kan worden aangetoond dat dit hetzelfde koppel is dat in het vereenvou
digde model optreedt. [12)
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zal de machine een draaimoment leveren dat gemiddeld over een omwente

ling ongelijk aan nul is.

,----------luchlsp1eeI 6o

~~~~~~;:---slalorijzer (M)

~"""--slalorslroorrbelegging

/ AHI--flf:Y-- rolorijzer

~.!.L~z-"';>R-.;r---rotorstroombelegging

slotorboring d!,

Figuur 2.1 Configuratie van de beschouwde machine

De belangrijkste kenmerken van het model van de beschouwde machine

zijn als volgt.

1. De machine is tweepolig;

2. statorboring en rotoromtrek zijn glad: de lengte 5 van de lucht

spleet is overal langs de statoromtrek hetzelfde en wordt veron

dersteld klein te zijn t.O.V. de diameter van de statorboring;

3. stator- en rotorijzer zijn ideaal gelamelleerd: wervelstroomver

liezen in het ijzer worden verwaarloosd;

4. hystereseverliezen in stator- en rotorijzer worden verwaarloosd

(er is geen hysteresekoppel);

5. de relatieve permeabiliteit van het ij zer in stator en rotor

wordt verondersteld oneindig groot te zijn;

6. we gaan er van uit (zie voetnoot 1 op de vorige pagina) dat de

statorwikkelingen in de luchtspleet liggen, dat ze zijn uitge

voerd als diameterwikkelingen en dat ze zijn georganiseerd in m

gelijke groepen die aangeduid worden als fasen.

10



2.2 De stroombelegging

De noodzaak van een stationaire commutator voor een borstelloze

machine is al aangehaald. De praktische realisatie van zo een (eIek

tronische) commutator is echter niet aan de orde in dit rapport. Om

met de stationaire geleiders aan statorzij de een stroombelegging te

kunnen maken die gemiddeld synchroon met de rotor draait, kiezen we

het statorcircuit als volgt. We voeren de geleiders aan statorzijde

uit als N diameterwikkelingen die we geIijkmatig Iangs de statoromtrek

verdelen. Een aantal naburig gelegen diameterwikkelingen nemen we

samen in een groep die we f ase noemen. We creeren op deze wij ze m

geIijke fasen, waarbij elke fase dus N/m diameterwikkelingen bevat. De

diameterwikkelingen in een fase schakelen we in serie en sluiten ze

aan op een onafhankelijke stroombron. In figuur 2.2 is een overzicht

van de configuratie weergegeven.

Figuur 2.2 De fasen en bijbehorende voedende stroombronnen

In het algemeen definieren we Iangs de statorboring een dichtheid van

het aantal geleiders per meter als volgt:
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(2.1)

In vergelijking (2.1) is nn het aantal geleiders dat we passeren over

de afstand ~dsnQs langs de statorboring. Hierbij is ds de diameter van

de statorboring in meters. We gebruiken de diameter en niet de straal

van de boring om niet in conflict te komen met internationale afspra

ken omtrent de symbolen. De koperbelegging drukken we dus uit in de

eenheid m- 1 . In de definitie van z (Qs) is een voorbehoud gemaakt ten

aanzien van het teken. Het teken van de koperbelegging brengen we in

verband met de wijze van aansluiten aan de stroombron.

Aangezien de geleiders op de stator zijn uitgevoerd als diameterwikke

lingen, onderscheiden we per diamaterwikkeling twee helften die

ruimtelijk 1f radialen langs de statorboring zijn verschoven. De ene

wikkelinghelft ligt in het interval O~Qs<1f, de andere in het interval

1f~Qs<21f. Noemen we de wikkelinghelft gelegen in het eerste interval van

de statoromtrek de heengaande wikkelinghelft, dan is de tekenafspraak

voor de koperbelegging als volgt (zie figuur 2.3). Wanneer de stroom

bron van fase keen stroom i k in de aangegeven richting door de

wikkeling stuurt, en de stroom door de heengaande wikkelinghelft van

de betreffende fase is naar voren uit het vlak van de tekening ge

richt, dan kennen we aan de koperbelegging die behoort bij die heen

gaande wikkelinghelft een positief teken toe. Bepalend voor het teken

van de koperbelegging is dus met welke klem van de stroombron de

wikkelinghelft is verbonden. In figuur 2.3 is dit geschetst.

De koperbelegging van een fase wordt gevonden door in vergelijking

(2.1) voor nn alleen de geleiders die bij de betreffende fase horen,

te tellen. De koperbelegging en de resulterende stroombelegging van de

in figuur 2.3 getekende fase kunnen we grafisch uitzetten in een zoge

naamde uitslag van de statorboring. Dit is in figuur 2.4 gedaan.

Wanneer de stroom door de stroombron van teken omdraait, zal de

stroombelegging van de betreffende fase dus van teken veranderen.

12
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Figuur 2.3 Tekenafspraak koperbelegging
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Figuur 2.4 Koper- en stroombelegging van fase 1

We nernen aan dat er in totaa1 rn fasen zijn. Er zu11en rn heengaande

wikkelhelften op het interval O:5Qs<1I" ge1egd moeten worden, waardoor

elke wikke1he1ft maximaa1 een hoek
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60
S

= 11' [rad]
m

(2.2)

1angs de statoromtrek ter beschikking heeft. In het vervo1g zu11en we

er van uitgaan dat de statoromtrek gehee1 met koper is be1egd. De hoek

die e1ke wikke1he1ft dan bes1aat is ge1ijk aan 60s zoa1s gedefinieerd

in verge1ijking (2.2). De fasen zijn immers a11e ge1ijkvormig.

E1ke fase k wordt gevoed door een onafhanke1ijke stroombron ik(t). De

wikke1ingen van de opeenvo1gende fasen 1..m sluiten aan. De bijbeho

rende koperbe1eggingen worden gegeven door zl (os) , .. ,zm(os)' Zij zijn

a11e ge1ijkvormig aan de koperbe1egging die is geschetst in de figuren

2.3 en 2.4. De coordinaten van de p1aatsen waar een bepaa1de fase

begint 1angs de statorboring worden gegeven door

= (k-1) ~
m

begin heengaande he1ft

begin teruggaande he1ft
(2.3)

Wanneer de fase k door een stroom ik(t) wordt door1open, geeft dit

aan1eiding tot een stroombe1egging

(2.4)

die afhanke1ijk is van zowe1 de p1aats 1angs de statoromtrek a1s de

tijd. A11e fasen gezamen1ijk geven aan1eiding tot de resu1terende

statorstroombe1egging

m

<\;(os,t) EAs,k(Os,t)
k=l

(2.5)

Aangezien e1ke fase opgebouwd is uit een aanta1 in serie geschake1de

diameterwikke1ingen, za1 de stroombe1egging verschuivings-symmetrie te

zien geven. Hierdoor ge1dt

14



(2.6)

en dus op grond van (2.5) voor de resulterende stroombelegging

(2.7)

Stel, er zijn zes fasen en aIle voedende stroombronnen leveren een in

de tijd constante stroom met grootte i b • In figuur 2.5 is de stroombe

legging geschetst die dan ontstaat.

o 1T

Figuur 2.5 Stationaire stroombelegging bij gelijkstroomvoeding (m=6)

Deze stroombelegging zal in de tijd niet bewegen ten opzichte van de

stator. Om een bewegende stroombelegging te realiseren, zal elke

voedende stroombron een wisselstroom moeten leveren. We laten aIle

stroombronnen ik(t) blokvormige stromen leveren met amplitude i b (de

index b duidt hierbij op de blokvorm) die telkens een interval

1 T
lit :. "iii "2' (2.8)

in de tijd zijn verschoven. Hierbij is T de periodetijd van de blok

vormige stromen. Als resultaat hiervan zal in opeenvolgende fasen de

stroom periodiek van richting omkeren. Het verloop van de stromen en

van de aldus gegenereerde stroombelegging is geschetst in figuur 2.6.

De resulterende stroombelegging heeft een blokvorm en verspringt

steeds na een tij dsinterval lit volgens vergelijking (2.8), over een

15



Figuur 2.6 Blokvormige stroombelegging bij m=6

hoek ACl. s vo1gens vergelijking (2.2) 1angs de statorboring. Aan de

stroombe1egging kan een gemidde1de hoeksne1heid

11" 2m
Iii!

211"
!

(2.9)

worden toegekend. In het 1imietgeva1 m->co za1 de verp1aatsing van de

stroombe1egging 1angs de statoromtrek in de tij d op continue wij ze

ver10pen en za1 de gemidde1de hoeksne1heid overgaan in een continue

hoeksne1heid wA•

2.3 Discretisatie van een continue stroombelegging

Ook niet-b1okvormige stroombe1eggingen zijn met de gekozen wikke1con

figuratie bij benadering te rea1iseren. Bij eindige waarden van het

aanta1 fasen m za1 de stroombe1egging een getrapte vorm krij gen. In

figuur 2.7 is a1s voorbee1d een driehoekige be1egging met de bijbe

horende fasestromen geschetst voor het geva1 m=6.

16



Figuur 2.7 Oriehoekige stroombelegging bij m=6

In figuur 2.7 is gestippeld een ideale driehoekvormige stroombelegging

Ao(as ) aangegeven. De ideale stroombelegging beweegt met continue

hoeksnelheid wA langs de statorboring. De werkelijk gerealiseerde

stroombelegging ontstaat door discretisatie van de ideale belegging

langs de statoromtrek in 2m even grote intervallen met lengte 6.as '

Doordat de wikkelinghelften uit een fase steeds een hoek 6.as langs de

statoromtrek beslaan, zal op een bepaald tijdstip de stroombelegging

in zo'n interval een constante waarde hebben. AIle geleiders die in

dat interval liggen, maken immers deel uit van diameterwikkelingen die

in serie zijn geschakeld. Een fase k wordt met de stroom ik(t) gevoed,

die door aIle geleiders in het betreffende interval wordt gevoerd. Op

het tijdstip t=O worden de waarden van de stroombeleggingen AS • k zo

gekozen dat

kAQs

1 I Ao(a, t=O)da
6.as

(k-l lAQs

(2.10)

Uit vergelijking (2.6) voIgt dat de stroombeleggingen van de afzonder

lijke fasen AS • k verschuivingssymmetrisch zijn. Uit vergelijking (2.7)

voIgt dat ook de resulterende stroombelegging deze symmetrie vertoont.

De in figuur 2.7 geschetste gediscretiseerde verdeling is natuurlijk

slechts een van de mogelijke discretiseringen. Door bijvoorbeeld de

ideale stroombelegging over een hoek ~6.as te verschuiven en dezelfde

intervallen voor het middelen te gebruiken, krijgt de stroombelegging

een geheel andere vorm. In het limietgeval m~~ echter zal elke gedis

cretiseerde belegging naderen naar de ideale vorm Ao(as)'

17



We nemen aan dat op elk interval liQs de geleiders gelijkmatig zijn

verdeeld, en dat het totale aantal diameterwikkelingen N gelijkmatig

over het aantal fasen is verdeeld. Er zijn N/m diameterwikke1ingen per

fase, en dus ook N/m ge1eiders per fase in een richting. Uit verge1ij

king (2.10) berekenen we de fasestroom i k op het moment t=O:

De stroombe1egging dient met een gemidde1de sne1heid wA,av rond te

draaien in de statorboring. De stroombe1egging is gediscretiseerd in

2m intervallen. In elk interval heeft de be1egging een constante

waarde. We houden de fasestromen nu vanaf t=O gedurende een tij dsin

terva1 lit constant. Na dit tijdsinterva1 gaat e1ke fasehe1ft de stroom

voeren die de ruimtelijk aan die fasehe1ft voorafgaande fasehelft

heeft gevoerd. Op deze manier ' stapt' de stroombe1egging 1angs de

statorboring. Er zijn op deze manier 2m ruimtelijke posities voor de

stroombelegging mogelijk, die elk gedurende een periode lit aangehouden

worden. Om de gemiddelde hoeksne1heid wA,av te realiseren, berekenen we

voor t:.t

(2.12)
m wA,av

Gedurende elk tijdsinterval lit wordt de stroom door een fase constant

veronderste1d. Er zijn 2m van die tijdsinterval1en, dus de fasestroom

kent 2m waarden. Stel, op het tij dstip t=O voeren de stroombronnen

il(t), .. ,im(t) de stromen 11 ", ,1m, De ge1eiders in de heengaande he1ft

van een fase voeren de stromen 11 ", ,1m, de ge1eiders in de teruggaande

helft de stromen -1 1 "" -1m. Doordat de stroombe1egging in de tijd

verschoven wordt, za1 bijvoorbeeld de bron im(t) gedurende een tijdsin

terval lit achtereenvo1gens de stroomwaarden 1m" .,Il,-Im, .. ,-11 voeren.

De stroom door e1ke bron ik(t) door1oopt dus cyc1isch de vector van

stroomwaarden 11 ", ,Im,-I ll .. ,-1m in achterwaartse richting, te beginnen

bij de k-de (positieve) component. Het een keer door1open van de

vector komt overeen met een periode van de wisse1stroom die door de

bron ge1everd wordt. De periodetijd is ge1ijk aan

18



T = 2~t
271' (2.13)

waarbij ~t uit verge1ijking (2.12) is gesubstitueerd.

De k1einste stap die de stroombe1egging ruimtelijk gezien 1angs de

statorboring kan maken is gelijk aan ~a,. vo1gens verge1ijking (2.2).

Wanneer we aan de stroombe1egging een referentieste1se1 aA koppe1en,

dan wordt de positie van dat referentieste1se1 ten opzichte van het

sti1staande stator-referentieste1se1 a,. gegeven door

(2.14)

waarin de variabe1e k t een gehee1 geta1 is en een functie van de tijd.

Rij is gelijk aan het aanta1 intervallen ~t dat op het tij dstip t is

verstreken en kan worden gedefinieerd door

int(...!.- )
~t

int( m wA,av t)
11"

(2.15)

waarin de functie int(x) het gehe1e dee1 van x op1evert voor xER.

In figuur 2.8 is een uits1ag van de machine geschetst waarin de beide

referentieste1se1s as en a A zijn aangegeven.

Ret za1 duide1ijk zijn dat voor m~oo de gerea1iseerde getrapte stroom

be1egging overgaat in de (idea1e) continue be1egging die met een

continue hoeksne1heid WA beweegt. De fasestromen zijn in dat geva1 ook

continuo

Bij deze af1eiding van een gediscretiseerde stroombe1egging is geb1e

ken dat een ruimte1ijke discretisatie van de stroombe1egging een

discretisatie van de fasestromen in de tijd tot gevo1g heeft. Indien

a11e fasen eenze1fde aanta1 diameterwikkelingen hebben en die wikke

1ingen bovendien ge1ijkmatig 1angs het statoropperv1ak zijn verdee1d,

dan is de vorm van de fasestromen in de tijd ge1ijk aan de vorm van de

stroombe1egging a1s functie van de p1aats.
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Figuur 2.8 Referentiestelsels voor stator en stroombelegging

2.4 Het bekrachtigingsveld

Het primaire magnetische veld in de luchtspleet, het bekrachtigings

veld, kan worden opgewekt door een stroombelegging op de gladde rotor

of door een laag permanent-magnetisch materiaal op de gladde rotor. We

nemen hier aan dat we het veld met een stroombelegging genereren. Daar

zowel de rotoroppervlakte als de statorboring glad zijn, is de lucht

spleet constant (zie figuur 2.1):

(2.16 )

In het geval dat de luchtspleet klein is t. o. v. de diameter van de

statorboring, kan het radiale veld in de luchtspleet wordt gevonden

door uitwerken van de integraal

f HodI =II J.<iA = Iomsloten .
(2.17)

De integratieweg is aangegeven in figuur 2.9, evenals de afspraken

omtrent het rotor-referentiestelsel en het teken van de magnetische

flux.
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Figuur 2.9 Reterentie voor rotorgrootheden

Op grond van de aannamen dat de 1uchtsp1eet S constant is en klein

t.o.v. de diameter van de statorboring ds • het ijzer in rotor en stator

oneindig goed ge1eidt (p- r -+C1:)) , de stroombe1egging Ar op de rotor ver

scbuivingssymmetrie vertoont en de integratieweg wordt gekozen 1angs

een pad dat de rotor diametraa1 doorkruist, vereenvoudigt de integraa1

uit verge1ijking (2.9) tot

Q:r ..n

I Ar(o) {droo

"'r

(2.18)

met dr de diameter van de rotor, zodat we de f1uxdichtheid van het

rotorve1d in de 1uchtsp1eet kunnen schrijven a1s

(2.19)

In bet vervo1g van het verhaa1 za1 met Br enz. uits1uitend de radiale

component van het veld worden bedoe1d. A1s voorbee1d vo1gen drie

verde1ingen van de rotorstroombe1egging waarmee een bepaa1de vorm van

het rotorve1d wordt gegenereerd.
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• BWKVORJ1IGE VERDELING

De stroombelegging is die van een geconcentreerde diameterspoel die

met een ge1ijkstroom wordt bekrachtigd. De stroombelegging wordt

beschreven door een som van een tweetal dirac-functies 6o(x):

(2.20)

o

Figuur 2.10 Blokvormig verdeelde Br(ar )

• DRIEHOEKVORJ1IGE VERDELING

De stroombelegging is die van een regelmatig verdeelde wikkeling die

met een gelijkstroom wordt bekrachtigd. De stroombelegging wordt

beschreven door een som van een tweetal eenheids-sprongfuncties ust(x):

(2.21)

Ar ,B r

Figuur 2.11 Driehoekig verdeelde Br,d(ar )

22



• SINUSVORJ1IGE VERDELING

De stroombelegging is die van een sinusvormig verdeelde wikkeling die

met een gelijkstroom wordt bekrachtigd. De stroombelegging wordt

beschreven door een cosinusfunctie:

(2.22)

11 (Xr

/

Figuur 2.12 Sinusvormig verdeelde Br,s(ar )

Doordat het bekrachtigingsveld wordt gegenereerd door een stroombeleg

ging die stationair is ten opzichte van de rotor ofwel door permanente

magneten die vast zijn verbonden met de rotor, is het bekrachtigings

veld stationair in het rotor-referentiestelsel or' Het veld kan dus het

eenvoudigst beschreven worden in het or referentiestelsel.

2.5 Berekening van het draaimoment

In de luchtspleet van het model uit figuur 2.1 is sprake van een

axiaal gerichte stroomdichtheid aan rotor- en statorzijde en een

radiaal gericht magnetisch veld dat wordt gegenereerd door de stroom

beleggingen aan rotor- en statorzijde van de luchtspleet. De interac

tie van deze axiale stroomdichtheid en het radiale veld levert een

kracht van elektromagnetische oorsprong (Lorentzkracht) op de elektri

sche geleiders. We beschouwen de kracht op de stroomvoerende koperbe

legging aan statorzijde. De Lorentzkracht op een stroomvoerend element

met lengte dl luidt:
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dF IdlxB (2.23)

Hierin is dF de kracht, I de stroom door het element van lengte dl en

B de magnetische fluxdichtheid ter plaatse. In de configuratie uit

figuur 2.1 is de lengte 00 van de luchtspleet klein ten opzichte van de

diameter ds van de statorboring. We zijn geinteresseerd in de tangen

tiele component van deze kracht, aangezien die component in de cylin

drische configuratie tot een draaimoment leidt. Van de stroomdichtheid

is bekend dat deze axiaal gericht is, aangezien ze door de axiaal

georienteerde geleiders wordt gevoerd. Deze tangentiele component van

de Lorentzkracht volgt dan uit de radiale component van de magnetische

inductie in de luchtspleet. We hoeven alleen deze component van

inductie die we Brad hebben genoemd, te beschouwen. De effectieve

axiale lengte van de machine is de axiale afstand waarover de stroom

voerende geleiders het bekrachtigingsveld ondervinden. Noemen we deze

effectieve lengte lei!' dan kunnen we (2.23) vereenvoudigen tot

(2.24)

waarin Brad(as ) de radiale component van de magnetische inductie en

A(as ) de axiaal gerichte stroomdichtheid ter plaatse as is. De factor

A(as)~dsdas stelt de stroom voor die een fictieve geleider met de

breedte ~dsdas ter plaatse as voert. Op deze geleider grijpt de Lo

rentzkracht aan. Om het draaimoment te bepalen dat wordt uitgeoefend

op de koperbelegging aan statorzijde, vermenigvuldigen we uitdrukking

(2.24) met de arm ~ds van de kracht en integreren we langs de gehele

statorboring:

21r

(~~)2leff IBrad(as)A(as)das [Nm].
o

(2.25)

Het draaimoment Te is in Nm indien de stroombelegging wordt gegeven in

Am- l , de magnetische fluxdichtheid in T en de effectieve lengte en de

diameter van de statorboring in m. Als gevolg van het reactieprincipe

wordt ditzelfde draaimoment uitgeoefend op de rotor. Met de tekenaf-
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spraken uit figuur 2.3 en figuur 2.9 is het resulterende draaimoment

positief in de richting van os'

De radiale fluxdichtheid B in de luchtspleet wordt veroorzaakt door

zowel de stroomdichtheid aan rotorzijde als door de stroom aan stator

zij de:

(2.26)

Voor bet geval dat de rotor cylindrisch is met een glad oppervlak en

magnetische lineariteit wordt aangenomen, kan worden aangetoond dat de

stroombelegging As met de zelf gegenereerde component Bs geen aanlei

ding geeft tot een draaimoment. Dit zal in hoofdstuk 4 worden toege

licbt. Er geldt dus:

2'11J~(as)Bs.rad(as)lerrjdsdos = 0 .
aszD

(2.27)

Daarom mogen we, als we magnetische lineariteit aannemen, op grond van

bet superpositiebeginsel de component ten gevolge van de stator

stroombelegging buiten beschouwing laten.

Om bet resulterende draaimoment te bepalen, zal de fluxdichtheid Br in

de luchtspleet als functie van Os bekend moeten zijn, evenals de

statorstroombelegging As'

Door een stroombelegging op de rotor wordt de fluxdichtheid Br eendui

dig als functie van or vastgelegd, stel door Br,x(or)' In de index r,x

duidt de r op de oorsprong van het veld, in dit geval de rotor, en de

x op een bepaalde vorm van de verdelingsfunctie. De statorstroombeleg

ging is gerelateerd aan het 0A-referentiestelsel, stel door de functie

~.x(OA). De relatie tussen de verschillende coordinaatstelsels is

geschetst in figuur 2.13. In de figuur zijn willekeurige verdelingen

voor Br .x en As,x gekozen.
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Figuur 2.13 Relatie tussen de verschillende coordinaatstelsels

Drukken we de 0A en Or coordinaten uit in os. dan vinden we met formule

(2.25) voor het resulterende draaimoment

27f

(~cls) 21 e((JAs ,x (os -kt.llOs ) Br ,x(os -wmt-O rO) dOs

o

(2.28)

Het draaimoment Te wordt gevonden door de verdelingen van de stroombe

legging As •x en de fluxdichtheid Br,x te vermenigvuldigen en het produkt

te integreren. Wanneer de verdelingen zijn zoals geschetst in fi

guur 2.13 dan zal het draaimoment maximaal zijn wanneer de coordinaten

0A en or samenvallen. De maximale waarde die optreedt wordt bepaald

door de parameters ds en le(( en door de amplitude en vorm van de

verdelingen van stroombelegging en fluxdichtheid.

Het draaimoment zal kleiner zijn wanneer de referentiestelsels 0A en

Or. en daarmee de stroombelegging en de fluxdichtheid ten opzichte van

elkaar verschoven zijn. Deze verschuiving is gelijk aan
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(2.29)

en wordt bepaald door een vij ftal parameters, waaronder de tij d t.

Twee van de parameters bepalen de positie van de rotor en daarmee de

ruimtelijke positie van het bekrachtigingsveld in de luchtspleet. Deze

zijn de rotorhoeksnelheid Wm, ook weI aangeduid als mechanische

hoeksnelheid, en de positie t)rO van de rotor op het tijdstip t-O. De

resterende parameters bepalen de positie van de statorstroombelegging

As.x. Deze verplaatst zich in de loop van de tijd in discrete stappen

langs de statoromtrek, waarbij de gemiddelde hoeksnelheid gelijk aan

wA av is. Deze parameters zijn de grootte van een stap ~as en het aantal

stappen k t dat de stroombelegging heeft gemaakt op het tijdstip t.

De laatstgenoemde parameters hangen zelf weer af van het aantal fasen

m, van de gemiddelde hoeksnelheid wA,av van de statorstroombelegging en

van de tijd t zoals voIgt uit de vergelijkingen (2.2) en (2.15):

11"

m

int( m wA,av t)
11"

(2.30)

We kunnen nu het verloop van het elektromechanische draaimoment Te als

functie van t, m, wA,av' wm en t)rO bepalen. We kiezen het aA stelsel om

te integreren. Wanneer we de functies As.x en Br .x uitdrukken in een aA

coordinaat, wordt vergelijking (2.28) als voIgt:

2n

Te ({ds)21effIAS,X(aA)Br.x(aA-Mr)daA
o

(2.31)

Bij wijze van voorbeeld kiezen we blokvormige verdelingen voor de

statorstroombelegging AS.b en het bekrachtigingsveld Br .b , zoals ge

schetst in figuur 2.14. De bekrachtigingswikkeling op de rotor bestaat

in dit geval bijvoorbeeld uit de ideale geconcentreerde diameterwikke

ling uit figuur 2.10. De m fasen aan stator-zijde voeren blokvormige

stromen zoals geschetst in figuur 2.6.
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Figuur 2.14 Blokvormige As,b en Br.b en bijbehorende Tbb(~6r)

De integraa1 uit verge1ijking (2.31) kan voor deze configuratie worden

uitgewerkt tot

(2.32)

De index bb bij het draaimoment Tbb duidt op de b1okvormige verde1ingen

van stroombe1egging en f1uxdichtheid. In figuur 2.14 is de grafiek van

Tbb a1s functie van het hoekverschi1 6:{}r tussen stroombe1egging en

rotor gegeven. De maxima1e waarde van het draaimoment wordt bepaa1d

door de amp1ituden van de stroombe1egging en de f1uxdichtheid, door de

afmetingen van de machine en door de geometrie van de verde1ingen van

As en Br •

Het maxima1e draaimoment Tbb.max treedt op wanneer

(2.33)

De verschuiving tussen stroombe1egging en f1uxdichtheid is op dat

moment nul. Voor
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(2.34)

is het draaimoment minimaa1 is. Het maxima1e en het minima1e draaimo

ment zijn voor wat betreft hun absolute grootte ge1ijk.

2.6 Het gemiddelde draaimoment

Yanneer we kt=O veronderste11en en de rotor een vo11edige omwente1ing

laten maken, dan za1 het gemidde1de draaimoment over die omwente1ing

211

Tbb,av -ir I Tbb(Wmt+8rO-~boQs)d(wmt)
"'mtEO

(2.35)

gelijk zijn aan nul. Wanneer de rotor draait, za1 de stroombe1egging

aan statorzij de dus met de rotor mee moeten draaien om ervoor te

zorgen dat het gemidde1de draaimoment Tbb,av tijdens een omwente1ing

niet ge1ijk is aan nul. Wanneer kt>O ge1dt, is het referentieste1se1 QA

verschoven ten opzichte van het sti1staande stator-referentieste1se1.

Yanneer (2.33) zou ge1den, dan is het gemidde1de draaimoment Tbb,av

onafhanke1ijk van t en ge1ijk aan het maxima1e draaimoment Tbb,max'

Omdat het aanta1 fasen m eindig is, heeft boQs een eindige en k t een

gehe1e waarde. Dit b1ijkt uit de verge1ijkingen (2.2) en (2.15). Een

op1ossing voor vergelijking (2.33) kan dus uits1uitend op bepaa1de

tijdstippen t k worden gevonden bij bepaa1de (gehe1e) waarden van k t .

Alleen op die tij dstippen is het draaimoment Tbb gelijk aan zijn

maxima1e waarde. Het overige dee1 van de tij d is het k1einer. De

gemidde1de waarde Tbb,av za1 dus k1einer zijn dan Tbb,max omdat de

stroombe1egging niet continu kan bewegen.

Uit uitdrukking (2.33) en figuur 2.14 b1ijkt dat, te1kens wanneer de

positiete11er k t voor de statorstroombe1egging met een toeneemt, de top

van de grafiek van het draaimoment Tbb (bo'l9r ) over een afstand t:.Qs ver

schuift. De rest van de verde1ing schuift natuur1ijk mee. Dit is voor

een aanta1 waarden van k t in figuur 2.15 geschetst.
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°1 "r.2

m=6

Figuur 2.15 Verschuiving Tbb(~r) bij een aantal waarden van kt

Geintroduceerd in de figuur is de rotorpositiehoek ~r waarvoor geldt

(2.36)

Stel dat peen geheel getal is dat de positie van de stroombelegging

aangeeft. De waarde p is dan een momentane waarde van kt . Er geldt dat

bij een rotorhoek ~r.p gedefinieerd door:

(2.37)

Wanneer de rotorpositie gelijk is aan ~r.p geldt dat bij de posities

kt=p en kt=p+1 van de stroombelegging het draaimoment Tbb(6~r) dezeIfde

momentane waarde heeft. Bij het bereiken van de rotorpositie ~r.p zal

de stroombelegging dan naar de positie kt=p+1 verspringen.

Op het moment dat de rotorpositiehoek ~r gelijk wordt aan ~r.p zal de

stroombelegging een stap langs de statorboring worden verplaatst om

het momentane draaimoment zo groot mogelijk te houden. Het tijdstip t p

waarop dit dient te gebeuren voIgt uit de vergeIijking

(~+p) ~-8ro
2 m

(2.38)

Om de statorstroombelegging een stap 6Qs langs de statoromtrek te Iaten

maken, dient bij de bIokvormige stroombelegging de stroom in een fase
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van richting om te draaien, zie figuur 2.6. Dit noemen we een commuta

tie. Wanneer we de commutatie-tijdstippen kiezen vo1gens verge1ijking

(2.38) en CUm constant is, dan duren de tij dsinterva11en tussen twee

opeenvo1gende commutaties even lang. Het gemidde1de draaimoment over

een omwente1ing kunnen we dan berekenen door slechts te midde1en over

een dee1 t::,.as van die omwente1ing, gedurende we1k de stroombe1egging

stH staat. Uit de vergelijkingen (2.2), (2.32), (2.35), (2.36) en

(2.37) vo1gt dan

1
t::,.as

9r , p+lJ Tbb(9r-ktt::,.as)d9r

9r ,p

(2.39)

Uit vergelijking (2.39) blijkt dat Tbb .av toeneemt naarmate het aanta1

fasen m toeneemt. Di t is ook op een andere manier in te zien. Door

toenemen van m za1 de 1engte van een interval t::,.as k1einer worden. Door

een juiste keuze van de commutatietijdstippen is er voor gezorgd dat

bij e1ke positie van de statorstroombe1egging het maxima1e draaimoment

Tbb,max optreedt voor een bepaa1de positie van de rotor. Daarom za1 de

over de hoekverdraaiing van de rotor bij een positie van de stroombe

legging gemidde1de waarde Tbb,av groter worden naarmate de 1engte van

het interval afneemt. De grafiek van Tbb(t::,.~r) is immers monotoon da1end

rondom de top, zie hiertoe figuur 2.14.

In het 1imietgeva1 m-+CXl za1 de gemidde1de waarde van het draaimoment

ge1ijk worden aan de maxima1e waarde die optreedt wanneer de stator

stroombe1egging en de rotor synchroon draaien. Eerder zagen we reeds

dat voor m-+CXl de gemidde1de hoeksne1heid van de statorstroombe1egging

overgaat in een continue hoeksne1heid cuA•
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3 Beschouwing van enkele configuraties

3.1 Verdelingsfuncties voor stroom en veld

In hoofdstuk 2 hebben we een model opgesteld van een borstelloze

machine. We hebben een m-tal fasen gedefinieerd en voor elk van de

fasen een koperbelegging. De koperbeleggingen zijn aIle gelijkvormig.

Bovendien vormen de koperbeleggingen van de m fasen tezamen een

regelmatige bewikkeling van de stator. Door stroombronnen met de fasen

te verbinden, kan een willekeurige getrapte stroombelegging aan

statorzijde worden gemaakt. Om een roterende stroombelegging te maken,

moe ten de bronnen wisselstromen leveren. Een blokvormige en een

getrapte driehoekvormige stroombelegging zijn als voorbeeld aange

haald.

Op de rotor is een koperbelegging aangebracht die, gevoed door een

gelijkstroom, het radiaal gerichte bekrachtigingsveld in de lucht

spleet genereert. Voor de verdeling van de fluxdichtheid langs de

omtrek van de rotor zijn drie vormen gedefinieerd: blok-, driehoek- en

sinusvormig.

Interactie tussen de axiaal gerichte stroomdichtheid als gevolg van de

statorstroombelegging en de radiaal gerichte fluxdichtheid leidt tot

een Lorentzkracht op de koperbelegging. Door de cylindrische configu

ratie geeft deze kracht aanleiding tot een draaimoment dat wordt

uitgeoefend op de stator en de rotor van de machine. Voor het geval

waarbij zowel de statorstroombelegging als de fluxdichtheid blokvormig

zijn verdeeld (als functie van de respectievelijke referentiestelsels

QA en Q r ) zijn in het voorafgaande hoofdstuk uitdrukkingen bepaald voor

het draaimoment en het over een omwenteling van de rotor gemiddelde

draaimoment bij een stapsgewijze bewegende statorstroombelegging,

respectievelijk de uitdrukkingen (2.32) en (2.39). Deze zien er als

voIgt uit:
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20r

~ ITbb(Mr)d(wmt)
o

(3.1)

(3.2)

De index bb duidt op de blokvormige verdelingen van de stroombelegging

As,b(OA) en de fluxdichtheid Br,b(or)'

De vraag dringt zich nu op: met welke combinatie van verdelingen van

statorstroombelegging en rotorfluxdichtheid wordt een maximaal gemid

deld draaimoment Txy,av gehaald? Naar aanleiding van hoofdstuk 2 maken

we de volgende veronderstellingen.

De rotorpositie 'Or (t) wordt aan de hand van figuur 2.13 gedefinieerd

door vergelijking (2.36) en is als voIgt:

(3.3)

We stellen vast dat we met m fasen die gevoed worden door afzonderlij

ke stroombronnen, de stroombelegging op 2m posities langs de statorom

trek Os kunnen positioneren, die onderling ~os zijn verschoven. Hierbij

is ~os gedefinieerd in vergelijking (2.2):

(3.4)

We definieren in totaal 2m rotorposities 'Or ,i" ''Or ,2m op zodanig wijze

dat telkens wanneer de rotor zich halverwege twee van deze posities

bevindt, het maximale draaimoment Txy,max wordt gerealiseerd. Op dat

moment is de hoekverschuiving tussen de statorstroombelegging en de

rotorfluxdichtheid gelijk aan nul. Om dit te realiseren, laten we

telkens wanneer een rotorpositie 'Or ,p wordt bereikt, de statorstroombe

legging over een hoek ~os verschuiven. Hierbij is peen geheel getal

1 .. 2m. Voor de positie van de statorstroombelegging geldt dat
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as-aA+p~as' waarin de waarde p aangeeft hoevee1 keer de statorstroombe

legging is verschoven.

De verde1ing van de f1uxdichtheid beschouwen we a1s continue verde1ing

die bepaa1d wordt door een dimensie10ze verde1ingsfunctie en een

amp1itudefactor met de dimensie Tes1a:

(3.5)

De verde1ingsfunctie gx(a) is periodiek met periode 211', is verschui

vings-symmetrisch en heeft eenheidsamp1itude.

De verde1ing van de statorstroombe1egging As(aA) kent een getrapte vorm

door het eindig aanta1 fasen en de methode van discretisering zoa1s

beschreven in paragraaf 2.3. Om het rekenwerk eenvoudig te houden,

nemen we aan dat het aanta1 fasen m zo groot is dat we een verwaar

loosbare fout maken door de stroombe1egging a1s een continue verde ling

te beschouwen. We definieren de stroombe1egging, net a1s de f1uxdicht

heid, aan de hand van een continue dimensie10ze verde1ingsfunctie en

een amp1itudefactor met de dimensie Ampere per meter:

(3.6)

Vanaf dit moment zu11en we de verde1ingen van de statorstroombe1egging

en de rotorf1uxdichtheid a1s continu beschouwen. De dimensie10ze

verde1ingsfunctie is bruikbaar voor de stroombe1eggings - en de flux

dichtheidsverde1ing. We onderscheiden een aanta1 verde1ingsfuncties

met speciale symmetrie-eigenschappen. Deze eigenschappen vo1gen uit de

tweepo1ige configuratie van de machine en de keuze van de bewikke1ing

met diameterwikke1ingen. De functies zijn in figuur 3.1 samengevat.
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Figuur 3.1 Definitie van de verdelingsfuncties

De verdelingsfuncties zijn opgesomd in tabel 3.1. In deze tabel is de

indexletter vermeld waarmee elke verdelingsfunctie in het vervolg zal

worden aangeduid. Bovendien zijn de gemiddelde waarde en effectieve

waarde van de verdelingsfuncties vermeld. Deze waarden zullen we later

gebruiken.

Tabel 3.1 Kengetallen van de verdelingsfuncties

vorm index gemiddeld RMS

blok gb 1 1

quasiblok gq a Ja

trapezium gt (a+b) J(at:JfJb)

driehoek gd ~ Jv,

sinus gs 2/7£ ~2

Bij de verdelingsfuncties kan worden geconstateerd dat de quasiblok

en trapeziumverdelingen nauw samenhangen met de blokvormige en drie-
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hoekvormige verdeling. Met a=l wordt de quasiblok-functie hetzelfde

als de blokfunctie. Met a=l en b=O wordt de trapezium-functie hetzelf

de als een blokfunctie, terwijl met a=O en b=~ een driehoek ontstaat.

De sinusvormige verdeling staat geheel los van deze verdelingen.

3.2 Draaimoment als functie van rotorpositie

Om het draaimoment te bepalen, gaan we uit van de vergelijkingen

(2.29), (2.31) en (2.36) en we vinden:

211'

({ds )21effJAs,x(QA)Br,y(QA-M r) daA

o
211'

({ds )21effJAs.x(QA)Br,y(QA+~t.Qs-er)daA
o

(3.7)

De stroombelegging en de fluxdichtheid drukken we vervolgens uit in de

verdelingsfuncties met bijbehorende amplituden. Tevens combineren we

de machine-dimensies tot een effectief boringsvolume Veff:

211'
1 . . J1r VeffAs.xBr,y &(QA) ~(QA+~t.Qs-er) daA

o

met Veff = 1T({ds )21eff '

(3.8)

We beschouwen een stilstaande stroombelegging door te stellen kt=O. Ret

draaimoment hangt dan bij een gegeven machinetype uitsluitend af van

de momentane rotorhoekpositie 6 r :

(3.9)

Voor elke positie k t van de stroombelegging hangt het draaimoment af

van de momentane hoekverschuiving QA-Qr tussen de stroombelegging en de

rotor. We kunnen het draaimoment dus als functie van deze hoekver

schuiving uitdrukken.
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Om een aantal combinaties te beschouwen, is het voldoende om het

produkt van de twee genormeerde verdelingsfuncties te integreren. Uit

deze integraal voIgt een genormeerde functie voor het draaimoment

211J&e(Ct)~(Ct-Mr)da:
o

(3.10)

waarbij we integreren in het CtA-referentiestelsel en waaruit het

fysische draaimoment wordt gevonden met

(3.11)

Voor verschillende combinaties gx en gy is met vergelijking (3.10) een

uitdrukking voor T"'xy(~i)r) bepaald. De resultaten zijn in tabel 3.2

samengevat. In de tabel zijn aIle combinaties met de parameterloze

verdelingsfuncties opgenomen: bIok, driehoek en sinus.

Tabel 3.2 T"'xy(~~r) bij parameterioze verdeiingsfuncties

gx(et) gy(et) T;y(Mr ) T~(~er=O)

biok biok 211 (1- 21 Mrl ) 211
11

biok driehoek 1I2_4~e2 11r
11

biok sinus 4cos(~er) 4

driehoek driehoek 2113-611IMrI2+41~erI3 211 /3
"3 112

driehoek sinus 8cos(~er) 8/11
11

sinus sinus 1Icos(~er) 11

De quasi-blokvormige en de trapeziumvormige verdeling worden gekarak

teriseerd met een resp. twee parameters (a en b) en zijn in tabel 3.2

achterwege gelaten. De verdelingsfuncties zijn niet glad. Het is niet

mogelijk om voor combinaties van twee niet-gladde verdelingsfuncties,
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waarbij een of beide verdelingsfuncties door parameters worden geka

rakteriseerd, de integraal (3.8) tot een analytische uitkomst te

herleiden. We nemen aan dat, op grond van het feit dat de quasi

blokvormige en de trapeziumvormige verdeling dezelfde sYmmetrie

eigenschappen hebben als de overige verdelingsfuncties, de functie

T*xy(t.iJr ) ook in dit geval symmetrisch zal zijn met een maximum voor

t.iJr-O. We kunnen dan voor combinaties met deze verdelingen de maximale

waarde van het genormeerde draaimoment T*xy(t.iJr-O) bepalen. In tabel 3.3

staan de resultaten. Tevens zijn bij een sinusvormige gx de relaties

T*xy(t.iJr)/T*xy(t.iJr=O) aangegeven die de afhankelijkheid van t.iJr uitdruk

ken.

Tabe1 3.3 T*xy(~~r=O) blj parameter-verdelingsfuncties

gx(Q) gy(Q) T~(Mr·O) T~(~9r) I T~(~9r·O)

blok quasiblok 2"a

blok trapezium 21[(a+b)

driehoek quasiblok 1[ a(2-a)

driehoek trapezium 1[ [a(2-a) +2b (1-a+~b) l
3

sinus quasiblok 4sin(a~) cos(~9r)
2

sinus trapezium ~ [cos(a~) -cos( (a+b)~) l cos(~9r)

b" 2 2

Zonder verder aan te tonen stellen we dat de functies T*xy(t.iJr ) die in

tabel 3.2 staan aIle symmetrisch zijn rond t.iJr-O, een maximum hebben

voor die waarde van t.iJ en monotoon dalen voor 1t.iJr 1>0. Voor de functies

in tabel 3.3 hebben we de twee eerstgenoemde eigenschappen aangenomen.

De waarde van het maximum bij t.iJr=O is vermeld in de vierde kolom van

tabel 3.2 en de derde kolom van tabel 3.3. Aangezien de functies

T*xy(t.iJ) dus qua eigenschappen overeenkomen met de functie T\b(t.iJ) die

in paragraaf 2.5 is afgeleid, kan de berekening van het gemiddelde

draaimoment bij een bewegende statorstroombelegging analoog verlopen

aan de berekening in paragraaf 2.6, waarbij als voorbeeld een combina-
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tie van twee b1okvormige verde1ingen is aangenomen.

3.3 Gemiddeld draaimoment als functie van aantal fasen

Het draaimoment is maximaa1 wanneer de momentane rotorpositie 6 r ge1ijk

is aan de positie van de stroombe1egging kt~Qs' a1thans wanneer

T*xy(~6r=0) het maximum van de functie T*xy is. Figuur 2.13 en verge

1ijking (3.1) maken dit duide1ijk voor een bepaa1de configuratie.

Doordat de beweging van de stroombe1egging in 2m stapj es met grootte

~Qs 1angs de gehe1e statorboring p1aatsvindt, varieren de posities van

rotor en stroombe1egging ten opzichte van e1kaar wanneer de stroombe

legging sti1staat. De amplitude van die variatie in hoek is ge1ijk aan

~Qs. Te1kens wanneer de rotor, na een stap van de statorstroombe1eg

ging, over een hoek ~Qs verder is gedraaid, maakt de stroombe1egging

weer een stap. De beweging van de stroombe1egging wordt nu zo gekozen

dat tussen twee stappen in, de referentieposities van rotor en stroom

be1egging op een bepaa1d tijdstip t samenva11en. Ergens tussen twee

stappen wordt het maxima1e draaimoment gerea1iseerd.

In figuur 2.15 is het ver100p van Tbb(~6r) geschetst a1s functie van 6 r

voor een aanta1 posities van de stroombe1egging die worden voorgeste1d

door k t . Het omschake1en naar een nieuwe positie voor de stroombe1eg

ging werd in paragraaf 2.5 veronderste1d te worden gedaan bij de

rotorposities

(3.12a)

zie verge1ijking (2.37). Dit levert, op grond van de symmetrie-eigen

schappen van de functie Tbb(~6r)' de grootste gemidde1de waarde voor

het: draaimoment. Om ook op andere momenten te kunnen omschake1en,

voeren we de parameter Qc in:

(3.12b)

De hoek 6 c ,p geeft nu de rotorpositie waarop wordt overgeschake1d van
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de p8 naar de (p+l)e positie van de stroombelegging. We duiden deze

hoek aan met de term verschuivingshoek. De parameter ere is een maat

voor de verschuiving van de commutatie. Dit kan worden beschouwd als

een elektronische borstelverschuiving aangezien de positie ~Qs van de

stroombelegging wordt bepaald door de schakeltoestand van de statio

naire elektronische commutator.

Het over een omwenteling gemiddelde koppel voIgt als we T~(~6r) invul

len in vergelijking (2.35) in plaats van de daar als voorbeeld ge

bruikte Tbb (l'.6r ). We middelen over het interval tussen twee opeenvol

gende verschuivingen van de stroombelegging. Gesteld dat deze ver

schuivingen plaatsvinden bij de rotorposities 6 e ,p en 6 e ,P+l' vinden we

een uitdrukking waarmee we het gemiddelde draaimoment kunnen bepalen:

271

T~,av ~ JT~(wmt+8ro-~~Qs)d(wmt)
"'mt=O

(3.13)

Hierbij is de rotorposi tiehoek 6 r vo 1gens relatie (2.36) gebruikt.

Tussen de integratiegrenzen geldt voor de positie van de statorstroom

belegging kt=p+l. De interval len tussen twee rotorposities waarbij

opeenvolgende verschuivingen van de statorstroombelegging plaatsvin

den, zijn van gelijke lengte wanneer de parameter Qe in een (quasi-)

stationaire toestand constant is.

Met de uitdrukkingen voor het draaimoment zoals die voor de diverse

configuraties zijn bepaald en samengevat in tabel 3.2, is aan de hand

van vergelijking (3.13) het gemiddelde draaimoment bepaald. Voor de

blok-blok configuratie verloopt de berekening als voIgt, wanneer we de

uitdrukking voor Tbb(~6r) uit tabel 3.2 in (3.13) substitueren:
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(3.14)

In tabel 3.4 zijn voor dezelfde combinaties zoals die z~Jn opgenomen

in tabel 3.2, de berekende uitdrukkingen voor het gemiddelde draaimo

ment samengevat.

Tabel 3.4 Gemiddeld draaimoment T*xy,av bij parameterloze verdelingsfuncties

gx(o.) gy(o.) • • •Txy,av(m,o.c) Txy,av(m,Qc zO ) Txy,av(Dr"O,Qc zO )

blok blok 1+0.2 2ft'(1-~) 2ft'2ft'(1- __c ) 2m
2m

2 ft'(1 __4_)
blok driehoek 4+12Qcft'(1-__ ) 12m2 ft'

12m2

blok sinus 42mSin(~)cos(~o.c) 4 2msin (~)
4ft' 2m 2m ft' 2m

2 2 4 2ft'(1_2....+_1_) 2ft'
driehoek driehoek 2ft' 2+So.c l+So.c +Qc "3_(1-__ + ) 3 4m2 8m3

3 4m2 8m3

driehoek ~ 2msin (~ )cos( ~Qc) ~ 2msin(~) 8
sinus ft' ft' 2m 2m ft' ft' 2m ft

sinus sinus ft'2mSin(~)cOs(~Qc) ft'2msin(~)
ft'ft' 2m 2m ft' 2m

Het maximum van T*xy,av(m.Qc) bij bepaalde m blijkt voor aIle combina-
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ties op te treden als Qc=O. De optimale omschakelmomenten voor de

stroombelegging treden dan volgens vergelijking (3.12) op bij de

rotorposities 19r ,p zoals die zijn gedefinieerd in vergelijking (2.37) .

Dit werd bij de uitwerking van het voorbeeld in paragraaf 2.6 reeds

aangenomen op grond van de grafiek in figuur 2.15.

Het absolute maximum van T\y,av(m,Qc=O) wordt gerealiseerd voor m-+<>o en

is gelijk aan de amplitude van de T*~(19r)-functie. In dit limietgeval

maakt de stroombelegging oneindig veel stappen ~Qs die oneindig klein

zijn langs de statorboring: er is sprake van een continue beweging met

hoeksnelheid wA=Wm' De hoekposities 19c,p vallen samen met de hoekposi

ties 19r ,p als m-+<X>, waardoor dan voor elke eindige waarde van Qc het

maximale draaimoment wordt gerealiseerd.

Voor de verdelingsfuncties die door een parameter worden vastgelegd is

met uitdrukking (3.13) het maximale gemiddelde draaimoment T*~,~(m~)

bepaald. De waarden zijn opgesomd in tabel 3.5. Voor de twee configu

raties met een sinusvormige verdelingsfunctie is in de tabel 3.5 de

term aangegeven die aangeeft hoe T*~.av(m,Qc)/T*~.av(m-+<x» afhangt van m

Tabel 3.5 Gemiddeld draaimoment bij parameter-verdelingsfuncties

gx{Q) gy{Q) T~,av{~lIl) T~,av{m,Qc) I T~,av{~lIl)

blok quasiblok 211:a

blok trapezium 211:{a+b)

driehoek quasiblok 11: a{2-a)

driehoek trapezium 1I:[a{2-a)+2b{1-a+~b)l
3

sinus quasiblok 4sin{a~) 2msin{~)cos{~Qc)
2 11: 2m 2m

sinus trapezium ~ [cos{a~) -cos ({a+b) ~) l 2msin{~)cos{~Qc)
bft: 2 2 11: 2m 2m

De conclusie naar aanleiding van de tabellen 3.4 en 3.5 luidt dat de
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combinatie van blokvormige stroombelegging met een blokvormige verde

ling van de fluxdichtheid het hoogst mogelijk gemiddelde koppel

oplevert voor alle waarden van m, althans bij constante amplituden van

de verdelingsfuncties. Dit zal een slecht criterium blijken te zijn.

Als we de relaties T"'xy(m, Ctc=O) uitzetten in een grafiek, zoals in

figuur 3.2, dan zijn de verschillen tussen de diverse configuraties

duidelijk zichtbaar.
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:i
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I

<IJ
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<Il
01

---0.80 /

0.60 ( ..............................................................•••..
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0.20 I------+-----+------+--------i _.- 55

131074

0.00 '----'-----'-_L----'-----'-_L----'-----'-_J..----'-----'------'

1

aantal fasen m

Figuur 3.2 Gemiddeld genormeerd koppel T*xy voor diverse configuraties

3.4 Pulsaties in het draaimoment

Een aspect dat tot nu toe buiten beschouwing is gebleven, is de

pulsatie van het draaimoment. Dit zogenaamde trilkoppel ~T*xy defini

eren we als het verschil van de maximale en de minimale waarde van het

draaimoment die tussen twee verplaatsingen van de stroombelegging

wordt bereikt. Wanneer bijvoorbeeld kt=p+l, dan
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(3.15)

De rotorposities '6c,p zijn gedefinieerd in uitdrukking (3.12) en geven

de posities van de rotor waarbij de stroombelegging wordt verplaatst.

De posities zijn zodanig dat in elk interval ['6c,p,'6C ,P+l] tussen twee

opeenvolgende rotorposities de maximale waarde van het draaimoment

wordt gereal iseerd voor een bepaalde rotorpos i tie. Daarmee is

max[T*~(~'6r)] bekend en gelijk aan T*~(~'6r=O). Dit maximum wordt zonder

borstelverschuiving (dan is Qc=O) precies op de helft van zo'n interval

gerealiseerd. Omdat T*~(~'6r) symmetrisch is rond ~'6r=O, geldt nu dat

min[T*~(~'6r)]=T*~(~~Qs) en dus

(3.16)

Deze uitdrukking geldt dus alleen wanneer Qc=O. Wanneer Qc afwijkt van

nul, wordt het trilkoppel anders. Immers, de minimale waarde van T*~

is een functie van Qc' De maximale waarde van T*~ wordt bovendien een

functie van Qc wanneer de borstelverschuiving zo is, dat het maximum

van T*~ niet meer tussen twee opeenvolgende verplaatsingen van de

stroombelegging wordt gerealiseerd.

Om een vergelijking tussen diverse configuraties mogelijk te maken,

normeren we het trilkoppel op het gemiddelde draaimoment. Met verge

lijking (3.16) vinden we

~T"
~

T~,av

(3.17)

Deze waarde zetten we uit voor de verschillende configuraties uit

tabel 3.4 als functie van het aantal fasen m; zie figuur 3.3 voor het

resultaat.

Ret blijkt dat het hoge gemiddelde draaimoment bij de configuratie met

twee blokvormige verdelingen gepaard gaat met een hoge waarde van het
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Figuur 3.3 Trilkoppel, genormeerd op gemiddeld draaimoment (met Qc=Ol

trilkoppel. Dit is te begrijpen door aan de hand van tabel 3.2 de vorm

van de relatie T"'xy('6r ) te beschouwen. Voor de blok-blokcombinatie is

deze relatie een driehoeksfunctie waarvan de afgeleide d/d'6r voor '6r>D

gelijk is aan -4. Bij de blok-driehoekcombinatie is de relatie een

parabolische functie, met een afgeleide gelijk aan 8'6r /7f. Voor '6r >7f/2

zal de afgeleide van de paraboolfunctie in absolute waarde groter zijn

dan die van de eerstegraads-driehoeksfunctie. Rond het maximum van

Tbb ('6r ) daalt de waarde bij de paraboolfunctie langzamer, en zal dus

het minimale draaimoment minder verschillen van het maximale bij '6r=D.

En daarmee is het trilkoppel ook kleiner.

Zoals reeds geconcludeerd, blijkt uit tabel 3.4 en figuur 3.2 dat geen

enkele combinatie een hoger gemiddeld draaimoment haalt dan de combi

natie met twee blokvormige verdelingen: een blokvormig verdeelde

stroomdichtheid en een blokvormige verdeling van de fluxdichtheid in

de luchtspleet als geschetst in figuur 2.4.

Bij de voorafgaande beschouwing van combinaties van verdelingsfuncties

46



zijn de amp1ituden van de stroombe1egging en de f1uxdichtheid constant

veronderste1d. Dat dit geen goed criterium is, blijkt bijvoorbee1d

wanneer we de effectieve waarde van de fasestromen bij verschi11ende

verde1ingen van de stroomdichtheid beschouwen.

3.5 Normering van de stroombelegging

Bij wijze van voorbee1d nemen we een b1okvormige en een driehoekvormi

ge stroombe1egging. Het aanta1 fasen m veronderste11en we zodanig

groot, dat we een k1eine fout maken a1s we het getrapte driehoekvormi

ge ver100p van de stroombe1egging uit figuur 2.7 benaderen door een

continu driehoekvormig ver100p (stippe11ijn in dieze1fde figuur).

Gedurende een verdraaiing ~~r=~Qs van de rotor staat de stroombe1egging

aan statorzijde sti1. Wanneer we 1angs de statorboring een dee1 das be

schouwen, voert dat dee1 een stroom

(3.18)

De stroombe1egging komt tot stand door de m voedende stroombronnen een

2m-tal stroomwaarden een voor een te 1aten voeren gedurende een

bepaa1de tijd. De stroombe1egging die zo ontstaat heeft een getrapte

vorm en beweegt in 2m stapjes rond 1angs de statorboring. In paragraaf

2.3 is dit uitgewerkt. De m diameterwikkelingen voeren gedurende een

omwente1ing van de statorstroombe1egging achtereenvo1gens 2m stroom

waarden die we in paragraaf 2.3 I1, .. ,Im,-I1, .. ,-Im genoemd hebben.

Wanneer de stroombe1egging met een constante gemidde1de hoeksne1heid

"'A.8V 1angs de statorboring beweegt, dan za1 e1ke stroombron e1ke

stroomwaarde gedurende een ge1ijke tijd ~t voeren. De effectieve

waarde van de fasestroom i k (de stroom door een voedende stroombron van

fase k) vinden we dan door de 2m stroomwaarden te kwadrateren en te

midde1en in de tijd. Maar, op een bepaa1d tijdstip t zijn a11e stroom

waarden 1angs de statorboring aanwezig. De effectieve waarde kunnen we

dus ook vinden door de stroomwaarden te kwadrateren en te midde1en

naar de p1aats 1angs de statorboring:
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t+T

i:'rms i:'eff {I i:(r)dr
t

(3.19)

Voor de twee configuraties die als voorbeeld dienen, kunnen we de

effectieve waarde van de stroom door de geleiders uitrekenen. Stel, de

stromen hebben een amplitude I a • Bij de blokvormige stroombelegging is

de effectieve waarde gelijk aan I a en voor de driehoekvormige stroombe

legging aan I a/J3. De koperbelegging van de stator heeft N diameterwik

kelingen met een constante koperdoorsnede die zijn georganiseerd in m

gelijke fasen. De elektrische weerstand van de diameterwikkelingen is

constant en gelijk aan Rw. In een fase is de elektrische dissipatie dus

gelij k aan i 2k •effRw.

Wanneer de koperbelegging blokvormige stromen voert om een blokvormige

stroombelegging te maken, zal de warmteontwikkeling ten gevolge van

elektrische verliezen (i2
k effRwrn) dus drie keer zo groot zijn als

wanneer de koperbelegging driehoekige stromen voert voor een driehoe

kige stroombelegging.

Nota bene: doordat de bewikkeling van de machine bestaat uit N diame

terwikkelingen die in m gelijke groepen zijn verdeeld, waarbij de

diameterwikkelingen in een groep of fase in serie zijn geschakeld,

refereren de begrippen "stroom door een wikkelhelft", "stroom door een

diameterwikkeling" en "stroom door een fase" naar dezelfde stroom en

zijn dus gelijkwaardig.

We willen een gefundeerde vergelijking tussen machines met verschil

lende configuraties maken. Daarbij houden we de hoeveelheid koper in

de verschillende machines constant en kiezen we voor een constante

effectieve waarde I ref van de stroom door de m fasen:

(3.20)

Uit de vergelijkingen (2.5), (2.4) en (2.1) voIgt nu de amplitude van

de stroombelegging die wordt gemaakt door de m statorfasen en de

bijbehorende, volgens vergelijking (3.20) genormeerde fasestromen:
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(3.21)

Door de regelmatige verdeling van de diameterwikkelingen geldt op

grond van (2.1) dat de koperbelegging blokvormig is met een amplitude

gelijk aan N/(~~ds)'

De waarde ix/I ref wordt bepaald door de vorm van de stroombelegging.

Deze vorm is getrapt met 2m stroomwaarden en gelijk aan de vorm van de

fasestromen omdat aIle wikkelfasen aIle stroomwaarden achtereenvolgens

voeren. We normeren de amplitude van de statorstroombelegging op de

waarde

.
As,ref (3.22)

Sinusvormige belegging in een synchrone machine

Ret is belangrijk om een vergelijking tussen het beschouwde machinety

pe en een synchrone machine te kunnen maken. Het beschouwde machinety

pe is een borstelloze gelijkstroommachine met gelijkmatige bewikke

ling. Door het voorschakelen van bijvoorbeeld een stroombroninverter

is een synchrone machine ook te bedrijven als een borstelloze gelijk

stroommachine. Nu is de bewikkeling van de machine echter niet meer

gelijkmatig. Daarom beschouwen we dit geval apart.

Een driefasige synchrone machine beschikt over drie wikkelingen die

bij benadering sinusvormig zijn verdeeld. Onregelmatigheden worden ge

introduceerd door de fysieke discretisatie van de wikkeling in gleuven

en door het streven naar een gelijkmatige vulling van die gleuven. In

dit rapport veronderstellen we drie ideale sinusvormige koperbeleggin

gen die onderling %~ zijn verschoven:
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(3.23)

Het onderschrift SM geeft aan dat het de koperbelegging van een

synchrone machine betreft. Hiermee beschouwen we impliciet de sinus

vormig verdeelde wikkelingen als eigenschap van een synchrone machine.

In totaal hebben we nUt als we wederom diameterwikkelingen veronder

stellen.

7r

3 I zSMsin(as ) {clsoos = 6zsM{cls
o:s=o

(3.24)

diameterwikkelingen nodig. Dit aantal stellen we gelijk aan het aantal

wikkelingen in de borstelloze gelijkstroommachine. dat gelijk is aan

(3.25)

Het onderschrift BGM duidt aan dat het de koperbelegging van de

borstelloze gelijkstroommachine betreft. Gelijkstellen van de uit

drukkingen (3.24) en (3.25) leidt tot

(3.26)

De synchrone machine kan op diverse manieren worden gevoed. Een

draaistroomnet en een pulsbreedtegemoduleerde stroombroninverter (PWM

CSI) leveren een symmetrisch driefasenstroomstelsel met amplitude i net

en circelfrequentie Wnet
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·i net cos (wnett)

(3.27)

Y'anneer we de koperbeleggingen volgens (3.23) voeden met het stroom

stelsel (3.27), dan wordt de resulterende stroombelegging

(3.28)

De stroombelegging As,SM is sinusvormig en beweegt met hoeksnelheid Wnet

in richting van positieve Qs' De amplitude relateren we aan die van de

stroombelegging van de borste11oze gelijkstroommachine. Uitdrukking

(3.26) geeft de verhouding van de amp1ituden van de koperbelegging van

beide typen machines. De sinusvormige stromen waarmee de synchrone

machine wordt gevoed, hebben een effectieve waarde die ge1ijk is aan

27f /Wnet
= r ( J i a (t)2dt)

o

27f /Wnet
=r ( J i~etCOs2(wnett)dt)

o

(3.29)

Aile geleiders in de synchrone machine voeren een stroom met effectie

ve waarde ~2inet. Deze dient gelijk te zijn aan de effectieve waarde

van de stroom die de geleiders in de bors~e11oze gelijkstroommachine

voeren, en die gegeven wordt in uitdrukking (3.20). Dan voigt

(3.30)

De amplitude van de stroombelegging van de synchrone machine, uitge-
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drukt in I ref en zBGM' vinden we door (3.30) en (3.26) in te vullen in

vergelijking (3.28) onder weglating van de sinusterm:

3· .
"2 zSM ~net

(3.31)

omdat As,ref op grond van vergelijking (3.22) en (3.25) gelijk is aan

.
As,ref (3.32)

De sinusvormige stroombelegging komt op fundamenteel andere wijze tot

stand dan de tot nu toe beschouwde stroombeleggingen. De stroombe

legging van de synchrone machine beweegt ook niet in stapjes. maar

continu en met een hoekfrequentie gelijk aan die van het net (in een

tweepolige machine). De stroombelegging van de synchrone machine komt

overeen met de reeds beschouwde gediscretiseerde sinusvormige beleg

ging als ~<X). Als m-+<X) dan bewegen de sinusvormige stroombeleggingen

van de borstelloze gelijkstroornrnachine (Ass) en van de synchrone

machine (As,SM) met continue hoeksnelheid en zijn bovendien gelijkvor

mig. De amplituden van de twee beleggingen verschillen onderling.

Genormeerde amplitude stroombelegging

Voor de diverse verdelingsfuncties van de stroombelegging kunnen we

een genormeerde amplitude uitrekenen op basis van de effectieve waarde

van de fasestroom. We drukken de fasestroom uit in de betreffende

verdelingsfunctie gx met amplitude i x als functie van wmt. De hoekfre

quentie van de fasestromen komt overeen met de mechanische hoeksnel

heid van de rotor; stroombelegging en rotor moeten immers met dezelfde

snelheid draaien om tot een netto draaimoment te komen en de machine

is tweepolig. De effectieve waarde berekenen we door het gemiddelde

van het kwadraat van de verde ling te bepalen:
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2'11"

ix,k,eff = r ( -irIf;g;(wmt)d(wmt) ) .. I ref . (3.33)

Deze effectieve waarde dient gelijk te zijn aan I ref , zoals reeds

aangegeven in vergelijking (3.33). Uit (3.33) voIgt dan een verhouding

tussen i x en I ref . Voor de stroombelegging van een synchrone machine

gevoed uit een symmetrisch driefasig stroomstelsel hebben we dat ook

gedaan; de verhouding tussen inet. en I ref voIgt uit vergelijking (3.31).

In tabel 3.6 zijn de aldus bepaalde relatieve amplituden van de

fasestromen opgesomd. Met vergelijking (3.21) is vervolgens de ampli

tude van de stroombelegging bepaald. De relatieve waarden van deze

amplituden betrokken op de referentieamplitude As,ref uit (3.22) zijn

ook in de tabel opgenomen.

Tahel 3.6 Genormeerde amplit.uden van de st.roombelegging

ix As,x As .x
As,x(cxA) Iref As,ref As,ref

blok 1 1 1.0000

quasiblok 1 1

-,;. 7:

t.rapezium 1 1

lCa+~b) 1Ca+~b)

driehoek 13 13 1. 7320

sinus .[2 .[2 1. 4142

sinus(SM) .[2 '11".[2 1.1107...,.

3.6 Normering van de fluxverdeling

Bij de verdelingen voor de fluxdichtheid uit tabel 3.1 kan de totale

flux, die de luchtspleet oversteekt, worden bepaald. We kunnen deze

totale flux berekenen als we de continuiteitsvergelijking toepassen op

een denkbeeldige cylinder die de rotor omvat. Wanneer we de absolute
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waarde bepalen van de flux die de cylinder doorsteekt, vinden we het

dubbele van de flux die de cylinder van binnen naar buiten doorsteekt.

Uit de continuiteitsvergelijking voigt dat de netto-som van flux die

de cylinder in is gericht en de flux die de cylinder uit is gericht,

gelijk is aan nul. In formulevorm geldt dan:

2"

~r.x = ~ J IBr,x(or) Ilr{.droor
"'r&O

(3.34)

Hierin stelt lr de lengte van de rotor voor en dr de diameter, waarmee

lr~droor een infinitesimale oppervlakte-eenheid op de rotor is. De flux

zal via het statorijzer een weg terug zoeken. In figuur 3.4 is voor

een blokvormige verdeling Br(or) de grootte van de flux in het stator

ijzer, de jukflux ~j,rx, als functie van de plaats or gegeven.

B,ct>

o

Figuur 3.4 De retourflux in het statorijzer

In figuur 3.4 is tevens een doorsnede van de machine getekend, waaruit

blijkt dat bij de gegeven verdeling van de fluxdichtheid in de lucht

spleet en rotorpositie de grootste absolute waarde voor de jukflux

optreedt bij 0s=O (negatief ofwei rechtsom) en bij 0s=1I' (positief).

Deze grootste waarde is gelijk aan de helft van de totale flux die de

luchtspleet oversteekt:
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(3.35)

Om verzadiging van het statorijzer te voorkomen, dient de doorsnede

van het juk zodanig te zijn dat de fluxdichtheid als gevolg van de

flux ~j.rx beneden het niveau blijft waar het ijzer magnetisch verzadigd

raakt. Voor een grotere jukflux zal de ijzerdoorsnede van het juk

groter moeten worden. Een grotere jukflux gaat ten koste van meer

materiaal. Om de investering in materiaal bij machines met een ver

schillende verdeling van fluxdichtheid Br hetzelfde te houden, kiezen

we voor een constante (totale-) flux ~r.x:

~r.x = ~r.ref
(3.36)

Hierbij kiezen we de flux ~r,ref gelijk aan de totale flux die bij een

blokvormige verdeling de luchtspleet oversteekt en die we berekenen

met (3.34):

(3.37)

Met de verdelingsfuncties uit tabel 3.1 kunnen we diverse verdelingen

voor de fluxdichtheid in de luchtspleet van de machine maken aan de

hand van uitdrukking (3.5). Van elk van deze verdelingen kunnen we met

uitdrukking (3.34) de totale flux bepalen die de luchtspleet over

steekt. Deze totale flux stellen we gelijk aan ~r.ref:

~r.x

2l'f

i J
"'r=O

(3.38)

Door het gebruiken van relatie (3.37) voIgt een relatie tussen de

amplitude van de fluxdichtheidsverdeling Br •x en die van de blokvormige

verdeling. Een overzicht van de aldus bepaalde amplituden van de

verdelingen, genormeerd op de amplitude van de blokvormige verdeling,

is in tabel 3.7 opgenomen.
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Tabel 3.7 Genormeerde amplituden van de fluxdichtheid

Br,x(crr ) Ir,x I Br,x I (idem)
Ir,b Br x=Br b Br,b Ir,x=lr,ref, ,

blok 1 1 1.0000

quasiblok 1a 'i

trapezium (a+b) 1
a;o

driehoek 1
2 2.0000

'2

sinus 2 7f 1. 5708
'jf '2

3.7 Vergelijking van de configuraties

Wanneer we de normering van de amplituden van stroombelegging en

fluxdichtheid in aanmerking nemen, kunnen we een vergelijking opstel

len tussen machines met verschillende verdelingen voor wat betreft het

gemiddeld draaimoment. Door de normering houden we bij die vergelij

king de hoeveelheid koper en de hoeveelheid statorijzer constant.

Bovendien zullen we de diameter ds van de statorboring, de luchtspleet

So en daarmee de diameter van de rotor dr alsmede de effectieve lengte

leff van de machines constant houden. In de beschouwde machines inves

teren we dus, globaal gezien, evenveel materiaal.

Wanneer de stroombelegging driehoekvormig is, volgt uit tabel 3.6 dat

de amplitude van deze belegging J3 keer zo groot is dan de amplitude

van een blokvormige stroombelegging. Als de fluxverdeling driehoekig

is, volgt uit tabel 3.7 dat deze een amplitude heeft die 2 keer groter

is dan die van een blokvormige fluxverdeling. Door deze ongelijke

normering van een verdeling van stroombelegging respectievelijk

fluxdichtheid, kunnen we nu niet meer volstaan met het beschouwen van

uitsluitend een combinatie. Een driehoek-sinus combinatie zal een

gemiddeld draaimoment opleveren dat afwijkt van dat van een sinus

driehoek combinatie, waarbij de eerstgenoemde verdeling de stroombe

legging voorstelt.
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In tabel 3.8 zijn aIle mogelijke combinaties opgesomd die kunnen

worden sarnengesteld met de parameterloze verdelingsfuncties blok,

driehoek en sinus. Bovendien is voor de verdeling van de stroombeleg

ging nog de sinusvorm van de synchrone machine opgenomen. In de eerste

en tweede kolom zijn de van toepassing zijnde verdelingen benoemd.

In de derde kolom is een genormeerde uitdrukking voor het gemiddelde

draaimoment als functie van het aantal fasen m vermeld. De amplituden

van de verdelingen van stroombelegging en fluxdichtheid zijn genor

meerd op die van de blokvormige verdelingen. In de kop van de kolom

zijn in de noemer van de breuk de amplituden van de blokvormige

verdelingen te herkennen. De komplete noemer

(3.39)

stelt een referentie-draaimoment Tref voor. In de derde kolom (met de

uitdrukkingen voor het draaimoment per configuratie) is met een kleine

witruimte een scheiding aangebracht tussen een amplitudefactor en een

factor die van m afhangt. Laatstgenoemde factor gaat in limiet voor

m-+llD naar 1.

In de vierde kolom is de numerieke waarde van het gemiddelde draaimo

ment vermeldt voor m-+ llD •

In de vij fde kolom tenslotte is deze waarde genormeerd op die van de

combinatie van twee blokvormige verdelingen (=2~).

Uit de tabel blijkt dat de combinatie van een driehoekvormige stroom

belegging en een driehoekvormig verdeelde fluxdichtheid het grootste

gemiddelde koppel oplevert.

De combinatie van twee blokvormige verdelingen geeft een gemiddeld

draaimoment dat een factor )2 groter is dan bij de synchrone machine

met blokvormige verdeling van de fluxdichtheid.

In figuur 3.5 zijn twee grafieken opgenomen waarin de functies voor

het gemiddelde koppel uit tabel 3.8 als functie van m zijn uitgezet.

De combinaties zijn in twee groepen gespli tst en in twee grafieken

uitgezet om deze overzichtelijk te houden. Aan de hand van de grafie-
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ken kunnen we een duidelijke indruk krij gen van het verloop van het

gemiddelde draaimoment als functie van het aantal fasen m.

rabei 3.8 Vergeiijking van het gemiddeid draaimoment r*XY,av

As,x(ctA) Br,y(ctr ) r~,av(m) ~
rxy,av(m.ctccO)

r*xy,av(lJt""O) r*XY. av(lJt""O)/211
.!VeffAs bBr b
11 "

biok biok 211 (1- 1 ) 6.2832 1.00002m

biok driehoek (1- 4 ) 6.2832 1.0000211 12m2

biok sinus 211
2msin ( 11 ) 6.2832 1.000011 Trii

driehoek biok 11.[3
(1- 4 ) 5.4414 0.8660

12m2

411 .[3 2 1
driehoek driehoek 0-'7::2+';;::3) 7.2552 1.1547'3 4m 8m

driehoek sinus 4.[3
2m.(1I) 6.9282 1.1027-;rSln Trii

sinus biok 4.[2 2msin (~) 5.6569 0.900311 m

sinus driehoek 16.[2 2msin ( 11 ) 7.2025 1.1463-11- 11 Trii

sinus sinus 111 2.[2 ~mSin(~) 6.9789 1.1107'2

sin(SM) biok 11.[2
2msin ( 11 ) 4.4429 0.707111 Trii

sin(SM) driehoek 4.[2
2msin ( 11 ) 5.6569 0.900311 Trii

sin(SM) sinus 111 3.[2 ~mSin(,~) 5.4812 0.8724'8
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4 Invloed van de ankerreactie

4.1 Lineair model

In de berekening van het draaimoment in de voorafgaande hoofdstukken

is uits1uitend met de radiale component van de magnetische inductie

als gevo1g van de rotorstroombe1egging rekening gehouden. In para

graaf 2.5 is slechts kort toege1icht waarom de radiale magnetische

inductie die een gevo1g is van de statorstroombe1egging, buiten be

schouwing wordt ge1aten. Daarbij is verwezen naar deze paragraaf voor

een meer uitgebreide toe1ichting. We zu11en nu meer systematisch

bezien hoe het 1uchtsp1eetve1d is opgebouwd en hoe dit 1uchtsp1eetve1d

afhangt van de magnetische niet-1ineariteit.

Zolang we magnetische 1ineariteit veronderste11en is de f1uxdichtheid

in de 1uchtsp1eet vo1gens het superpositiebeginse1 te ontbinden in

twee componenten: een component Bs opgewekt door de statorstroom

be1egging en een component Br door de rotorstroombe1egging. In het

stator- en rotorijzer mogen we magnetische 1ineariteit aannemen zolang

de magnetische inductie beneden de verzadigingswaarde b1ijft. De

verzadigingswaarde is een materiaa1eigenschap van het ijzer. Het

superpositie-beginse1 mogen we in de machine dus a11een toepassen a1s

er geen sprake is van magnetische verzadiging.

De interaktie van de 1uchtsp1eetinductie met de statorstroombe1egging

leidt tot een Lorentzkracht op die stroombe1egging. Een tangentie1e

kracht 1eidt binnen de cy1indrische configuratie van de machine tot

een draaimoment. Omdat de stroombe1egging aan statorzijde in de

machine axiaa1 is gericht, hoeven we a11een de radiale component Brad

van het 1uchtsp1eetve1d te beschouwen om de tangentie1e component van

de Lorentzkracht te kunnen bepa1en. Wanneer we magnetische 1ineariteit

veronderste11en, kunnen we zoa1s gezegd de radiale 1uchtsp1eetinductie

opgebouwd denken ui t twee componenten: een a1s gevo1g van de stator

en een a1s gevo1g van de rotorstroombe1egging.
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We schrijven daarom voor de radiale inductie, a1s we deze vanuit het

statorreferentieste1se1 beschouwen,

(4.1)

Het draaimoment vinden we met vergelijking (2.25). Hierin ste1t het

produkt 1errA(os)Brad(os)~dsdas een tangentie1e Lorentzkracht voor. We

beschouwen de kracht die op de statorkoperbe1egging As(os) werkt. A1s

we deze kracht vermenigvu1digen met de straa1 van de statorboring ~ds

en het produkt integreren 1angs de statorboring, dan vinden we het

resu1terend draaimoment van e1ektromagnetische oorsprong

2"

Te (.~~)21errJ Brad(os)A(os)dos
o

271:

(j~)21err JBrad(os)As(os)das
o

«2.25))

Net a1s in hoofdstuk 3 in verge1ijking (3.8) voeren we het effectieve

volume van de statorboring Veff in dat we definieren a1s

(4.2)

Substitutie van dit volume in verge1ijking (2.25), samen met substitu

tie voor Brad vo1gens verge1ijking (4.1) 1evert de vo1gende uitdrukking

voor het draaimoment. op voorwaarde dat we magnetische 1ineariteit

aannemen:

271:

Te ~VeffJ (Bs,rad(Os) +Br,rad(Os))As (os)das
o
~ ~

'!VerrJBs rad(os)As(os)dos + '!VerrJBr rad(os)As(os)das
1[" 7("

o 0

(4.3)

In paragraaf 2.5 hebben we aangenomen dat de eerste term in verge1ij

king (4.3) ge1ijk is aan nul. Dit kan mathematisch worden aangetoond,
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maar wordt hier aannemelijk gemaakt aan de hand van het volgende

gedachtenexperiment.

• GEDACHTENEXPERIHENT

De statorkoperbelegging voert stroom en geeft aanleiding tot een

stroombelegging As(as )' Deze geeft aanleiding tot een fluxdichtheid

Bs(as)' De rotor veronderstellen we stroomloos, dus Ar(ar)=O. Dientenge

volge is er ook geen rotorveld Br . De rotor heeft een glad oppervlak en

het stator- en het rotorijzer zijn magnetisch lineair. Er zijn m fasen

te onderscheiden in de statorkoperbelegging.

We beschouwen de statorwikkelfase k. Deze heeft een bepaalde zelfin

ductie LS •k die afhangt van de lengte van de luchtspleet, de uitvoering

van de wikkeling, de afmetingen van de statorboring, enz. Bovendien

kan de zelfinductie afhangen van de hoekpositie van de rotor ~r' Dit is

het geval wanneer de lengte van de luchtspleet niet constant is

doordat de rotor niet glad is (lichamelijke polen). Als dit zo is, dan

zal, wanneer de rotor draait, Ls,k veranderen als functie van (Jr' De

magnetische energie die in de wikkeling is opgeslagen, Wm=~Ls ki2s k. zal. ,

veranderen als functie van ~r als de wikkeling een constante stroom

voert. Het kan worden aangetoond dat er op dat moment een draaimoment

van elektromagnetische oorsprong wordt opgewekt [11]. Dit elektromag

netische draaimoment is gelijk aan de verandering van de magnetische

co-energie met de hoek:

aW~«(Jr.is.k)

80 r

(4.4)

De magnetische co-energie Wm' is gedefinieerd aan de hand van de

relatie ~(~r' i) tussen de elektrische stroom die door een wikkeling

wordt gevoerd en de gekoppelde magnetische flux als gevolg daarvan.

Voor de rnagnetische energie geldt in het algemeen
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en voor de magnetische co-energie

(4.5)

i

i4> - Jid4> i4> - Wm •

o
(4.6)

In een magnetisch lineaire machine met een bekrachtigde statorwikke

ling k geldt nu dat

awm' (is,k' Or)
aO r

(4.7)

Omdat bij de beschouwde machine de rotor een gladde oppervlakte heeft.

zal Ls,k niet van (Jr afhangen. Volgens (4.7) zal er dan ook geen

draaimoment op de statorkoperbelegging worden uitgeoefend. De stator

stroombelegging As geeft dus samen met het eigen veld Bs geen aanlei

ding tot een draaimoment.

Om te bezien wat de invloed is van het statorveld op het totale lucht

spleetveld. kiezen we een machine met blokvormige verdelingen van de

statorstroombelegging As,b en de radiale rotorfluxdichtheid Br,b' In

figuur 4.1 is een aantal uitslagen van deze machine getekend. Voor een

aantal waarden van de verschilhoek tussen stroombelegging en flux

dichtheid die we analoog aan (2.29) definieren door

(4.8)

is de resulterende verdeling van de fluxdichtheid in de luchtspleet

getekend ten opzichte van het 0A-referentiestelsel.

De vorm van de verdeling van de luchtspleetflux blijkt sterk af te

hangen van de positie van de rotor t.o.v. de statorstroombelegging. De

verdeling van Br is een functie van or. terwijl de verdeling van Bs een
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Figuur 4.1 Resulterend luchtspleetveld in magnetisch lineaire machine

functie is van 0A. Wanneer de machine draait, zullen de referentiestel

sels van rotor en stroombelegging ongeveer samenvallen, met een

periodiek varierend hoekverschil dat ten hoogste gelijk is aan ~os. De

periodieke variatie is een gevolg van het stapsgewij s bewegen van de

statorstroombelegging, hetgeen is uitgelegd in de paragrafen 2.6 en

3.3 bij de berekening van het gemiddelde draaimoment.

Uit figuur 4.1 blijkt dat, wanneer de statorstroombelegging As en de

rotorfluxdichtheid Br niet zijn verschoven ten opzichte van elkaar en

dus geldt dat ~~r=O, de grootte van de luchtspleetfluxdichtheid

plaatselijk toeneemt door het statorveld. Dit gebeurt in de buurt van

de plaatsen 0r=O en 0r=7l'. De veldverdeling in de luchtspleet "trekt

scheef". Zolang we veronderstellen dat het stator- en het rotorijzer

magnetisch lineair zijn, is er niets aan de hand: de toename van de

fluxdichtheid leidt dan niet tot verzadiging, waardoor we het superpo

sitie-beginsel in de machine toe mogen passen op de fluxverdeling. De

component Bs mogen we apart beschouwen, en we hebben gezien dat deze in

combinatie met de statorstroombelegging niet leidt tot een draaimo

ment. Wanneer er echter wel sprake is van magnetische verzadiging
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mogen we het superpositie-beginsel niet meer toepassen en zullen we de

totale luchtspleetinductie moe ten beschouwen.

4.2 Magnetische niet-lineariteit

Omdat het stator- en het rotorijzer magnetisch niet-lineair zijn, zal

er in het ontwerp van een machine naar worden gestreefd het ijzer zo

goed mogelijk te benutten. Dit betekent dat de topwaarde van de

fluxdichtheid in de machine zo wordt gekozen, dat er juist magnetische

verzadiging optreedt. De amplitude van de rotorfluxdichtheid Br(ar )

wordt gelijk gekozen aan de verzadigingsinductie van het ijzer en zal,

afhankelijk van het toegepaste ijzer, in de orde van grootte van

1 Tesla liggen. Wanneer er nu naast het rotorveld ook een statorveld

is, zal op de plaatsen waar de totale radiale luchtspleetinductie Brad

in de luchtspleet toeneemt tot boven de verzadigingswaarde, het ijzer

dat grenst aan de statorboring in verzadiging gaan. Dit gebeurt bij

een praktische machine in de statortanden. In de uitslag van het

machinemodel in figuur 4.2 is dat aangegeven door de luchtspleetflux

dichtheid boven de verzadigingsinductie Bsat af te kappen. De totale

flux die de luchtspleet ter plaatse oversteekt, neemt nu af. De

doorsnede van het statorjuk zelf wordt hierbij zo groot verondersteld

dat het ijzer van het statorjuk niet in verzadiging zal gaan.

Er wordt verondersteld dat magnetische verzadiging uit

sluitend optreedt bij de overgang van luchtspleet naar

stator: in de statortanden dus.

Ye veronderstellen in het eenvoudige verzadigingsmodel een magnetise

ringskarakteristiek van het ij zer zoals die is afgebeeld in figuur

4.3. Zolang de inductie kleiner blij ft dan de verzadigingswaarde But

zal de magnetische veldsterkte H gelijk zijn aan nul.
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Figuur 4.2 Invloed van verzadiging op luchtspleetinductie

Aan de totale reluctantie in het magnetische circuit wordt uitsluitend

bijgedragen door de reluctantie van de luchtspleet. Op het moment dat

de magneto-motorische kracht zo groot wordt dat de magnetisehe indue

tie groter dan de verzadigingswaarde Bsat dreigt te worden, ontstaat

een reluctantie bij de overgang luchtspleet-statorijzer. Deze is

preeies zo groot. dat de inductie gelijk wordt aan de verzadigings

waarde.

B

ijzer

a H

Figuur 4.3 B-H karakteristiek
met verzadiging

Om een uitspraak te kunnen doen over de invloed van het reactieveld op

het draaimoment, zal eerst de grootte van dat veld t. o. v. het oor

spronkelijk als bekrachtigingsveld beschouwde Br-veld bepaald moeten

worden. De radiale component van het Bs·veld kan worden gevonden op

dezelfde manier als de radiale component van het Br-veld in para

graaf 2.4.
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We passen de contourintegraal (2.17) toe om het radiale veld Hs,rad ten

gevolge van de statorstroombelegging te vinden:

f H·dl = II J.ciA . (4.9)

Het integratiepad kiezen we zoals aangegeven in figuur 2.9. De permea

biliteit van het stator- en het rotorijzer is oneindig groot, zodat

uitsluitend in de luchtspleet ter plaatse aA en aA+ll' de magnetische

veldsterkte ongelijk is aan nul. Als we in het aA-referentiestelsel

(dit is verbonden aan de statorstroombelegging As) integreren, dan

kunnen we het linkerlid van de integraal in uitdrukking (4.9) schrij

ven als

en het rechterlid als

(XA+1l

II J. ciA = I oms1 (aA) I ~ (a) idsda

(XA

waaruit na gelijkstellen met (4.10) volgt

(XA+1f

2O oHs,rad(aA) I ~(a)i~da
(XA

(4.10)

(4.11)

(4.12)

De radiale magnetische inductie in de luchtspleet ter plaatse aA volgt

nu door Hs,rad te bepalen uit uitdrukking (4.12) en het resultaat te

vermenigvuldigen met ~o:

(4.13)

We duiden de radiale component van het statorveld eenvoudigheidshalve

aan met Bs • In paragraaf 2.4 hebben we op deze manier een uitdrukking

voor het rotorveld afgeleid, vergelijking (2.19):
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Clr +l"£

J1.0 J~(o:)~~da
~ 2

Clr

«2.19»

In de hoofdstukken 2 en 3 hebben we ons niet druk gemaakt over de

grootte en de verde1ing van de rotorstroombelegging; we hebben voor

het gemak de amplitude van het rotorveld Br als gegeven beschouwd. Nu

zullen we echter wel een verdeling en een amplitude moe ten kiezen om

te kunnen bepalen hoe groot het statorveld Bs ten opzichte van het

rotorveld Br is. Pas dan kunnen we bepalen wat de invloed van het

statorveld op het gemiddelde draaimoment is wanneer er verzadiging

optreedt. In het vervolg gaan we dus uit van de stroombeleggingen op

stator en rotor. As respectievelijk Ar . Bovendien zullen we enkele

belangrijke machinedimensies moe ten kennen. Uit de vergelijkingen

(4.13) en (2.19) blijkt dat we de effectieve axiale lengte le!!. de

lengte van de luchtspleet 00 en de diameter van de statorboring ds

respectievelijk van de rotoromtrek d r moeten kennen om de grootte van

de velden te kunnen bepalen.

4.3 Keuze van de machine-dimensies

Als voorbeeld kiezen we een grote machine met een vermogen van 1 MY.

We willen een constante en kleine luchtspleet. Daartoe gaan we uit van

de constructieparameters van een conventionele asynchrone machine. Op

grond van constructie- en schaalwetten voor dit type machines veron

derstellen we de dimensies die in tabel 4.1 zijn opgesomd voor de

voorbeeldmachine.
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Tabel 4.1 Kentallen van de voorbeeldmachine op grond van [13]

Kenmerk Symbool Waarde

nominaal vermogen PN 1 MW

diameter statorboring ds 900 mm

diameter rotor dr 894 mm

lengte luchtspleet 60 3 mm

effectieve axiale lengte leff 1000 mm

stroombelegging * As 100 kAm-lmax.

stroombelegging * Ar 100 kAm- lmax.

* de genoemde waarden zijn grenswaarden, op grond van maximale

thermische belasting, die in de praktijk worden gehanteerd

voor luchtgekoelde wikkelingen bestaande uit koperen staven

• BLOKVORHIGE FLUXDICHTHEIDSVERDELING

Voor de voorbeeldmachine kiezen we de blokvormige verdeling van Br(or)

zoals in figuur 4.1 is getekend. Met vergelijking (2.19) berekenen we

hoe groot de amplitude van het rotorveld Br in verhouding tot de

amplitude van de rotorstroombelegging Ar is, waarbij we voor de

rotorstroombelegging Ar uitdrukking (2.20) substitueren:

(4.14)

Hierbij geldt dat de rotordiameter ongeveer gelijk is aan de stator

diameter, omdat we veronderstellen dat de machine een kleine lucht

spleet 00 heeft:

(4.15)

Idealiserend is in uitdrukking (2.20) de rotorstroombelegging als een

oneindig smal geconcentreerde diameterwikkeling gedacht en wordt dan

ook voorgesteld door twee dirac-pulsen op de plaatsen 0r=O en 0r=~' zie

figuur 2.10. De integraal in (4.14) over zo'n dirac-puls levert de

waarde lop.
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Wanneer we een b1okvormig verdee1de f1uxdichtheidsverde1ing van het

bekrachtigingsve1d Br willen, dan kunnen we uit vergelijking (4.14)

af1eiden welke oms1oten stroom nodig is voor een bepaa1de amplitude

van deze f1uxdichtheidsverde1ing:

(4.16)

Wanneer we de voor de amplitude van de b1okvormige f1uxdichtheidsver

de1ing de waarde van 1 Tes1a kiezen en voor de radiale 1engte van de

1uchtsp1eet 3 mm, dan vinden we met behu1p van (4.16) dat

2x3,0.10-
3

x1,0 = 4,8.103 A
411'.10-7

(4.17)

Op dit moment brengt de idea1isering van de stroombe1egging tot twee

dirac-pu1sen ons in de prob1emen. De stroombe1egging za1 immers een

oneindig grote waarde krijgen op een oneindig sma1 dee1 van de roto

romtrek. In werkelijkheid zu11en de diameterwikke1ingen een eindig

dee1 van de rotoromtrek bes1aan. Wanneer we ste11en dat een he1ft van

de diameterwikke1ing zich uitstrekt over een hoek ~Qr = 60° = 1,047 rad

1angs de rotoromtrek, dan vinden we voor de amplitude van de rotor

stroombe1egging, die nu quasi-b1okvormig is,

~xO,894x1,047

(4.18)

Deze waarde is een orde k1einer dan de maximaa1 toegestane stroom

be1egging van 100 kAm- 1 uit tabe1 4.1. Voor deze grote afwijking zijn

een aanta1 redenen aan te voeren. Ten eerste is de grenswaarde uit

tabe1 4.1 gebaseerd op de thermische be1asting. In de praktijk za1 de

magnetiseringsstroom beduidend k1einer zijn dan de maximaa1 toegestane

waarde; tijdens bedrij f dragen ook andere componenten bij aan het

tota1e 1uchtsp1eetve1d. Ten tweede is in het stator- en het rotorijzer

de re1uctantie ge1ijk aan nul doordat we een oneindig grote ~r hebben

aangenomen. Deze aanname ge1dt in een praktische machine zeker niet.
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Tenslotte zal de luchtspleet door de vertanding aan stator- en rotor

zijde een grotere schijnbare lengte krijgen, die afgeschat kan worden

met de factor van Carter.

De fluxdichtheidsverdeling ten gevolge van de quasi-blokvormige rotor

stroombelegging zal trapeziumvormig zijn: daar waar langs de rotorom

trek de stroombelegging ongelijk aan nul is, zal de rotorfluxdichtheid

veranderen als functie van de plaats.

• BLOKVORl1IGE STATORSTROOHBELEGGING

De statorstroombelegging van de voorbeeldmachine kiezen we blokvormig

verdeeld. Het statorveld dat door deze belegging wordt geinduceerd zal

dan driehoekvormig zijn verdeeld zoals in afbeelding 4.1 is geschetst.

We berekenen met uitdrukking (4.13) de verhouding tussen de amplituden

van statorveld en statorstroombelegging. De integratiegrenzen zijn QA-O

en QA=1r en voor de stroombelegging tussen die grenzen mogen we de

topwaarde AS • b invullen, waarna we vinden

(4.19)

Wanneer we de maximaal toegestane waarde van 100 kAm- 1 invullen voor de

amplitude van de statorstroombelegging in (4.19), dan vinden we voor

de amplitude van het statorveld

41r2 .lO-7x2xo,900
__-:--~2~__ 100.103 = 29 T .

2xO,003
(4.20)

Het moge duidelijk zijn dat deze waarde niet reeel is; de amplitude

van de statorstroombelegging is blijkbaar te groot. De waarde van

100 kAm-1 is een praktijkwaarde, zoals opgemerkt in de voetnoot van

tabel 4.1. Deze waarde geldt voor gelijkmatig verdeelde geleiderstaven

die in gleuven zijn gesitueerd. Langs de statorboring wordt koper van
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de staven met ijzer van de tanden afgewisseld. In het gehanteerde

model echter wordt een continue opeenvolging van geleiders voorge

steld. Daarom zullen we een kleinere waarde voor de amplitude van de

stators~roombelegging moeten kiezen. Bovendien zijn op de berekening

en keuze van de grenswaarde dezelfde bemerkingen van toepassing zoals

reeds vermeld bij de berekening van de rotorstroombelegging.

De berekening van het resulterende draaimoment op analytische w~Jze is

een moeilijke zaak als er sprake is van magnetische niet-lineariteit.

De geometrie van de fluxverdeling in de luchtspleet is gecompliceerder

dan in het lineaire geval. doordat nu expliciet de gezamenlijke

invloed moet worden beschouwd van het rotor- en het statorveld.

Bovendien zal deze gecompliceerde vorm veranderen in de loop van de

tijd als de onderlinge verschuiving tussen de rotor- en de stator

stroombelegging van de tijd afhangt. Deze beide complicaties zijn in

figuur 4.1 te herkennen. Er is daarom voor gekozen om het draaimoment

van een magnetische niet-lineaire machine op een nurnerieke wij ze te

berekenen.

4.4 Numerieke bepaling van het draaimoment

Voor de nurnerieke berekening van het draaimoment is een rekenrnodel

opgesteld. Dit model werkt met rijen getallen die de verdelingen van

de stroombeleggingen en de fluxdichtheidsverdelingen beschrijven. In

het onderstaande zal het model worden toegelicht. De vergelijkingen en

uitdrukkingen van het numerieke model zijn in de navolgende tekst

cursief gedrukt om ze gemakkelijk te kunnen onderscheiden van de

bijbehorende continue tegenhangers.

Het model gaat uit van de machinedimensies dSI dr. (00) en leff en van

de verdelingen van de stator- en rotorstroombelegging As en Ar . Van

deze verdelingen dienen de geometrie en de amplitude te worden opgege

ven. De machinedimensies dienen ook te worden opgegeven. De verdelin

gen worden gediscretiseerd; over de gehele omtrek van de statorboring

resp. rotoromtrek worden Nd waarden van de verdelingen bepaald. Met
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deze waarden wordt gerekend. Het op1ossend vermogen in tangentie1e

richting in de 1uchtsp1eet, aangegeven met 6ores , is ge1ijk aan

(4.21)

De waarde van Nd moet, afhanke1ijk van de gewenste nauwkeurigheid in de

berekende waarden, worden gekozen en za1 de omtrek van de machine in

bijvoorbee1d 360 stukjes verde1en. In het a1gemeen za1 ge1den dat Nd

veel grater is dan het aanta1 machinefasen m. Om op eenduidige wijze

aan de halve amtrek te kunnen refereren met de gediscretiseerde

verde1ing, kiezen we Nd even. In het vervo1g za1 b1ijken dat we het

geta1 Nd het beste ZQ kiezen, dat het dee1baar is door 4m.

A1s uitgangspunt voor de berekeningen kiezen we de stroombe1eggingen.

Op grand van de gewenste geometrie en amplitude worden twee array's

met discrete waarden gevu1d:

(4.22)

Elk array-element is ge1ijk aan de gemidde1de waarde van de stroombe

legging op het betreffende interval met breedte 60res en heeft a1s

eenheid Ampere per meter. De beide array's worden modulo Nd geadres

seerd: wanneer we element i opvragen, dan wordt element (i mod Nd )

geadresseerd. Een index gelijk aan Nd verwij st dus (weer) naar het

eerste element van het array. Op deze manier wordt de cyc1ische geome

trie van de machine gemode11eerd. In figuur 4.4 is een array As []

geschetst met 24 e1ementen. Boven het array is een sinusvormige

statorstroombe1egging As(os) getekend. De vertika1e, gestippe1de 1ijnen

geven het interval 1angs de statorboring aan dat met het array-element

met index i wordt beschreven. De waarde van het element As [i] is de

over dit interval gemidde1de waarde van de statorstroombe1egging.
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Figuur 4.4 Weergave van de continue As(as)-verdeling in het array As []

• RET LUCRTSPLEETVELD

Om bet draaimoment te berekenen. zu11en we a11ereerst de tota1e

radiale 1uchtsp1eetinductie moeten bepa1en. Dit doen we aan de hand

van uitdrukking (2.17)

§HodI =fr odA = Iomsloten

en afbee1ding 2.9. Wanneer we de geometrie van de machine beschouwen,

kan uit (2.17) verge1ijking (2.19) worden afge1eid. We kunnen de

ber1eiding van (2.17) naar (2.19) overnemen zoa1s die in paragraaf 2.4

is gedaan, a1s we bedenken dat we nu zowe1 de stator- a1s de rotor

stroombe1egging dienen te beschouwen. We kiezen het statorstroombe1eg

gings-referentieste1se1 (lA' Uitdrukking (2.19) wordt iets anders en

komt er dan a1s vo1gt uit te zien

1

(4.23)

waarbij re1atie (4.8), na herschreven te zijn tot

7S



is gebruikt om de integratiecoordinaat a die is gedefinieerd in het aA

ste1se1, uit te drukken in het ar -ste1se1. De stroombe1eggingsverde1ing

Ar(ar ) is immers gedefinieerd in het a r -ste1se1. Dit doen we met de

fysieke hoekverschuiving fj.f}r tussen stroombe1egging en rotor. Let op

het feit dat de tangentie1e afstanden ~d5da en ~drda, respectieve1ijk

1angs de statorboring en 1angs de rotoromtrek, verschi11end zijn door

de verschi11ende diameters van boring en omtrek.

De integraa1 (4.23) berekenen we op nurnerieke wij ze door de continue

integraa1 te vervangen door een eindige Riemann-som

(4.25)

waarbij ge1dt voor de verta1ing naar array- indices van de hoekposi

ties, zoa1s die in verge1ijking (4.23) voorkomen,

a kfj.ares
aA ifj.ares (4.26)

fj.°r jfj.ares waarbij fj.ares
21fa-ar Nd

De integraa1 (4.23) was over 1f radia1en. de halve omtrek van de

machine. Daarom is de Riemann-som (4.25) over een aanta1 e1ementen dat

ge1ijk is aan ~d' Dit aanta1 is eenduidig omdat Nd een even geta1 is.

Met Brad [i ,j] wordt bedoe1d de radiale inductie Brad die optreedt in de

1uchtsp1eet ter p1aatse aA=ifj.ares • wanneer de stator- en rotorstroombe

legging onder1ing over een hoek fj.f}r=jfj.ares zijn verschoven. De waarde

Brad [i ,j ] ge1dt voor een dee1 fj.ares van de omtrek. De hoek fj.ares is

gedefinieerd in verge1ijking (4.21).

• HET DRAAI11011ENT

De berekening van het draaimoment dat wordt uitgeoefend op de stator

stroombe1egging gaat vo1gens vergelijking (2.25). Daarbij kiezen we

deze keer het aA-coordinaatste1se1 om te integreren en drukken exp1i-
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ciet uit aan de hand van (2.29) dat het draaimoment afhangt van het

hoekverschil tussen stroombelegging en rotor:

2n

(ids)2lerrJBrad(a:A)~(a:A)daA
o

(4.27)

Als we deze uitdrukking discretiseren levert dit

Nd
(~ds) 2IerrL Brad [ i ,j ]~ [ i ]t:..a:res

izO

(4.28)

Wanneer we voor Brad[i,j] uitdrukking (4.25) substitueren, dan volgt

Nd hNd/2
(ids)2IerrL {~ L (~[k]ids+~[k-j]idr)t:..a:res}~[i]t:..a:res

i=O 0 k=i

(4.29)

Het draaimoment bepalen we numeriek dus met een dubbele som. Het is

een functie van de hoekverschuiving t:..~r=jt:..a:res tussen stator- en rotor

stroombelegging. De array's die de verdeling van de stroombelegging

bevatten, hebben telkens Nd elementen. Elke gediscretiseerde stroombe

legging kan dus ruimtelijk Nd hoekposities innemen en er zijn dus even

zoveel onderlinge hoekverschuivingen mogelijk tussen de beide beleg

gingen. Dit betekent dat we Nd verschillende waarden

voor het draaimoment kunnen berekenen. De array Te [] is Nd elementen

groot en bevat discrete waarden van het verloop Te(t:..~r) zoals dat

bijvoorbeeld is geschetst in figuur 2.14 voor blokvormige stator

stroombelegging en rotorfluxdichtheid.
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• HET GEl1IDDELDE DRAAI11011ENT

Wanneer het ver100p van het draaimoment Te(~~r) bekend is en bovendien

het aanta1 fasen m waaruit de statorkoperbe1egging is opgebouwd, dan

is het moge1ijk om het gemidde1de draaimoment over een omwente1ing van

de rotor te bepa1en. Een ana1ytische berekening is uitgevoerd in

paragraaf 3.3. De midde1ing van het draaimoment over een omwente1ing

is daarbij vervangen door een midde1ing over een (2m)e dee1 van een

omwente1ing, waarbij m het aanta1 wikke1fasen is. Daartoe zijn met

uitdrukking (3.12) een 2m-tal rotorpositiehoeken ~c.P gedefinieerd. Bij

deze rotorposities verschuift de statorstroombe1egging te1kens een

stapje ~Qs 1angs de statorboring:

«3.12»

De parameter Qc in de uitdrukking mode11eert de inv10ed van de e1ektro

nische borste1verschuiving. Wanneer ge1dt dat Qc=O is er geen borste1

verschuiving en maakt de statorstroombe1egging te1kens een stapje

1angs de statoromtrek bij een rotorposities die vo1gens (3.12) ge1ijk

zijn aan ~r.p' Voor deze posities ge1dt:

«2.37»

De hoeken ~r.p zijn zo gekozen, dat het maxima1e draaimoment te1kens

wordt gerealiseerd bij een rotorpositie die ha1verwege een interval

(~r.p'~r.p+l) ligt. Het gehe1e geta1 p varieert hierbij van 0 tot en met

(2m-1) en geeft aan hoevee1 stapjes ter grootte ~Qs de stroombe1egging

is verschoven ten opzichte van het stator-referentieste1se1. Dit is

aangegeven in figuur 2.8.

A1s we een "e1ektronische borste1verschuiving" inste11en door Qcl"!O te

maken, zu11en de rotorposities ~c.p waarbij de statorstroombe1egging

een stapje maakt, niet meer samenva11en met de posities ~r.p' Het

rnaxima1e draaimoment wordt nu niet meer precies ha1verwege twee

verp1aatsingen van de stroombe1egging bereikt. Tussen die verp1aatsin

gen za1 een bepaa1d dee1 van de Te(~~r) curve worden door1open. Waar

dat dee1 begint op de Te-grafiek, wordt bepaa1d door de parameter Qc'

Hoe lang dat dee1 is, wordt bepaa1d door het aanta1 posities dat de
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stroombelegging in kan nemen, en dus door het aantal fasen m. Het

gemiddelde draaimoment voIgt volgens (3.13) uit

«3.13»

Bij een rotorpositie 'Or die ligt tussen 'Oc,p en 'Oc,p+l geldt voor de

positie van de statorstroombelegging kt-p+l. Om het gemiddelde draaimo

ment numeriek te kunnen berekenen met waarden uit het array Te [],

zullen we eerst bepalen naar welke waarden uit het Te [] array we het

deel van de Te-grafiek waarover we met (3.13) middelen, moeten verta

len. Daartoe vertalen we de hoeken 'Oc,p naar posities in het array. Met

de uitdrukkingen (2.2) en (4.21) drukken we een stap van de stroombe

legging ~os uit in de resolutie van het numerieke model:

•
11"

m
(4.31)

Na substitutie van uitdrukking (4.31) voor ~os in de definities (2.37)

en (3.12) van de rotorpositiehoeken 'Or,p en 'Oc,p voIgt

(4.32)

waaruit blijkt dat we de hoekposities 'Oc,p moe ten vertalen naar array

indices kc,p waarvoor geldt

(4.33)

De integer-operatie zoals reeds geintroduceerd in vergelijking (2.15)

is noodzakelijk om tot een gehele waarde van de index te komen. Het

positienummer p van de stroombelegging is geheel, en wanneer Nd

deelbaar is door 4m, zal zolang 0c=O de int()-operatie geen afwijking

introduceren. In hoofdstuk 3 hebben we gezien dat het maximale gemid-
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delde draaimoment wordt gerealiseerd voor 0c=O. Wanneer we nu Nd op

juiste wijze kiezen, zal bij de discretisering van de rotorposities

geen fout worden gemaakt voor wat betreft deze posities en zal het

deelarray samenvallen met het interval uit de Te-grafiek. We nemen voor

het vervolg aan dat de gekozen waarde voor Nd aan deze voorwaarde

voldoet en dat de borstelverschuiving gelijk is aan nul. In figuur 4.5

is een voorbeeld van de afbeelding van de Te-grafiek naar het Te []

array weergegeven en is tevens de herleiding van een deel van de

grafiek naar een deel van het array aangegeven met vertikale lijnen.

o

o. k.

Figuur 4.5 Grafiek van draaimoment en relatie met Tetl array

We gaan ui t van ui tdrukking (3.13) om een discre te ui tdrukking te

bepalen voor de bepaling van het gemiddelde draaimoment Te,av uit het

array Te []. Dit array bevat de waarden van het draaimoment voor een

Nd-tal waarden van de hoekverschuiving tussen de stroombelegging en de

fluxdichtheid. De integraal uit (3.13) met als grenzen '6c ,p en '6c ,p+l

voor de rotorpositiehoek wordt vervangen door een som over een aantal

array-elementen. Met uitdrukkingen (4.32) en (4.33) vertalen we de

grenzen van de rotorpositiehoek naar de indices kc,p en k c ,p+l van

respectievelijk het eerste en het laatste element dat we sommeren. De

momentane rotorpositie '6r uit uitdrukking (3.13) vertalen we naar een

array-index k die we laten varieren tussen de waarden kc,p en k c ,p+l. In

uitdrukking (3.13) stelt (p+l)~os de positie van de statorstroombeleg

ging ten opzichte van het os-referentiestelsel voor die bij rotorposi-
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ties tussen de integratiegrenzen actueel is. Met behulp van uitdruk

king (4.31) vertalen we deze positie naar een verschuiving in de

array-index ter grootte Nd/2m. Tot slot substitueren we (4.31) voor

~Qs. Als resultaat van deze bewerkingen vinden we

(4.34)

In de som in uitdrukking (4.34) loopt de teller k van kc,p tot kc.P+l'

Samen met de term die de verschuiving van de statorstroombelegging

aangeeft, bepaal t deze de array- index. Wanneer we de grenzen van k

uitschrijven aan de hand van definitie (4.33) vinden we dat in de som

(4.34) de teller k varieert tussen de grenzen

N
(l+p +l) d

1: "'2iii
(4.35)

De waarden van de teller k die liggen tussen de grenzen uit (4.35)

schrijven we als som van een basisgetal en een offset j. waarbij we

aIleen de offset laten varieren:

k
N

( 1 +p) d + j waarbij
1: "'2iii

(4.36)

Wanneer we deze uitdrukking substitueren voor de teller k in de index

van Te [] in (4.34), verkrijgen we een uitdrukking voor het gemiddelde

draaimoment waarin het rangnurnmer p (dat de positie van de stator

stroombelegging (os-oA) aangeeft in eenheden ~os) niet meer voorkomt:

Nd/ 2m

T 2m ~ T [_ 1 Nd • ]
e.av = L ~ + J .Nd e L.m

j=O

(4.37)

Met deze uitdrukking kunnen we, uitgaande van het berekende array Te []

en de parameters m en 0c het gemiddelde draaimoment numeriek bepalen.
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• HAGNETISCHE VERZADIGING

Om de magnetische niet-lineariteit in het model te brengen, worden de

aan de hand van uitdrukking (4.24) berekende waarden Brad[i,j] begrensd

op een waarde Bsat (hard-clipping). In een vertaling naar de praktische

machine betekent dit, dat de radiale component van de magnetische

inductie op plaatsen in het ijzer grenzend aan de luchtspleet, niet

groter kan worden dan Bsat ' De verzadiging treedt op bij het grensvlak

van statorboring en luchtspleet. De vorm van de fluxdichtheids-verde

ling in de luchtspleet zal door de plaatselijke verzadiging en de

afname van de flux als gevolg daarvan, veranderen. Er wordt veronder

steld dat in het statorjuk geen verzadiging optreedt. De totale flux

die de luchtspleet oversteekt zal worden gereduceerd. waardoor het

opgewekte elektromagnetische draaimoment kleiner zal worden.

Omdat de totale magnetische flux die de luchtspleet oversteekt af

neemt, zal ook de flux in het statorjuk kleiner worden. Enerzijds

ondersteunt dit de aanname dat in het juk geen verzadiging optreedt.

Anderzij ds zouden we met een kleinere doorsnede van het juk kunnen

volstaan. Daardoor zou de hoeveelheid ijzer in de machine kunnen

afnemen, en moe ten we de machine vergelijken met een kleinere machine

waarvan het juk niet in verzadiging gaat. Wanneer we dat niet doen,

onderschatten we de benutting voor de niet-lineaire machine. Bij de

navolgende berekeningen een dergelijke hernormering niet toegepast en

is dus geen rekening met deze onderschatting gehouden.

4.5 Resultaten van de berekeningen

Met het numerieke model zijn voor een aantal configuraties bereke

ningen uitgevoerd om de invloed van het statorveld in combinatie met

magnetische niet-lineariteit op het draaimoment te kunnen bepalen.

Hierbij is uitgegaan van de machine die in het voorafgaande reeds als

voorbeeld werd gebruikt en waarvan de kenmerken zijn opgesomd in tabel

4.1.
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De amplituden van de stroombeleggingen As en Ar waarmee de berekeningen

worden uitgevoerd, zijn voor elke verdeling ZQ gekozen dat wordt

voldaan aan de normeringen zoals die in hoofdstuk 3 zijn afgeleid.

Deze normeringen hadden betrekking op de statorstroombelegging en de

rotorfluxdichtheid in een magnetisch lineaire machine. De amplituden

zijn dus bepaald voor het magnetisch lineaire geval. Als referentie

gelden bij de normering de blokvormige verdelingen van de stator

stroomdichtheid en de rotorfluxdichtheid.

• NORMERING ROTORSTROOMBELEGGING

De amplitude van de blokvormige rotorfluxverdeling is gelijk gekozen

aan 1,0 T. In paragraaf 3.6 is een normering van de fluxdichtheidsver

delingen uitgewerkt die de totale flux constant houdt. De berekening

van de amplituden gaat als volgt. Uit tabel 3.7 wordt voor een bepaal

de verdeling x de relatieve amplitude van de fluxdichtheid ten opzich

te van de blokvormige verdeling bepaald. De werkelijke amplitude volgt

dan uit

r~r.x] xl, 0 Tesla .
[Br,b

(4.38)

aangezien we de amplitude voor de blokvormige verdeling Br •b op

1,0 Tesla hebben gesteld. De factor tussen haakjes in (4.38) is de

relatieve amplitude die in de derde kolom van tabel 3.7 is vermeld.

Voor de driehoekvormige verdeling zullen we dus een amplitude van

2.0 T vinden. Dit betekend dat bij de driehoekvormige verdeling ook

zonder invloed van het statorveld, verzadiging optreedt aan de rand

van de statorboring. Hier wordt rekening mee gehouden.

We stellen dat de fluxdichtheidsverdeling Br •x wordt geinduceerd door

een rotorstroombelegging Ar •y en schrijven de rotorstroomdichtheid als

een produkt van een amplitude met een verdelingsfunctie2 :

2 De vormen van de verdelingen van rotorfluxdichtheid en rotorstroombelegging zJ.Jn niet
hetzelfde; een blokvormige stroombelegging induceert immers een fluxdichtheid die
driehoekvormig verdeeld is.
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(4.39)

Deze uitdrukking komt overeen met uitdrukking (3.6) voor de stator

stroombelegging. De grootste door een diametraal pad omsloten stroom

bepaalt de amplitude van de fluxverdeling. Voor de gegeven verdelings

functies uit figuur 3.1 treedt deze grootste omsloten stroom op bij

een diametraal pad van Qr=O tot Qr=~ en is dan gelijk aan

(4.40)

waarbij de gemiddelde waarde van de verdelingsfunctie gy,8V voIgt uit

tabel 3.1. Deze omsloten stroom bepaalt nu de amplitude van de flux

dichtheid en volgens (2.19) geldt, wanneer we bedenken dat de inte

graal in die uitdrukking de door de integratie-contour omsloten stroom

voorstelt,

20 0 •
B

Jioo r.x
(4.41)

Gelijkstellen van (4.40) en (4.41) levert, na substitutie van (4.38)

en gedeeltelijk herschikken,

[~r,x]Xl'O.Br .b

(4.42)

Voor de betreffende verdelingen voIgt gy,av uit tabel 3.1 en de verhou

ding Br.x/Br,b uit tabel 3.7. Met (4.42) zijn de amplituden Ar,y berekend

voor drie verdelingen; deze waarden zijn opgenomen in de laatste kolom

van tabel 4.2.
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Tabel 4.2 Amp1ituden van rotorstroombe1eggingen

Br Ar Br gav Ar

trapezium quasi-b1ok (a=60/180) 1,00 T 0,3333 1,02 104 Am-1

driehoek b10k 2,00 1,0000 6,80 103

sinus sinus 1,57 0,6366 8,39 103

• NORJ1ERING STATORSTROOHBELEGGING

In het rekenvoorbeeld in paragraaf 4.3 bleek dat een statorstroombe

legging met een amplitude van 100 kAm- 1 een zeer grote magnetische

inductie van 29 T induceert in de luchtspleet van een lineaire machi

ne. Bij de berekeningen nemen we de amplitude van de blokvormige

statorstroombelegging dan ook minimaal een orde kleiner. Voor de

ampli tude van de blokvormige stroombelegging kiezen we 5.103 Am- 1 • De

amplituden van de andere verdelingen volgen aan de hand van de laatste

kolom van tabel 3.6, waar de relatieve amplitude ten opzichte van de

amplitude van de blokvormige stroombelegging is opgenomen. De aan de

hand van deze relatieve amplitude berekende waarden zijn opgesomd in

tabel 4.3.

Tabel 4.3 Amp1ituden van statorstroombe1eggingen

As As

b10k 5,00 103 Am- 1

driehoek 8,66 103

sinus 7,07 103

sinus (SM) 5,56 103

Voor dezelfde combinaties als die in tabel 3.8 zijn opgesomd3 , is een

numerieke berekening van het draaimoment uitgevoerd. Dit is gedaan

voor zowel een magnetisch lineaire als een magnetisch niet-lineaire

3 De theoretische b1okvormige f1uxverde1ing uit tabe1 3.8 is hierbij vervangen door aen maar
rea1istische trapeziumvormige f1uxverde1ing die met een diameterwikke1ing met eindiga
uitgestrektheid wordt gegenereerd.
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machine. Het berekende gemidde1de draaimoment is genormeerd op het

maxima1e draaimoment dat wordt gerea1iseerd met een combinatie van

twee b1okvormige verde1ingen in een 1ineaire machine, a1s het aanta1

fasen naar oneindig nadert.

De resu1taten van het rekenwerk z~Jn terug te vinden in tabe1 4.4.

De derde, vierde en vijfde ko1om van de tabe1 hebben be trekking op een

1ineaire machine. De verzadigingsinductie Bsat is hier groter gekozen

dan de grootst optredende inductie, waardoor het model magnetisch

1ineair b1ijft. Voor de fasen-aanta11en m=3 en m=6, a1smede voor een

aantal fasen dat naar oneindig nadert, is voor a11e combinaties het

gemidde1de koppel berekend.

De ko1ommen zes, zeven en acht hebben betrekking op een magnetisch

niet-lineaire machine met een verzadigingsinductie van 1,0 Tes1a.

In de tabe1 z~Jn bij de continue sinusvormige stroombe1egging As ,8M geen

waarden voor het gemidde1de draaimoment bij m=3 en m=6 opgenomen. Het

op continue wijze bewegen van deze stroombe1egging wordt gemode11eerd

door een oneindig groot aanta1 fasen te veronderste11en. Daardoor is

a1leen het geva1 m~oo voor deze stroombe1egging van toepassing.

Voor de onder1inge verschi11en tussen de diverse comb inaties van

verde1ingen b1ijkt het niet uit te maken of er we1 of geen magnetische

verzadiging optreedt; de driehoek-driehoek en driehoek-sinus combina

ties b1ijken in beide geva11en het grootste gemidde1de draaimoment op

te 1everen; ze1fs voor een machine met drie fasen 1everen de comb ina

ties een groter draaimoment dan de synchrone machine met continu

bewegende sinusvormige stroombe1egging en een trapeziurnvormig veld.
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Tabel 4.4 Gemiddeld draaimoment zonder en met magnetische verzadiging, genormeerd

lineaire machine Bsat = 1,0 T

As,x Br,y
m=3 m=6 nr+CD m=3 m=6 Ill""CD

blok trapezium 0,7761 0,8177 0,8336 0,5952 0,5842 0,6148

blok driehoek 0,9609 0,9886 0,9999 0,6672 0,6212 0,7494

blok sinus 0,9530 0,9866 1,0000 0,6844 0,6452 0,7411

driehoek trapezium 0,8001 0,8241 0,8342 0,5820 0,5797 0,5867

driehoek driehoek 1,0935 1,1369 1,1542 0,7120 0,6793 0,7922

driehoek sinus 1,0508 1,0878 1,1024 0,7112 0,6879 0,7502

sinus trapezium 0,8195 0,8480 0,8598 0,5928 0,5896 0,5984

sinus driehoek 1,0921 1,1307 1,1457 0,7169 0,6799 0,8091

sinus sinus 1,0583 1,0957 1,1103 0,7196 0,6925 0,7672

SM trapezium 0,6758 0,5183

SM driehoek 0,9007 0,6362

SM sinus 0,8728 0,6278

Berekeningsparameters

aantal stappen Nd 1440

eff. waarde stroombelegging As 10,0 kAm- 1

amplitude f1uxdichtheid Br 1,0 Tesla

diameter statorboring ds 900,0 IIIIl

diameter rotor dr 894,0 lIIIl

lengte 1uchtsp1eet °0 3,0 IIIIl

effectieve axia1e lengte 1eff 1000,0 IIIIl

In het geval van magnetische verzadiging blijkt het gemiddelde draai

moment niet meer toe te nemen met het aantal fasen m. De oorzaak

hiervan vinden we als we het verloop van het draaimoment als functie

van de verschilhoek tussen statorstroombelegging en rotorpositie

beschouwen. In de figuren 4.6 en 4.7 zijn twee grafieken afgebeeld die

met een computerprogramma zijn gegenereerd. Dit programma heet Torque;

in bijlage 2 is de brontekst ervan opgenomen.

Torque gebruikt de machineparameters, zoals die onderaan in tabel 4.4

zijn vermeld, als invoerparameters, evenals de vorm en amplitude van
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de verdelingen op stator en rotor. Aan de hand van deze invoergegevens

worden, met de discrete uitdrukkingen die in paragraaf 4.4 zijn

afgeleid, het verloop van en de gemiddelde waarde van het draaimoment

bepaald. De uitkomsten kunnen zowel numeriek als grafisch worden

gepresenteerd. In bij lage 1 is de numerieke uitvoer van twee runs

gegeven, die als basis heeft gediend voor tabel 4.4. In de figuren 4.6

en 4.7 is een voorbeeld van de grafische uitvoer te zien.

2 ':' A.. B.. I ....... "-- 7. fE.OS A.Ift

e._. ILr 8.4E.03 A.Ift

~ .. _- III_FM Z.tE+OO'

-,
Ie_I.:
iii: t .3£.041 A.f..

III: 2.,E.ao,
,: 8.5£·03""

Figuur 4.6 Verdelingen bij sinus-sinus cambinatie. zander verzadiging

In figuur 4.6 is het verloop van het draaimoment geschetst voor de

combinatie van twee sinusvormige verdelingen uit tabel 4.1. In de

grafiek zijn uitgezet:

1. As .s en Ar,s als functie van respectievelijk QA en Qr;

2. Brad als functie van QA (wanneer ll'l'}r=O);

3. Tss als functie van ll'l'}r'

Hierbij varieren de diverse hoeken langs de horizontale as van de

grafiek van 0 tot 2~.

Ret verloop van het draaimoment is sinusvormig als functie van het

hoekverschil tussen de posities van de statorstroombelegging en de

rotor. Een absoluut maximum treedt op wanneer dit hoekverschil gelijk

is aan nul. Door het aantal fasen toe te laten nemen, wordt het

draaimoment na elke verplaatsing van de stroombelegging in een afne-
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:i!'~ A.. B.. 1

mend interval rond dit maximum doorlopen. Daardoor neemt de gemiddelde

waarde van het draaimoment toe met het aantal fasen.

.••••••• A....a 7.IE.OS Ahi

.~-- "-' 1 ....03 AAt

......... 8_rM 1.000otOO T

I ~'-'-'-"'-"'-'.'.'." 8_rad - 1__ ,5.""'.... ""

_: ~-:~S~~~~\::_~~'~~~:~t~_ ..
-2 ..

le.]e:
A: l.3Et04~ ..
D: 1.00tOO'
,: 8.5E:·03""

Figuur 4.7 Verdelingen bij sinus·sinus combinatie. met verzadiging

In de grafiek in figuur 4.7 is te zien dat het verloop van het draai

moment als functie van de verschilhoek f::,,-B r niet meer sinusvormig is.

Bet verloop van het radiale veld is niet meer syrnrnetrisch. Bij een

hoekverschil f::,,-B r gelijk aan nul treedt een lokaal minimum op van het

draaimoment. Rond dit minimum wordt het draaimoment nu telkens in een

interval doorlopen dat afneemt naarmate het aantal fasen m toeneemt.

Daardoor zal nu het gemiddelde draaimoment afnemen met het aantal

fasen.

In figuur 4.8 zijn tot slot ter nadere illustratie voor de constate

ringen bij de sinus - sinus configuratie het verloop van de analytisch

berekende waarde voor het gemiddelde draaimoment, enkele berekende

waarden voor de lineaire machine (Bsat=lOO T) en enkele berekende

waarden voor de machine met verzadiging (Bsat=l T) uitgezet.
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Figuur 4.8 Analytisch en numeriek berkende waarden veer Tss,av
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5 Conclusies en aanbevelingen

5.1 Conclusies

De ana1ytische beschouwing van diverse combinaties van verde1ingen van

stroombe1egging en veld binnen een magnetisch lineaire machine met een

ge1ijkmatige bewikke1ing 1eert het vo1gende.

Het blijkt mogelijk om met een gelijkmatig bewikke1de machine

een groter draaimoment te rea1iseren dan met een verge1ijkbare syn

chrone machine. Het verge1ijkbare houdt in dat de hoevee1heid materi

aa1 en de verliezen bij de machines constant zijn. Dit is mogelijk

door het toepassen van een driehoekvormige stroombe1egging en een

driehoekvormige f1uxverde1ing. B1okvormige verde1ingen van stroom en

veld 1eiden we1iswaar tot een maxima1e schuifspanning 1angs de gehe1e

statoromtrek, maar b1ijken in amplitude gereduceerd te moe ten worden

ten opzichte van andere verde1ingen om de e1ektrische dissipatie en de

tota1e magnetische flux in de machine (en daarmee de afmetingen van de

machine) constant te houden. Normering van de amp1ituden van de

diverse verdelingen van stroombe1egging en f1uxdichtheid is noodza

ke1ijk om machines met verschi11ende verde1ingen te kunnen vergelij

ken.

De beste combinatie b1ijkt te worden gevormd door een driehoek

vormige statorstroombe1egging samen met een driehoekvormige rotorf1ux

verde1ing (driehoek-driehoek). Hiermee wordt een draaimornent gerea1i

seerd dat 15% groter is dan bij een combinatie van b1okvormige verde

1ingen, en 63% groter dan bij de combinatie van een continue sinusvor

mige stroombe1egging met een (bijna) b1okvormige f1uxdichtheidsverde

ling zoa1s die bij de conventione1e synchrone machine is. De genoernde

percentages zijn maxima die ge1den wanneer het aanta1 fasen naar

oneindig gaat. De combinatie sinus-driehoek 1evert ongeveer hetze1fde

gemidde1de draaimoment a1s de driehoek-driehoek combinatie.

Bij a11e combinaties neemt het gemidde1de draaimoment toe

naarmate de bewikke1ing in meer fasen is onderverdee1d (voor a1 de

fasen moet een voedende stroombron beschikbaar zijn). Het maximum
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de

wordt dus gehaald wanneer het aantal fasen naar oneindig gaat. Bij de

combinaties met een driehoek- en sinusvormige stroombelegging neemt

het gemiddelde draaimoment sneller toe met het aantal fasen m dan bij

aIle andere combinaties van verdelingen.

De pulsaties in het draaimoment ten opzichte van de gemiddelde

waarde nemen bij alle combinaties van verdelingen af met het aantal

fasen. Bij de driehoek-driehoek-combinatie neemt de pulsatie in het

draaimoment sneller af dan bij alle andere verdelingen.

De blok-blok-combinatie blijkt zowel voor wat betreft

gemiddelde draaimoment als voor wat betreft de pulsaties daarin,

slechtste combinatie.

Yanneer er sprake is van niet-lineariteiten binnen de machine, worden

de analytisch berekeningen gecompliceerd. Daarom is een numeriek model

opsteld om te rekenen met magnetische verzadiging in de statortanden.

De berekeningen aan diverse comb inaties van verdelingen binnen een

magnetisch niet-lineaire machine met een gelijkmatige bewikkeling

leveren het volgende op.

Ook na een reductie in draaimoment met 25% ten gevolge van

ankerreactie leiden de combinaties driehoek-driehoek en sinus-driehoek

tot het grootste gemiddelde draaimoment.

Het maximale draaimoment treedt niet meer op wanneer de ruimte

lijke posities van statorstroombelegging en rotor samenvallen; op dat

moment is er zelfs sprake van een lokaal minimum in het draaimoment.

Hierdoor blijkt dat het gemiddelde draaimoment vanaf een aantal fasen

niet steeds toeneemt met het aantal fasen, maar juist afneemt.

5.2 Aanbevelingen

De verdelingen van de stroombelegging worden met een gelijkmatige

koperbelegging bestaande uit een m-tal fasen opgebouwd en hebben een

getrapt karakter. Over elk interval dat een wikkelfase langs de

statoromtrek inneemt, zal de stroombelegging een constante waarde

hebben. Alleen wanneer dit aantal fasen toeneemt naar oneindig zullen

de stroombeleggingen een continu verloop krijgen.
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De berekeningen van het gemiddelde draaimoment die in dit

rapport zijn uitgevoerd, zowel analytisch in hoofdstuk 3 als numeriek

in hoofdstuk 4, zijn gebaseerd op een continu verloop van de verdelin

gen van stroombelegging en fluxdichtheid. De getrapte stroombelegging

die feitelijk wordt gerealiseerd met de in fasen verdeelde gelijkmati

ge bewikkeling, wordt hierbij voorgesteld door de gewenste gemiddelde

verdeling. Oat betekent dat er langs de gehele omtrek afwijkingen zijn

met de feitelijke stroombelegging, weliswaar van wisselend teken. De

berekende waarden voor het draaimoment zullen afwijken van de waarden

die worden gevonden wanneer weI met een getrapte stroombelegging wordt

gerekend. Om tot meer exacte resultaten te komen, moet met de getrapte

verdeling worden gerekend. Binnen het numerieke model kan een derge

lijke verfijning eenvoudig worden doorgevoerd. Deze leidt dan tot een

nauwkeuriger bepaling van het draaimoment bij de machine met gelijkma

tige bewikkeling.

De modellering van magnetische verzadiging in de machine ten

behoeve van de numerieke berekeningen is zeer eenvoudig. Er wordt

verondersteld dat aIleen op het grensvlak statorijzer-Iuchtspleet, in

de statortanden, verzadiging van het ijzer optreedt. Dit is een te

eenvoudige voorstelling. In werkelijkheid zal ook in het statorjuk en

het rotorij zer sprake zijn van een eindige magnetische weerstand die

onder invloed van de verzadiging toeneemt met de fluxdichtheid.

Bij de normering van de fluxdichtheid wordt de jukflux constant

gehouden om de grootte van het statorjuk ongeveer constant te laten

zijn. Wanneer de machine niet-lineair is, zal de totale flux, en dus

ook de jukflux, afnemen als gevolg van de ankerreactie. Dit houdt in

dat de doorsnede van het statorjuk kleiner kan zijn, waardoor we met

een kleinere machine te maken hebben. De berekende waarden voor het

gemiddelde draaimoment van deze niet-lineaire machine zullen we dus

moeten vergelijken met de berekende waarden van een lineaire machine

die kleiner is.
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Bij1age 1: Uitvoer berekeningen met Torque V4.0

Deel 1: MACHINE ZONDER VERZADIGING

TORQUE V 4.00 (c) 1992 Ion Peijnenburg

*** Calculation results •••

*** Input file: trqs020.in

*** Date & time: 30/01/1992 00:09.54

Calculation parameters used:

Calculation resolution:
Magn. field saturation:

1440 steps
100.00 Iesla

Legenda of stator current distributions:

S 1: square a - 0 b - 0 A~_s - 5. 0000E+03 AIm
S 2: triangle a = 0 b - 0 A~ s 8.6600E+03 AIm
S 3: sinusoid a = 0 b - 0 A--s 7.0700E+03 AIm
S 4: sinusoid a 0 b = 0 A~=S 5.5600E+03 AIm

Legenda of rotor current distributions:
--------------------------------------
R 1: quasi-square a = 60 b = 0 A~ r 1.0200E+04 AIm-
R 2: square a - 0 b - 0 A~ r 6.8000E+03 AIm-
R 3: sinusoid a - 0 b = 0 A~

- r 8.3900E+03 AIm

Table of calculated values for mean torque I_av in Nm:

fphases m: 1 3 5 7 9 inf

S 1 + R 1: 3.4033E+03 5.4976E+03 5.7489E+03 5.8180E+03 5.8466E+03 5.9048E+03
S 1 + R 2: 4.7122E+03 6.8065E+03 6.9741E+03 7.0202E+03 7.0392E+03 7.0828E+03
S 1 + R 3: 4.5003E+03 6.7504E+03 6.9533E+03 7.0097E+03 7.0332E+03 7.0835E+03

S 2 + R 1: 3.8730E+03 5.6677E+03 5. 8126E+03 5. 6528E+03 5.6693E+03 5.9090E+03
S 2 + R 2: 5.1010E+03 7.7459E+03 6.0065E+03 8.0611E+03 6.1126E+03 8.1761E+03
S 2 + R 3: 4.9621E+03 7.4432E+03 7.6669E+03 7.7291E+03 7.7550E+03 7.8090E+03

S 3 + R 1: 3.8681E+03 5.6021E+03 5.9765E+03 6.0251E+03 6.0452E+03 6.0905E+03
S 3 + R 2: 5.1574E+03 7.7362E+03 7.9687E+03 8.0334E+03 8.0602E+03 8.1158E+03
5 3 + R 3: 4.9976E+03 7.4967E+03 7. 7220E+03 7.7647E+03 7.8107E+03 7.8650E+03

5 4 + R 1: 3.0419E+03 4.5629E+03 4.7001E+03 4.7382E+03 4.7540E+03 4.7873E+03
S 4 + R 2: 4.0559E+03 6.0639E+03 6.2667E+03 6.3176E+03 6.3387E+03 6.3600E+03
S 4 + R 3: 3.9304E+03 5.8956E+03 6.0728E+03 6. 1220E+03 6. 1425E+03 6. 1628E+03

*** End of job: 30/01/1992 05:39.54
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Bij1age 1: Uitvoer berekeningen met Torque V4.0

Deel2: MACHINE MET VERZADIGING

TORQUE V 4.00 (c) 1992 Ton Peijnenburg

*** Calculation results •••

*** Input file: trqs020s.in

*** Date & time: 30/01/1992 11:04.20

Calculation parameters used:

Calculation resolution:
Magn. field saturation:

1440 steps
1.00 Tesla

Legenda of stator current distributions:

S 1: square a = 0 b = 0 AA-s a 5.0000E+03 A/m
S 2: triangle a = 0 b = 0 AA-S = 8.6600E+03 AIm
S 3: sinusoid a = 0 b = 0 AA

- s 7.0700E+03 AIm
S 4: sinusoid a = 0 b = 0 AA

- s 5.5600E+03 AIm

Legenda of rotor current distributions:

R 1:
R 2:
R 3:

quasi-square
square
sinusoid

a = 60
a = 0
a = 0

b =
b =
b =

o
o
o

AA r 1.0200E+04 A/m
AA=r = 6.8000E+03 A/m
AA_r = 8.3900E+03 A/m

Table of calculated values for mean torque T_av in Nm:

'#phases m: 1 3 5 7 9 inf

S 1 + R 1: 2.9124E+03 4.2164E+03 4.1694E+03 4.1144E+03 4.0805E+03 4.3550E+03
S 1 + R 2: 3.9045E+03 4.7264E+03 4.4683E+03 4.3531E+03 4.2878E+03 5.3087E+03
S 1 + R 3: 3.7791E+03 4.8478E+03 4.6337E+03 4.5257E+03 4.4636E+03 5.2498E+03

S 2 + R 1: 3.1918E+03 4. 1226E+03 4. 1132E+03 4.1010E+03 4.0918E+03 4. 1558E+03
S 2 + R 2: 4.0726E+03 5.0438E+03 4.8616E+03 4.7753E+03 4.7243E+03 5.6117E+03
S 2 + R 3: 4.0010E+03 5.0378E+03 4.9110E+03 4.8449E+03 4.8045E+03 5.3142E+03

S 3 + R 1: 3.1891E+03 4.1991E+03 4.1851E+03 4. 1693E+03 4.1578E+03 4.2391E+03
S 3 + R 2: 4.1487E+03 5.0783E+03 4.8722E+03 4.7761E+03 4. 7197E+03 5.7313E+03
S 3 + R 3: 4.0557E+03 5.0973E+03 4.9488E+03 4.8730E+03 4.8271E+03 5.4345E+03

S 4 + R 1: 2.6614£+03 3.6364E+03 3.6421E+03 3.6326E+03 3.6243E+03 3.6715£+03
S 4 + R 2: 3.3283E+03 4.2306E+03 4.1014E+03 4.0346E+03 3.9942E+03 4.5068E+03
S 4 + R 3: 3.2988E+03 4.2732E+03 4.1783E+03 4. 1244E+03 4.0907E+03 4. 4471E+03

**. End of job: 30/01/1992 16:57.06
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Bijlage 2: Brontekst Torque V4.0

Het programma Torque V4.0 is geschreven voor TurboPascal 5.0

Deel 1: HOOFDPROGRAMMA

program Torque; {V4.00 rev 14-01-1992 l4:30}

{$R-,S-} {range- and stackchecks are disabled to increase calculation speed}

{SM l6384,65536,655360}

uses Graph, Crt, Dos;

{
{
{
{
{
{
{
{
{
{

This program is written by Ton Peijnenburg
dr. Mollersingel 1
5262 SL VUGHT
THE NETHERLANDS
phone: 073-561039

Main subject of the program is to help me to understand
what kind of geometries of current-density and flux
density maximize the mechanical power that a rotating
machine delivers.

}
}
}
}
}
}
}
}
}
}

'TORQUE V 4.00 (cl 1992 Ton Peijnenburg';

integer;
(zero, undefined, square, quasi, trap, triangle, sine);
·DensData;
record

val: real;
nxt: DensDist;
prv: DensDist;
end;

record
dis: DensDist;
geo: DensType;
c_a: real;
c_b: real;
rms: real;
ave: real;
min: real;

" .,
False;
True; {automatic calculation of plot-parameters}
'TORQUE.CFG' ;

{m"kg"C·-2}
{ ; relative magnetic permeability of iron}
{T; magnetic saturation value}
{m; radial length of airgap}
{m; diameter of stator bore}
{m; diameter of rotor bore}
{ ; O=do not include statorfield}

{AIm: scaling of currents on graphs}
{ T: scaling of fields on graphs}
{ Nm: scaling of torque on graphs}

{resolution: U units in 2 pi radians}

004; {drawing step in units, linear interpolation}
001; {x-axis scaling factor, dots per unit of ANGLE_RES}
020; {y-axis scaling factor, dots per unit value}
020; {offset in y-axis form left of screen in dots}
160; {offset of x-axis from top of screen in dots}
005; {max number on y axis, e.g. 5}
HercMono;
HercMonoHi;

0180;

~ 1. 2566E-6;
lE04;

~ lE02;
~ 3E-3;

0.900;
0.894;
1 ;

lE05;
lEOO;

~ lE03;

integer
real
real
integer
integer
integer
integer
integer
string
boolean
boolean
string

integer

real
real
real

real
real
real
real
real
real
real

DensDesc

const ANGLE_RES

TRQVERSION

STEP
XSCL
YSCL
XOFF
YOFF
YMAX
G_DRIVER
G_MODE
G PATH
G_COLOR
G_AUTO
CNAME

MU_O
MU_R
BSAT
AIRGAP
STOIA
RODIA
ARMREAC

SCALECUR
SCALEFLD
SCALETRQ

type Angle
DensType
DensDist
DensData
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Bij lage 2:

RoStDesc

CalcPntr

CalcDesc

Brontekst Torque V4.0

max: real;
amp: real;
col: word;
end;

record
fld: DensDesc;
cur: DensDesc;
enc: DensDesc;
end;

z ACalcDesc;

record
nxt: CalcPntr;
pry: CalcPntr;
geo: DensType;
u_a: Integer;
u_b: Integer;
amp: Real;
arc: Real;
nnn: Integer;
end;

var mst:
mro:
agf:
emt:
rst:
memfree,memused:
option,dummy:
outstr:
calcur:
calfld:
calcom:

{SI trqgraph.pas}

RoStDesc;
RoStDesc;
DensDesc;
DensDesc;
DensDesc;
LongInt;
Char;
String;
CalcPntr;
CalcPntr;
CalcPntr;

{description record of stator values}
{description record of rotor values}
{resulting airgap field distribution @thetazO}
{electromechanical torque a.f.o. theta}
{resulting torque a.f.o. time}

procedure ZeroSpaces(var outstr: string);
var i: integer;
begin

for i:=l to length(outstr) do
if outstr[i]=' ,

then outstr[i]:='O';
end;

procedure LoadTime(var outstr: string);
var hr,mn,sc,sl: word;

convstr: string;
begin

outstr:=-z" ;
GetTime(hr,mn,sc,sl);
str(hr:2,convstr);
outstr:=outstr+convstr;
str(mn:2,convstr);
outstr:=outstr+' :'+convstr;
str(sc:2,convstr);
outstr:=outstr+'.'+convstr;
ZeroSpaces(outstr);

end;

procedure LoadDate(var outstr: string);
var jr,md,dg,wd: word;

convstr: string;
begin

outstr:=" ;
GetDate(jr,md,dg,wd);
str(dg:2,convstr);
outstr:=outstr+convstr;
str(md:2,convstr);
outstr:=outstr+'/'+convstr;
str(jr:4,convstr);
outstr:=outstr+'/'+convstr;
ZeroSpaces(outstr);
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end;

function BClip(B,Bsat: real): real;
begin

{ This clipping functions models the magnetic saturation.
{ For B>Bsat mu=mu_O is assumed, for B<Bsat mu=mu_O.mu_r.

if abs(B)<Bsat
then BClip:=B
else if B>O

then BClip:z Bsat+(B-Bsat)/MU_R
else BClip:=-Bsat+(B+Bsat)/MU_R

end;

, .
, .
, .

DensType):string;

of
name:='square ':
name:-'quasi-square '.
name:=' trapezoid
name:='triangle
name:='sinusoid

distype
square:
quasi:
trap:
triangle:
sine:

end; {case}
DensName:=name;

function DensName(distype:
var name:string;
begin

case

end;

function UserInput(data: String): String;
var xpos,ypos: Byte;

userin: String;
begin

xpos:=WhereX;
ypos:-Where'i;
GotoX'i(xpos,ypos);
Write (data);
GotoX'i(xpos,ypos);
HighVideo;
ReadLn(userin) ;
NormVideo;
GotoX'i(xpos,ypos);
if Length(userin)=O then

userin:=data;
UserInput:=userin;

end;

procedure ChangeReso;
var olddata,newdata: String;

convcode: Integer;
userintg: Integer;

begin
ClrScr;
Writeln;
Writeln('CHANGE CALCULATION RESOLUTION');
Writeln;
Writeln;
Writeln('The resolution N determines the calculation step size.');
Writeln('N must be even and divisable by 4. If the input does');
Writeln('not conform to this demand, N is adjusted slightly');
Writeln('upwards until it does.');
Writeln('Values of N between 100 and 2880 are accepted.');
Writeln;
Write ('Resolution N (D units in 2pi rad.): ');
Str(ANGLE_RES,olddata);
repeat

repeat
newdata:=UserInput(olddata);
Val(newdata,userintg,convcode);

until convcode=O;
until (userintg>=lOO) and (userintg<=2880);
while frac(userintg/4)<>0

do inc(userintg,l);
ANGLE_RES:=userintg;
ClrEol; Writeln(ANGLE_RES);

end;
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procedure ChangeSatu;
var olddata,newdata: String;

convcode: Integer;
userreal: real;

begin
ClrScr;
Writeln;
Writeln('CHANGE MAGNETIC SATURATION VALUE');
Writeln;
Writeln;
Writeln('The parameter BSAT determines the value in Tesla at which');
WritelnC'magnetic saturation in the iron occurs. For B>BSAT, the');
Writeln('permeability is decreased from infinity to O. A large value');
Writeln('of BSAT (e.g. 100 T) models the linear case.');
WritelnC'Values of BSAT between 0 T and 100 T are accepted.');
Writeln;
Write C'Magnetic saturation numeric value: ');
Str(BSAT:6:2,olddata);
repeat

repeat
newdata:=UserInput(olddata);
Val(newdata,userreal,convcode);

until convcode=O;
until (userreal>=O) and (userreal<=100);
BSAT:=userreal;
ClrEol; Writeln(BSAT:6:2);

end;

procedure InitCalcPntrCvar datptr: CalcPntr);
var nxtdat: CalcPntr;
begin

newCdatptr) ;
datptrA.nxt:=nil;
datptrA.prv:=nil;
datptrA.geo:=undefined;
datptrA.u_a:=O;
datptrA.u b:=O;
datptrA.arnp:=O;
datptrA.arc:=O;
datptrA.nnn:=O;

end;

procedure ClearCalcPntr(var datptr: CalcPntr);
var prvdat,nxtdat: CalcPntr;
begin

while datptrA.nxt<>nil
do datptr:=datptrA.nxt;

while datptrA.prv<>nil
do begin

prvdat:=datptrA.prv;
disposeCdatptr);
datptr:=prvdat;
end;

datptrA.nxt:=nil;
datptrA.geo:=undefined;
datptrA.u_a:=O;
datptrA.u b:=O;
datptrA.arnp:=O;
datptrA.arc:=O;
datptrA.nnn:=O;

end;

procedure DispDensDesc(var desc: DensDesc);
var dat,prvdat: DensDist;
begin

if desc. dis<>nil
then begin

dat:=desc.dls A.prv;
repeat

prvdat:=datA.prv;
dispose(dat);
dat:=prvdat

until (dat=desc.dls) or (dat=nil);
if dat<>nll
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then dispose(dat); {first element, points to already disposed beginning of list}
dese .dis :=nil;
end;

end;

procedure DispRoStDese(var dese: RoStDese);
begin

DispDensDese(dese.fld);
DispDensDese(dese.eur);
DispDensDese(dese.ene);

end;

procedure InitDensDese(var dese: DensDese);
var dat,nxtdat,prvdat: DensDist;

alpha: Angle;
begin

new(dese. dis);
dat:-dese.dis;
for alpha:~O to (ANGLE_RES-l)

do begin
datA .val:=OO;
new (nxtdat);
prvdat :=dat;
datA.nxt:=nxtdat;
dat :=nxtdat;
datA.prv:=prvdat;
end;

dat:=datA.prv;
dispose(datA.nxt);
datA.nxt:=dese.dis; {close the linked list}
dese.disA.prv:=dat;
dese.geo .= zero;
desc.c_a .a: 0;
dese.c_b .= 0;
dese.rms .= 0;
dese.ave .= 0;
dese.min := 0;
dese.max .= 0;
dese.amp 1;
dese.eol Black;

end;

procedure ClearDensDese(var dese: DensDese);
var dat: DensDist;
begin

dat:=dese.dis;
if dat<>nil

then repeat
datA.val:=O;
dat:=datA.nxt

until dat=dese.dis;
dese.geo .= zero;
dese.e_a .= O·
dese.e_b := 0;
dese.rms .= 0;
dese.ave .= 0;
dese.min .= O·
dese.max .= 0;
dese.amp .= 1;
dese.eol .= Black;

end;

procedure InitRoStDese(var dese: RoStDese);
begin

InitDensDese(dese.fld);
InitDensDese(dese.eur);
InitDensDese(dese.ene);

end;

procedure ClearRoStDese(var dese: RoStDese);
begin

ClearDensDese(dese.fld);
ClearDensDese(dese.eur);
ClearDensDese(dese.ene);
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end;

Brontekst Torque V4.0

procedure FillDensData(var desc: DensDesc);
var dat,nxtdat.prvdat: DensDist;

alpha: Angle;
alphaO,alpha1.alpha2.alpha3.alpha4: Angle;
alpha5,alpha6. alpha7 , alpha8, alpha9: Angle;
alpha04.alpha14.alpha24,alpha34.alpha44: Angle;

begin
alphaO:=O;
alpha1:=Round(ANGLE_RES/4*(1-desc.c_a-2*desc.c_b»;
alpha2:=Round(ANGLE_RES/4*(1-desc.c_a»;
alpha3:=Round(ANGLE_RES/4*(1+desc.c_a»;
alpha4:=Round(ANGLE_RES/4*(1+desc.c_a+2*desc.c_b»;
alpha5:=Round(ANGLE_RES/4*(3-desc.c_a-2*desc.c_b»;
alpha6:=Round(ANGLE_RES/4*(3-desc.c_a»;
alpha7:=Round(ANGLE_RES/4*(3+desc.c_a»;
alpha8:=Round(ANGLE_RES/4*(3+desc.c_a+2*desc.c_b»;
alpha9:=ANGLE_RES;
alpha04:=O;
alpha14:=Round(1*ANGLE_RES/4);
alpha24:=Round(2*ANGLE_RES/4);
alpha34:=Round(3*ANGLE_RES/4);
alpha44:=ANGLE_RES;
dat:=desc.dis;
case desc.geo of

square: begin
for alpha:=alpha04 to (alpha24-1)

do begin
datA .val:= 1;
dat:=datA.nxt
end;

for alpha:=alpha24 to (alpha44-1)
do begin

datA. val:=-l;
dat:=datA.nxt
end;

end;
quasi: begin

for alpha:=alphaO to (alpha2-1)
do begin

datA.val:=OO;
dat:=datA.nxt
end;

for alpha:=alpha2 to (alpha3-1)
do begin

datA .val:=Ol;
dat:=datA.nxt
end;

for alpha:=alpha3 to (alpha6-1)
do begin

datA.val:=OO;
dat:cdatA.nxt
end;

for alpha: calpha6 to (alpha7-1)
do begin

datA .val:--1;
dat:=datA.nxt
end;

for alpha:=alpha7 to (alpha9-1)
do begin

datA.val:cO;
dat:=datA.nxt
end;

end;
trap: begin

for alpha:-alphaO to (alpha1-1)
do begin

datA.val:=OO;
dat:=datA.nxt
end;

for alpha:=alpha1 to (alpha2-1)
do begin

datA.val:=(alpha-alpha1)/(alpha2-alpha1);
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dat:=datA.nxt
end;

for alpha:=alpha2 to alpha3
do begin

datA.val:=Ol;
dat:=datA.nxt
end;

for alpha:=(alpha3+1) to alpha4
do begin

datA.val:=1-(alpha-alpha3)/(alpha4-alpha3);
dat:=datA.nxt
end;

for alpha:=(alpha4+1) to (alpha5-1)
do begin

datA.val:=OO;
dat:=datA.nxt
end;

for alpha:=alpha5 to (alpha6-1)
do begin

datA.val:=-(alpha-alpha5)/(alpha6-alpha5);
dat:=datA.nxt
end;

for alpha:=alpha6 to alpha7
do begin

datA.val:=-l;
dat:=datA.nxt
end;

for alpha:=(alpha7+1) to alpha8
do begin

datA.val:=-1+(alpha-alpha7)/(alpha8-alpha7);
dat:=datA.nxt
end;

for alpha:=(alpha8+1) to (alphaS-I)
do begin

datA.val:=OO;
dat:=datA.nxt
end;

end;
sine: begin

for alpha:=O to (ANGLE_RES-l)
do begin

datA.val:=sin(2*Pi*alpha/ANGLE_RES);
dat:=datA.nxt
end;

end;
triangle: begin

for alpha:=alpha04 to (alpha14-1)
do begin

datA.val:=alpha/(ANGLE RES/4);
dat:=datA.nxt -
end;

for alpha:=alpha14 to alpha34
do begin

datA.val:=1-(alpha-alpha14)*2/(alpha34-alpha14);
dat:=datA.nxt
end;

for alpha:=(alpha34+1) to (alpha44-1)
do begin

datA.val:=-1+(alpha-alpha34)/(alpha14);
dat:=datA.nxt
end;

end;
end;

end;

procedure ReadDensType(var desc: DensDesc; denscol: Word);
var denschar: char;

units: real;
begin

Write (' Distribution type (S.Q,T,R,I): ');
Readln (denschar);
with desc do begin

case UpCase(denschar) of
'S': begin
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end;
end;

end;

Brontekst Torque V4.0

geo .= square;
c_a ,= o·
c_b .= 0;
col .= denscol;
end;

'Q': begin
Write (' enter top angle in degrees: ');
Readln (units);
if (units<OOO) then units:=OOO;
if (units>180) then units:=180;
geo quasi;
c_a .= (units/180);
c_b .= 0;
col .= denscol;
end;

'R': begin
geo .= triangle;
C_8 ~. 0;
c_b .= 0;
col .= denscol;
end;

'T': begin
Write (' enter top angle in degrees: ');
Readln (units);
if (units<OOO) then units:=OOO;
if (units>180) then units:=180;
c_a := (units/180);
Write (' enter skew angle in degrees: ');
Readln (units);
if (units<OOO) then units:=OOO;
if (units>090) then units:=090;
c_b := (units/180);
if (c_a+2*c_b»1 then c_b:=(1-c_a)/2;
geo := trap;
col := denscol;
end;

'I': begin
geo .= sine;
c_a .= O'
c_b .= 0;
col .= denscol;
end;

procedure ShiftDensData(var data: DensDesc);
var theta: Angle;
begin

for theta:=l to Trunc(ANGLE RES/4)
do data.dis:=data.dis~.prv;

end;

procedure LoadDensities(var mst,mro: RoStDesc);
var sum2,cdcoeff: real;

suml,mfcoeff: real;
ampl: real;
dist,data: DensDist;

begin
ClrScr;
Writeln;
Writeln('STATOR: CURRENT DENSITY A_s(alpha_s)');
Writeln;

ReadDensType(mst.cur,Red);
Writeln;
Write (' ... filling data-array.');
GotoXY (l,WhereY);
FillDensData(mst.cur);

ClrEol;
Write (' Current density amplitude A-_s: ');
Readln (ampl);
GotoXY (l,WhereY-l);
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dist:=mst.cur.dis; {scale to amplitude}
data:=mst.cur.dis;
repeat

dataA.val:=ampl*dataA.val;
data:=dataA.nxt

until data-dist;

mst.cur.amp:=ampl;

{calculate mean & rms of A_sCalpha)}
dist:=mst.cur.dis;
data:=mst.cur.dis;
suml:=O;
sum2:=O;
repeat

suml:=suml+absCdataA.val);
sum2:=sum2+sqrCdataA.val);
data:=dataA.nxt

until data=dist;

mst.cur.rms:=sqrtCsum2/ANGLE_RES);
mst.cur.ave:=suml/2/ANGLE_RES;

ClrEol;
WritelnC' Current density amplitude AA_S

Writeln;
',mst.cur.amp:10,' A/m');

Writeln;
WritelnC'ROTOR: CURRENT DENSITY A_rCalpha_r)');
Writeln;

ReadDensTypeCmro.cur,Green);
Writeln;
Write C' ... filling data-array.');
GotoXY Cl,WhereY);
FillDensDataCmro.cur);

ShiftDensDataCmro.cur);

ClrEol;
Write C' Current density amplitude AA_r : ');
Readln Campl) ;
GotoXY Cl,WhereY-l);

dist:=mro.cur.dis; {scale to amplitude}
data:=mro.cur.dis;
repeat

dataA.val:=ampl*data".val;
data: =dataA.nxt

until data=dist;

mro.cur.amp:=ampl;

{calculate mean & rms of A_rCalpha)}
dist:~ro.cur.dis;

data:=mro.cur.dis;
suml:=O;
sum2:=O;
repeat

suml:=suml+absCdataA.val);
sum2:=sum2+sqrCdataA.val);
data:=dataA.nxt

until data=dist;

mro.cur.rms:=sqrtCsum2/ANGLE_RES);
mro.cur.ave:=suml/2/ANGLE_RES;

end;

ClrEol;
WritelnC' Current density amplitude AA_r
Writeln;

',mro.cur.amp:l0,' A/m');

procedure CalcAirGapFieldCvar agf: DensDesc; denscol: word);
var alpha,theta,hlf,shift: Angle;
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real;
string;
integer;

ampl,displ,userreal:
olddata,newdata:
convcode:
stcur: DensDist;
rocur: DensDist;
stenc: DensDist;
roenc: DensDist;
agfld: DensDist;

begin
ClrScr;
Writeln;
Writeln('CALCULATE RESULTING AIRGAP FIELD B_rad');
Writeln;
Writeln;
Writeln('Enter the displacement angle between rotorposition and');
Writeln('position of stator current density. Values of 0 to 360');
Writeln('degrees are accepted.');
Writeln;
Write ('Displacement angle (degrees): ');
displ:=O;
Str(displ:6:2,olddata);
repeat

repeat
newdata:=UserInput(olddata);
Val(newdata,userreal,convcode);

until convcode=O;
until (userreal>=O) and (userreal<=360);
displ:=userreal;
ClrEol; Writeln(displ:6:2);
Writeln;
Writeln;
shift:=Round(displ/360*ANGLE_RES);
Writeln;
Writeln( 'Calculating resulting airgap field B_rad(e»');
Writeln;
ampl :=0;
stcur:=mst.cur.dis;
rocur:=mro.cur.dis;
stenc:=mst.enc.dis;
roenc:=mro.enc.dis;
agfld:= agf.dis;
for theta:=l to shift

do begin
rocur:=rocur~.prv;

roenc:=roencA.prv;
end;

for theta:=O to (ANGLE_RES-1)
do begin {the factor -1 is due to sign convention}

agfldA.val:=-1*BClip(MU_O/(2*AIRGAP)*(ARMREAC*stencA.val+roencA.val),BSAT);
if agfldA.val>ampl

then ampl:=agfldA.val;
stcur:=stcurA.nxt;
rocur:=rocurA.nxt:
stenc:=stencA.nxt;
roenc:zroencA.nxt;
agfld:=agfldA.nxt;
end;

agf.amp:=ampl;
agf.geo:=undefined;
agf.col:=denscol;

end;

procedure EnclCurrent(var mst,mro: RoStDesc);
var alpha,beta: Angle;

d_a,encur,mini,maxi: real;
stcur,stc,stc2: DensDist;
rocur,roc,roc2: DensDist;
stenc: DensDist;
roenc: DensDist;

begin
d_a:=2*Pi/ANGLE_RES;
stcur:=mst.cur.dis;
rocur:=mro.cur.dis;
stenc:=mst.enc.dis;
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roenc:=mro.enc.dis;
Writeln;
Writeln('Enclosed current calculation for diametrical path:');
Writeln('- stator ... ');
stc :=stcur;
stc2 :-stcur;
encur:=O:
for beta:=l to Trunc(ANGLE_RES/2) {sum curr.dens. over half the elements}

do begin
stc2:=stc2A.prv;
encur:=encur+stc2A.val;
end;

stenc A.val:=encur*d_a*STOIA/2;
mini:-stencA.val;
maxi:=stencA.val;
stene :-stencA.nxt;
for alpha:=O to (ANGLE_RES-l)

do begin
encur:=encur-stc2A.val;
encur:=encur+ stcA.val;
stc2 :=stc2A.nxt;
stc := stcA.nxt;
stencA.val:=encur*d a*STOIA/2;
if stencA.val<mini -

then mini:=stencA.val;
if stencA.val>maxi

then maxi:=stencA.val;
stene :=stencA.nxt;
end;

mst.enc.min:mmini;
mst.enc.max:=maxi;
mst.enc.amp:=maxi;
Writeln('- rotor ... ·);
roc :=rocur:
roc2 :=rocur;
encur:=O;
for beta:=l to Trunc(ANGLE_RES/2)

do begin
roc2:=roc2A.prv;
encur:=encur+roc2A.val;
end;

roenc A.val:=encur*d_a*ROOIA/2;
mini:=roencA.val;
maxi:=roencA.val;
roenc :=roencA.nxt;
for alpha:=O to (ANGLE_RES-l)

do begin
encur:=encur-roc2A.val;
encur:=encur+ rocA.val;
roc2 :=roc2A.nxt;
roc :c rocA.nxt;
roenc A.val:=encur*d_a*RODIA/2;
if roencA.val<mini

then mini:=roencA.val;
if roencA.val>maxi

then maxi:=roenc A.val;
roenc :=roencA.nxt;
end;

mro.enc.min:=mini;
mro.enc.max:cmaxi;
mro.enc.amp:=maxi;

end;

procedure TorqueOist(var emt: OensOesc);
var alpha,theta.hlf: Angle;

d_a,lforce,fld: real;
mini,maxi,suml,sum2: real;
stcur,stc: DensOist;
rocur,roc: OensDist;
stenc,ste: OensOist;
roenc,roe: DensOist;
restq: DensDist;
dat,nxtdat,prvdat: DensOist;

begin
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hlf:=Trunc«ANGLE_RES-1)/2);
d_a:=2*Pi/ANGLE_RES;
restq:=emt.dis;
dat :=emt.dis;
stcur:=mst.cur.dis;
rocur:=mro.cur.dis;
stenc:=mst.enc.dis;
roenc:=mro.enc.dis;
Writeln;
Write ('Element of ',hlf:4,' while calculating T(9) array.');
for theta:=O to hlf

do begin
GotoXY(09, WhereY); Write(theta:4);
stc:=stcur;
roc:=rocur;
ste:=stenc;

undefined;
0;
0;
mini;
maxi;
maxi;
sum1/2/ANGLE_RES;
sqrt(sumZ/ANGLE_RES);

end;

roe:=roenc:
lforce:= 0;
for alpha:=O to hlf

do begin {the factor -1 is due to sign convention}
fld:=-l*BClip(MU 0/(2*AIRGAP)*(ARMREAC*ste~.val+roe~.val),BSAT);
lforce:=lforce+stc~.val*fld;{addition of Lorentz forces per meter}
stc:=stc~.nxt;

roc:=roc~ .nxt;
ste:=ste~.nxt;

roe:=roe~.nxt;

end;
dat~.val:=lforce*d_a*STDIA/2;{mult. by meter per rad and torque lever arm}
dat :=dat~.nxt;

rocur :=rocur·.prv;
roenc :=roenc~.prv;

end;
for theta:=(hlf+1) to (ANGLE_RES-1) {fill second half of list, negative values,}

do begin {restq~ still points to beginning of list. }
dat~.val:=-restq~.val;

dat dat·.nxt;
restq restq~.nxt;

end;
sum1:=0;
sum2:=0;
mini:=dat~ .val;
maxi:=dat~.val;

for theta;=O to (ANGLE_RES-1)
do begin

sum1:=sum1+dat~.val;

sum2:=sumZ+dat~.val*dat~.val;

if dat~.val<mini then mini:=dat~.val;

if dat',val>maxi then maxi:=dat~.val;

dat:=dat~ .nxt;
end;

emt,geo .=
emt.c_a .=
emt.c_b .=
emt.min
emt.max
emt.amp .=
emt.ave .=
emt.rms .=
writeln;

procedure CalcTorque(var emt: DensDesc; denscol: Word);
begin

TorqueDist(emt);
emt.col:=denscol;
Writeln;
Writeln('MAXlMUM OF TORQUE T~ ',emt.amp:10,' Nm');
Writeln;

end;

procedure ResTorqueDist(var rst: DensDesc; n: integer; ca: real);
var theta,t_c,d_t: Angle;

sum1,sumZ,mini,maxi: real;
k, i: integer;
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dat,nxtdat,prvdat,emtrq: DensDist;
data,dist: DensDist;

begin
dat :=rst.dis;
emtrq:-emt.dis;
d_t:=Round(ANGLE_RES/n);
t_c:=Round(ANGLE_RES*(1-ca)/(2*n»;
theta:-O; k:=O;
for theta:-O to (ANGLE_RES-1)

do begin
if theta>=Round«k+O.S*(l-ca»*d_t)

then begin
inc (k ,1);
for i:-1 to d_t

do emtrq:=emtrqA.prv;
end;

datA.va1:=emtrqA.val;
dat :-datA.nxt;
emtrq :=emtrqA.nxt;
end;

dist:=rst.dis;
data:=rst.dis;
mini:=rst.disA.val;
maxi:=rst.dis·.val;
sum1:=0;
sum2:=0;
repeat

sum1:=sum1+dataA.val;
sum2:=sum2+sqr(dataA.val);
if dataA.val>maxi then maxi:=dataA.val;
if dataA.val<mini then mini:=dataA.val;
data:=dataA.nxt

until data=dist;
rst.geo undefined;
rst.c_a 0;
rst.c_b .= 0;
rst.rms .= sqrt(sum2/ANGLE_RES);
rst.ave .= sum1/ANGLE_RES;
rst.min .= mini;
rst.max maxi;
rst.amp .= maxi;

end;

procedure CalcResTorque(var rst: DensDesc; denscol: Word);
var m,n: integer;

ca: real;
begin

ClrScr;
Writeln;
Writeln('RESULTANT TORQUE T(OoT)');
Writeln;
Write ('Enter the number of phases of the machine m, (m>O) ');
Readln (m);
if (m>Round(ANGLE_RES/20» then m:=Round(ANGLE_RES/20);
if (m<1) then m:=l;
n:=2*m;
Writeln;
Write ('Enter relative commutation angle (l-a)07f/2m, [O<a<2]: ');
Readln (ca);
if (ca>2) then ca:=2;
if (ca<O) then ca:=O;

ResTorqueDist(rst,n,ca);
rst.col := denscol;
Writeln;
Writeln;
Writeln('Resultant mean value T_av ',rst.ave:10,' Nm');
Writeln;
Write (' minimum value T aV,min = ',rst.min:10);
Writeln(' or ',(100*(rst.min-rst.ave)/(rst,ave+1e-6»:6:2,'% of T_av');
Writeln;
Write (' maximum value T_av,max = ',rst.max:10);
Writeln(' or ',(100*(rst.max-rst.ave)/(rst.ave+1e-6»:6:2,'% of T_av');
Writeln;
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end;
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total fluctuation = • ,(rst.max-rst.min):10);
or • ,(100*(rst.max-rst.min)/(rst.ave+le-6»:6:2,'% of T_av');

procedure CalcSequence;
var calfile,outfile: Text;

calextn,outextn: ExtStr;
calfnam,outfnam: NameStr;
caldriv,outdriv: DirStr;
calpath.outpath: PathStr;
calstr, outstr: String;
cur: CalcPntr;
fld: CalcPntr;
com: CalcPntr;
dist,data: DensDist;
5uml,sum2: real;
nocr,nocur,nofl,nofld,nocm,ccno,ttno,m: integer;

function UserInput(data: String): String;
var xpos,ypos: Byte;

userin: String;
begin

xpos:=WhereX;
ypos:=WhereY;
GotoXY(xpos,ypos);
Write (data);
GotoXY(xpos,ypos);
HighVideo;
ReadLn(userin) ;
NormVideo;
GotoXY(xpos,ypos);
if Length(userin)=O then

userin:=data;
UserInput:=userin;

end;

procedure ReadCalcList;
var calitem: String;

calchar: Char;
linecnt: Integer;
calintg: Integer;
calreal: Real;
datptr,nxtdat: CalcPntr;

function ReadIntg: Integer;
var calline: String;

calchar: Char;
calintg: Integer;
cnvcode: Integer;

begin
calline:=' ';
repeat

Read(calfile,calchar)
until «calchar in ['O' .. 'g') or EoLn(calfile) or EoF(calfile»;
if not (EoLn(calfile) or EoF(calfile»

then begin
calline:~calline+calchar;

while not (EoLn(calfile) or EoF(calfile» and (calchar in [·O· .. ·g·)
do begin

read(calfile,calchar);
if calchar in ['O' .. 'g·)

then calline:~calline+calchar;

end; {while}
end; {then}

Val(calline,calintg,cnvcode);
if cnvcode=O

then ReadIntg:=calintg
else ReadIntg:=-l;

end;

function ReadReal: Real;
var calline: String;
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calchar: Char;
calreal: Real;
cnvcode: Integer;

begin
calline:··· ;
repeat

Read(calfile,calchar)
until «calchar in ['0' ..• g' ••.•• '-'. ·e·. 'E']) or EoLn(calfile) or EoF(calfile»;
if not (EoLn(calfile) or EoF(calfile»

then begin
calline:=calline+calchar;
while not (EoLn(calfile) or EoF(calfile» and (calchar in ['0' •.• g•••••• '-' .·e· .·E·])

do begin
read(calfile,calchar);
if calchar in [·O· .. ·g·,·.','-·.'e·,'E·]

then calline:=calline+calchar;
end; {while}

end; {then}
Val(calline,calreal,cnvcode);
if cnvcode=O

then ReadReal:=calreal
else ReadReal:=-l;

end;

function ReadItem: String;
var calline: String;

calchar: Char;
begin

calline:=" ;
repeat

Read(calfile,calchar)
until (UpCase(calchar) in [·A· .. ·Z·]) or EoF(calfile);
if not (EoLn(calfile) or EoF(calfile»

then begin
calline:=calline+UpCase(calchar);
while not (EoLn(calfile) or EoF(calfile» and (UpCase(calchar) in [·A· .. ·Z·])

do begin
read(calfile,calchar);
if UpCase(calchar) in ['A' .. •Z·]

then calline:=calline+calchar;
end; {while}

end; {then}
ReadItem:=calline;

end;

begin
nocr:=O;
nofl:=O;
nocm:=O;
while not Eof(calfile)
do begin

calitem := ReadItem;
if calitem='STA'

then begin
datptr:=calcur;
while datptr~.nxt<>nil

do datptr:=datptrA.nxt; {move to last empty entry}
while not EoLn(calfile)

do begin
calchar:=' ';
repeat

Read(calfile,calchar)
until (calchar in [·A· .. ·Z·.·a· .. ·z·]) or EoLn(calfile);
case UpCase(calchar) of

'S': datptr~.geo:=square;

'Q': datptr~.geo:=quasi;

'T': datptr~.geo:=trap;

'R': datptr~.geo:=triangle;

'1': datptrA.geo:=sine;
end; {case}

if datptrA.geo<>undefined
then begin

datptrA.u_a:=ReadIntg;
datptr~.u_b:=ReadIntg;

113



Bij lage 2: Brontekst Torque V4.0

datptrA.amp:=ReadReal;
datptrA.arc:=O;
datptrA.nnn:=O;
if (datptrA.u_a>=O) and (datptrA.u_b>=O) and (datptrA.amp>=O)

then begin
inc(nocr) ;
new(nxtdat) ;
nxtdatA.nxt:=nil;
nxtdatA.prv:=datptr;
datptrA.nxt:=nxtdat;
datptr :=nxtdat;
end

else begin
datptrA.nxt:=nil;
datptrA.geo:=undefined;
datptrA.u_a:=O;
datptrA.u b:=O;
datptrA.~p:=O;
datptrA.arc:=O;
datptrA.nnn:=O;
end;

end;
end;

end;
if calitem='ROT'

then begin
datptr:=calfld;
while datptrA.nxt<>nil

do datptr:=datptrA.nxt; {move to last empty entry}
while not EoLn(calfile)

do begin
calchar:lIZ~ ';
repeat

Read(calfile,calchar)
until (calchar in ['A' .. 'Z' ,'a' .. 'z']) or EoLn(calfile);
case UpCase(calchar) of

'S': datptrA.geo:=square:
'Q': datptrA.geo:=quasi;
'T': datptrA.geo:=trap;
'R': datptrA.geo:=triangle;
'I': datptrA.geo:=sine;
end; {case}

if datptrA.geo<>undefined
then begin

datptrA.u_a:=Read1ntg;
datptrA.u_b:=Read1ntg;
datptrA.amp:=ReadReal;
datptrA.arc:=O;
datptrA.nnn:-O;
if (datptrA.u_a>=O) and (datptrA.u_b>-O) and (datptrA.amp>-O)

then begin
inc(nofl) ;
new(nxtdat) ;
nxtdatA.nxt:=nil;
nxtdatA.prv:=datptr;
datptrA.nxt:=nxtdat;
datptr :-nxtdat;
end

else begin
datptrA.nxt:-nil;
datptrA.geo:=undefined;
datptrA.u_a:"O;
datptrA.u b:-O;
datptrA.~p:=O;
datptrA.arc:=O;
datptrA.nnn:=O;
end;

end;
end;

end;
if calitem='COM'

then begin
datptr:=calcom;
while datptrA.nxt<>nil
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do datptr:zdatptr~.nxt; {move to last empty entry}
while not EoLn(calfile)

do begin
calintg:=ReadIntg;
if calintg>O

then begin
datptr~.geo:=zero;

datptr~.u_a:=O;

datptr~.u_b:-O;

datptr~.amp:=O;

datptr~.nnn:=calintg*2;

inc (nocm);
new(nxtdat) ;
nxtdat~.nxt:cnil;

nxtdat~.prv:=datptr;

datptr~.nxt:-nxtdat;

datptr :-nxtdat;
end

else begin
datptr~.nxt:cnil;

datptr~.geo:=undefined;

datptr~.u_a:=O;

datptr~.u b:=O;
datptr~.~p:=O;
datptr~.arc:=O;

datptr~.nnn:=O;

end;
end;

end;
if calitem='RES'

then begin
calintg:=ReadIntg;
if (calintg>=100) and (calintg<=2880)
then begin

while frac(calintg/4)<>O
do inc(calintg,l);

DispRoStDesc(mst);
DispRoStDesc(mro);
DispDensDesc(emt);
DispDensDesc(rst);
DispDensDesc(agf);
ANGLE_RES:=calintg;
InitRoStDesc(mst);
InitRoStDesc(mro);
InitDensDesc(emt);
InitDensDesc(rst);
InitDensDesc(agf);
end;

end;
if calitem='SAT'

then begin
calreal:=ReadReal;
if (calreal>=O.5)

then BSAT:=calreal;
end;

ReadLn(calfile,calitem);
end;

end;

begin
ClrScr;
WriteLn('AUTOMATIC CALCULATION OF SEQUENCE');
Writeln;
Writeln;
Write (' Input File: ');
calstr :=UserInput(");
calpath:=FSearch(calstr,GetEnv('PATH'»;
if Length(calpath»O
then begin

ClrEol;
Writeln(calpath) ;
Writeln;
FSplit(calpath,caldriv,calfnam,calextn);
Assign(calfile,calpath);
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stator curro dens. distributions');
rotor curro dens. distributions');
different phase numbers');

Reset (caUile);

ReadCalcList;

Close (calfile);
outdriv:=caldriv;
outfnam:=calfnam;
outextn:=' .out';
outpath:=concat(outdriv,outfnam,outextn);
Write ('Output File: ');
outstr :=UserInput(outpath);
ClrEol;
Writeln(outpath);

Writeln;
Writeln;
Writeln('Start of calculation sequence');
Writeln;
Writeln(nocr:4,'
Writeln(nofl:4,'
Wri teln(nocm: 4, '
Writeln;
ttno:=nocr*nofl;
Writeln('A total of ',ttno,' elementary combinations.');

Assign (outfile,outpath);
Rewrite(outfile);
Writeln(outfile,TRQVERSION);
Writeln(outfile);
Writeln(outfile);
Writeln(outfile, '*** Calculation results ***');
Writeln(outfile);
Write (outfile, '*** Input file: ');
Writeln(outfile,calfnam+calextn);
Writeln(outfile);
Write (outfile,'*** Date & time: ');
LoadDate(outstr);
Write (outfile,outstr);
Write (outfile,' ');
LoadTime(outstr);
Writeln(outfile,outstr);
Writeln(outfile);
Writeln(outfile);
Writeln(outfile,'Calculation parameters used:');
Writeln(outfile,'--------------------------- ');
str(ANGLE_RES:5,outstr);
Writeln(outfile,'Calculation resolution: '+outstr+' steps');
str(BSAT:B:2,outstr);
Writeln(outfile. 'Magn. field saturation: '+outstr+' Tesla'):

Writeln(outfile);
Writeln(outfile,'Legenda of stator current distributions:');
Writeln(outfile,'--------------------------------------- '):
nocur:-l;
cur :-calcur;
while cur~.nxt<>nil

do begin
str(nocur:2,outstr);
write (outfile,'S'+outstr+': ');
write (outfile,DensName(cur~.geo»;

str(cur~.u_a:4,outstr);

write (outfile,' a ='+outstr);
str(cur~ .u_b:4,outstr);
write (outfile,' b c'+outstr);
str(cur~.amp:ll,outstr);

writeln(outfile,' A~_s ='+outstr+' AIm');
cur:~cur""~n:r.:t;

inc (nocur, 1) ;
end;

Writeln(outfile);
Writeln(outfile,'Legenda of rotor current distributions:'):
Writeln(outfile,'-------------------------------------- ');
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nofld:~l;

fld :=calfld;
while fldA.nxt<>nil

do begin
str(nofld:2,outstr);
write (outfile, 'R'+outstr+': ');
write (outfile,DensName(fld-.geo»;
str(fld-.u_a:4,outstr);
write (out£ile,' a ='+outstr);
str(fld-.u_b:4,outstr);
write (outfile, , b ='+outstr);
str(fld-.amp:ll,outstr);
writeln(outfile,' A-_r ='+outstr+' A/m');
fld: =fld- .nxt;
inc (nofld ,1) ;

end;
Writeln(outfile);
Writeln(outfile);
Writeln(outfile,'Table of calculated values for mean torque T_av in Nm:');
Writeln(outfile,'===z=============================================D~~ ');
Writeln(outfile);
Write (outfile,'#phases m:');
com:=calcom;
while com-.nxt<>nil

do begin
m:=round(com-.nnn/2);
str(m:12,outstr);
Write (outfile,outstr);
com:=com-.nxt;
end;

Writeln(outfile,' inf');
Writeln(outfile);
Close (outfile);

{first loop: current density distributions}
ccno :=0;
nocur:=l;
cur :=calcur;
while not (cur-.nxt=nil)

do begin
{init current distribution}
mst.cur.geo:=cur-.geo;
mst.cur.c_a:=cur-.u_a/160;
mst.cur.c_b:=cur-.u_b/160;
mst.cur.amp:=cur-.amp;
FillDensData(mst.cur);

dist:=mst.cur.dis; {scale to amplitude}
data:=mst.cur.dis;
repeat

data-.val:=mst.cur.amp*data-.val;
data:=data-.nxt

until data=dist;

dist:=mst.cur.dis; (calculate mean & rms of A_s(alpha)}
data:~st.cur.dis;

suml:=O;
sum2:=0;
repeat

suml:=suml+abs(data-.val);
sum2:=sum2+sqr(data-.val);
data:=data-.nxt

until data=dist;
mst.cur.rms:~sqrt(sum2/ANGLE_RES);

mst.cur.ave:=suml/2/ANGLE_RES;

{second loop: field distributions}
fld :=calfld;
nofld:=l;
while not (fld-.nxt=nil)

do begin
{initialize field distribution}
mro.cur.geo:-fld-.geo;
mro.cur.c_a:-fld-.u_a/180;
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mro.cur.c_b:zfld~.u_b/180;

mro.cur.amp:=fld~.amp;

FillDensData(mro.cur);

ShiftDensData(mro.cur);

dist:=mro.cur.diS; {scale to amplitude}
data:=mro.cur.dis;
repeat

data~.val:=mro.cur.amp*data~.val;

data:=data~.nxt

until data=dist;

dist:=mro.cur.dis; (calculate mean « rms of A_r(alpha)}
data:=mro.cur.dis;
suml:=O;
sum2:=0;
repeat

suml:=suml+abs(data~.val);

sum2:=sum2+sqr(data~.val);

data:=data~.nxt

until data=dist;
mro.cur.rms:=sqrt(sum2/ANGLE_RES);
mro.cur.ave:=suml/2/ANGLE_RES;

inc(ccno,l);
{echo sequence number of calculation}
Writeln;
Writeln('**~~ • ,ceno,' of ' ,ttno,' .');

EnclCurrent(mst,mro);
TorqueDist(emt);

Append (outfile);
str(nocur:2,outstr);
write (outfile,'S'+outstr+' + ');
str(nofld:2,outstr);
write (outfile,'R'+outstr+' :');
Close (outfile);

{third loop: #commutations}
com:=calcom;
while not (com~.nxt=nil)

do begin
if com~.nnn>O

then begin
ResTorqueDist(rst.com~.nnn,O);

{echo results}
Append (outfile);
str(rst.ave:ll,outstr);
write (outfile,' '+outstr);
Close (outfile);
end;

{next com}
com:=com~.nxt;

end; {third loop}
Append (outfile);
str(emt.max:ll,outstr);
Writeln(outfile,' '+outstr);
Close (outfile);
fld: =fld~ . nxt;
inc (nofld, 1) ;
end; {second loop}

Append (outfile);
Writeln(outfile);
Close (outfile);
cur:=cur~.ny.t;

inc(nocur.l);
end; {first loop}

Append (outfile);
Write (outfile,'*** End of job: .);
LoadDate(outstr);
Write (outfile,outstr);
Write (outfile,' ');
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LoadTime(outstr);
Writeln(outfile,outstr);
Writeln(outfile);
Close (outfile);
end {then}

else begin
Writeln;
Writeln;
Writeln(' Inputfile not found.');
Write (' Press any key to return to menu ... ');
dummy:=readkey;

end;
end;

Thank you for purchasing this program.');
I hope you will find some use for it.');
As a matter of fact, I did.');

List of options:');

Change geometrical data');
Calculate torque distribution T(e)');
Calculate resulting air gap field B_rad(a)');
Plot currents A_s(a), A_r(a) and torque T(e)');
Plot enclosed currents I_s(a), I_r(a) and B(a)');
Plot T(e) and calculate T_av(m)');
Calculate a series of configurations');
Change resolution (currently ',ANGLE_RES,')');
Change magnetic saturation value');
Change plot parameters');

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
A.

begin
ClrScr;
Writeln(' '+TRQVERSION);
Writeln;
Writeln;
Writeln( ,
Writeln( ,
Wri teln('
Writeln;
Writeln;
ReadlnitialConfiguration;
memfree:=MemAvail;
InitRoStDesc(mst);
InitRoStDesc(mro);
InitDensDesc(emt);
InitDensDesc(rst);
InitDensDesc(agf);
InitCalcPntr(calcur);
InitCalcPntr(calfld) ;
InitCalcPntr(calcom);
memused:=memfree-MemAvail;
writeln;
writeln('Memory available: ',memfree:8);
writeln(' used: ',memused:8);
writeln;
writeln;
write ('Ready to go. Press any key ... ');
dummy:=ReadKey;
repeat

memused:=memfree-MemAvail;
ClrScr;
Writeln(' '+TRQVERSION);
Writeln;
Write (' Available memory' ,memfree,' bytes, ');
Writeln(Round«memused/memfree)*lOO),' % of which is used.');
Writeln;
Writeln;
Wri teln('
Writeln;
Wri teln('
Writeln('
Writeln( ,
Writeln( ,
Writeln( ,
Writeln( ,
Writeln( ,
Writeln( ,
Writeln( ,
Writeln( ,
Writeln;
Writeln(' O. Terminate the program');
Writeln;
Writeln;
Write (' Enter your choice: ');
ReadLn (option);
case UpCase(option) of

'1': begin
ClearRoStDesc(mst);
ClearRoStDesc(mro);
ClearDensDesc(emt);
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ClearDensDesc(rst);
ClearDensDesc(agf):
LoadDensities(mst,mro);
EnclCurrent(mst,mro);
Writeln;
Write ('Press any key to return to menu ... ');
dummy:=ReadKey;
end:

'2': begin
ClrScr:
Writeln;
Writeln('Calculating electromechanical torque T');
Writeln;
CalcTorque(emt,Cyan);
Writeln;
Write ('Press any key to return to menu ... ');
dummy:=ReadKey:
end:

'3': begin
ClrScr:
CalcAirGapField(agf,Green):
end;

'4': begin
InitGraphics(G_AUTO):
if mst.cur.amp>mro.cur.amp
then

SCALECUR:=1.5*mst.cur.amp
else

SCALECUR:=1.5*mro.cur.amp:
SCALEFLD:=l.O*agf.amp:
SCALETRQ:=1.2*emt.amp;
PlotFunction(mst.cur.dis,SCALECUR,mst.cur.col);
PlotFunction(mro.cur.dis,SCALECUR,mro.cur.col);
PlotFunction(agf.dis,SCALEFLD,agf.col);
PlotFunction(emt.dis.SCALETRQ,emt.col):
PlotAxes(LightGray,'~,e','A,B,T');
str(mst.cur.amp:8,outstr):
PlotLegend(GetMaxX-200,040,'A_s '+outstr+' A/m',mst.cur.col);
str(mro.cur.amp:8,outstr):
PlotLegend(GetMaxX-200,060,'A_r '+outstr+' AIm' ,mro.cur.col):
str(agf.amp:8.outstr):
PlotLegend(GetMaxX-200,080,'B_rad '+outstr+' T ',agf.col):
str(emt.amp:8.outstr):
PlotLegend(GetMaxX-200,lOO,'T_e '+outstr+' Nm ',emt.col);
SetColor(LightGray);
MoveTo (GetMaxX-150,GetMaxY-075):
OutText('Scale:');
str(SCALECUR:8,outstr);
MoveTo (GetMaxX-150,GetMaxY-060):
OutText('A: '+outstr+' AIm');
str(SCALEFLD:8,outstr);
MoveTo (GetMaxX-150,GetMaxY-045);
OutText('B: '+outstr+' T ');
str(SCALETRQ:8,outstr);
MoveTo (GetMaxX-150,GetMaxY-030);
OutText('T: '+outstr+' Nm '):
dummy:=UpCase(Readkey):
CloseGraph:
end;

'5': begin
InitGraphics(G_AUTO):
if mst.enc.amp>mro.enc.amp
then

SCALECUR:-l.5*mst.enc.amp
else

SCALECUR:=1.5*mro.enc.amp:
SCALEFLD:=l.O*agf.amp;
PlotFunction(mst.enc.dis,SCALECUR,mst.cur.col):
PlotFunction(mro.enc.dis,SCALECUR,mro.cur.col):
PlotFunction(agf.dis.SCALEFLD,agf.col):
PlotAxes(LightGray, '~, ,'I,B');
str(mst.enc.amp:8,outstr);
PlotLegend(GetMaxX-200,040,'I s '+outstr+' A ',mst.cur.col);
str(mro.enc.amp:8,outstr): -
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PlotLegend(GetMaxX-200,060,'I_r '+outstr+' A ',mro.cur.col);
str(agf.amp:8,outstr);
PlotLegend(GetMaxX-200,080,'B_rad '+outstr+' T ',agf.col);
SetColor(LightGray);
MoveTo (GetMaxX-150,GetMaxY-060);
OutText('Scale:');
str(SCALECUR:8,outstr);
MoveTo (GetMaxX-150,GetMaxY-045);
OutText('I: '+outstr+' A');
str(SCALEFLD:8,outstr);
MoveTo (GetMaxX-150,GetMaxY-030);
OutText('B: '+outstr+' T ');
dummy:=UpCase(Readkey);
CloseGraph;
end;

'6': begin
repeat

CalcResTorque(rst,Red):
Write ('P shows plot, N new values, any other key returns: ');
durnmy:=UpCase(ReadKey);
if dummy='P'

then begin
InitGraphics(G_AUTO);
SCALETRQ:=1.2*emt.amp;
PlotFunction(rst.dis,SCALETRQ,rst.col);
PlotLevel(rst.ave,SCALETRQ,Green);
PlotAxes(LightGray,'S' ,'T');
str(rst.amp:lO,outstr);
PlotLegend(GetMaxX-200,40,'T '+outstr+' Nm',rst.col);
str(rst.ave:lO,outstr);
PlotLegend(GetMaxX-200,60,'T_av '+outstr+' Nm',Green);
SetColor(LightGray):
MoveTo (GetMaxX-150,GetMaxY-045);
OutText('Scale:');
str(SCALETRQ:8,outstr);
MoveTo (GetMaxX-150,GetMaxY-030):
OutText('T: '+outstr+' AIm'):
durnmy:=UpCase(ReadKey);
CloseGraph:
end;

until (dummy<>'P') and (dummy<>'N');
CloseGraph:
end;

'7': begin
ClearRoStDesc(mst);
ClearRoStDesc(mro):
ClearDensDesc(emt):
ClearDensDesc(rst);
ClearDensDesc(agf);
ClearCalcPntr(calcur);
ClearCalcPntr(calfld);
ClearCalcPntr(calcom):
CalcSequence;
ClearCalcPntr(calcur);
ClearCalcPntr(calfld):
ClearCalcPntr(calcom):
ClearRoStDesc(mst):
ClearRoStDesc(mro);
ClearDensDesc(emt):
ClearDensDesc(rst):
end;

'8': begin
DispRoStDesc(mst);
DispRoStDesc(mro);
DispDensDesc(emt);
DispDensDesc(rst);
DispDensDesc(agf);
ClearCalcPntr(calcur):
ClearCalcPntr(calfld):
ClearCalcPntr(calcom):
ChangeReso:
InitRoStDesc(mst);
InitRoStDesc(mro);
InitDensDesc(emt);
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InitDensDesc(rst);
InitDensDesc(agf);
memused:=memfree-MemAvail;
writeln;
writeln('Memory available: ',memfree:8);
writeln(' used: ',memused:8);
writeln;
write ('Done. Press any key ... ');
dummy:=readkey;
end;

'g': begin
ChangeSatu;
write ('Done. Press any key ... ');
dummy:=Readkey;
end;

'A': begin
ChangePlotParameters;
writeln;
writeln;
write ('Done. Press any key ... ');
dummy:=ReadKey;
end;

end;
until option=' 0' ;
CloseGraph;
ClrScr;
Writeln;
Writeln('End of session.');
Writeln;
Writeln;

end.
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Ret programma Torque V4.0 is geschreven voor TurboPascal 5.0

Deel 2: GRAFISCHE ROUTINES

{This include file contains the Torque graphic routines}
{Last update 02-10-1991 at 21:40 }

procedure ReadInitialConfiguration;
var cfgfile: Text;

cfgpath: String;
cfgitem: String;
cfgchar: Char;
linecnt: Integer;
cfgintg: Integer;
cfgreal: Real;
cfgtext: String;

function ReadIntg: Integer;
var cfgline: String;

cfgchar: Char;
cfgintg: Integer;
cnvcode: Integer;

begin
cfgline :- ";
cfgchar := Chr(20);
while not (EoLn(cfgfile) or (cfgchar in [';'.'.'.'('.'{'))
do begin

Read(cfgfile,cfgchar);
if cfgchar in ['0' .. '9')
then cfgline := cfgline+cfgchar;
end;

Val(cfgline.cfgintg,cnvcode);
if cnvcode = 0

then ReadIntg .= cfgintg
else ReadIntg .= -1;

end;

function ReadReal: Real;
var cfgline: String;

cfgchar: Char;
cfgreal: Real;
cnvcode: Integer;

begin
cfgline :- ";
cfgchar := Chr(20);
while not (EoLn(cfgfile) or (cfgchar in [';'.'.'.'('.'{'))
do begin

Read(cfgfile.cfgchar);
if cfgchar in [. O' ..• 9' ••. ')
then cfgline := cfgline+cfgchar;
end;

Val(cfgline.cfgreal.cnvcode);
if cnvcode = 0

then ReadReal .= cfgreal
else ReadReal .= -1;

end;

function ReadText: String;
var cfgline: String;

cfgchar: Char;
begin

cfgline := ";
cfgchar := Chr(20);
while not (EoLn(cfgfile) or (cfgchar in [';' .'.' .'(' ,'{'))
do begin

Read(cfgfile.cfgchar);
if cfgchar in [·A· .. ·Z·.·a· .. ·z'.·\·)
then cfgline := cfgline+cfgchar;
end;
ReadText := cfgline;
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begin
WriteLn;
WriteLn('Searching configuration file ... ');
cfgpath := FSearch(C_NAME,GetEnv('PATH'»;
if Length(cfgpath»O
then begin

WriteLn('Found, reading configuration.');
Assign(cfgfile.cfgpath);
Reset (cfgfile);
linecnt := 0;
while not Eof(cfgfile)
do begin

cfgitem := ";
cfgchar := Chr(20);
while not (EoLn(cfgfile) or (cfgchar = '='»
do begin

Read(cfgfile,cfgchar);
if (cfgchar <> ' ') and (cfgchar <> 'c')
then cfgitem := cfgitem + cfgchar;
end;

if cfgitem='G_DRlVER'
then begin

cfgintg ;= Readlntg;
if (cfgintg>=O) and (cfgintg<=lO)

then G_DRlVER .= cfgintg;
end;

if cfgitem='G_MODE'
then begin

cfgintg := Readlntg;
if (cfgintg>=O) and (cfgintg<=5)

then G_MODE .= cfgintg;
end;

if cfgitem='G_PATH'
then begin

cfgtext := ReadText;
if Length(cfgtext»O

then G_PATH ,= cfgtext;
end;

if cfgitem='G_COLOR'
then begin

cfgtext := ReadText;
if Length(cfgtext»O

then case UpCase(cfgtextll)
of 'Y': G_COLOR .= True;

'N': G_COLOR .= False;
end;

end;
if cfgitem='G_AUTO'

then begin
cfgtext := ReadText;
if Length(cfgtext»O

then case UpCase(cfgtextll)
of 'Y': G_AUTO := True;

'N'; G_AUTO .= False;
end;

end;
if cfgitem='STEP'

then begin
cfgintg := Readlntg;
if (cfgintg>=l) and (cfgintg<=ANGLE_RES)

then STEP .= cfgintg;
end;

if cfgitem='YMAX'
then begin

cfgintg := Readlntg;
if (cfgintg>=l)

then YMAX .= cfgintg;
end;

if cfgitem='XOFF'
then begin

cfgintg := Readlntg;
if (cfgintg>2)
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then XOFF .= cfgintg;
end;

if cfgitem='YOFF'
then begin

cfgintg := ReadIntg;
if (cfgintg>2)

then YOFF .= cfgintg;
end;

if cfgitem='XSCL'
then begin

cfgreal := ReadReal;
if (cfgreal>=l)

then XSCL .= cfgreal;
end;

if cfgitem='YSCL'
then begin

cfgreal :K ReadReal;
if (cfgreal>=l)

then YSCL := cfgreal;
end;

ReadLn(cfgfile,cfgitem);
end;

Close (cfgfile) ;
end

else begin
Writeln('File not found:');
Writeln;
Writeln(' Graphics driver settings are factory defaults,');
Writeln(' so driver may not be properly installed.');
Writeln(' Please check Menu option 9 before plotting.');
Writeln;

end;
end;

{Init graphics driver}

{nessecary to let assignment XSCL:= work well}

procedure InitGraphics(auto: boolean);
var maxx,maxy: Integer;

driv,mode: Integer;
path: String;
scalex,scaley: Real;

begin
driv .= G_DRIVER;
mode .= G_MODE;
path .= G PATH;
InitGraph(driv,mode,path);
maxx := GetMaxX;
maxy := GetMaxY;
scalex := (BO/IOO)ft(maxx/ANGLE_RES);
sealey := (40/100)ft(maxy/YMAX);
if auto then begin

XSCL .= scalex;
YSCL .= sealey;
XOFF Round(05 ftmaxx/100);
YOFF .= Round(50 ftmaxy/100);

end;

{Let range 0 .. 360 deg.
{Let range 0 .. 5 occupy
{Offset of y-axis from
{Offset of x_axis form

occupy BOX}
40X}
left is 5X}
top is 50X}

end;

procedure ChangePlotParameters;
var olddata,newdata: String;

convcode: Integer;
userintg: Integer;
userreal: Real;

function UserInput(data: String): String;
var xpos,ypos: Byte;

userin: String;
begin

xpos:=WhereX;
ypos:=WhereY;
GotoXY(xpos,ypos);
Write (data);
GotoXY(xpos,ypos);
HighVideo;
ReadLn(userin) ;
NormVideo;
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GotoXY(xpos,Ypos);
if Length(userin)=O then

userin:=data;
UserInput:=userin;

end;

begin
ClrScr;
Writeln;
Writeln('CHANGE PARAMETERS FOR PLOTTING');
Writeln;
Writeln;
Write ('1 ID-no. of graphics driver: ');
Str(G_DRIVER,olddata);
repeat

repeat
newdata:=UserInput(olddata);
Val(newdata,userintg,convcode);

until convcode=O;
until (userintg>=O) and (userintg<=lO);
G_DRIVER:=userintg;
ClrEol; Writeln(G_DRIVER);
Write (' ID-no. of graphics mode: ');
Str(G_MODE,olddata);
repeat

repeat
newdata:=UserInput(olddata);
Val(newdata,userintg,convcode);

until convcode=O;
until (userintg>=O) and (userintg<=5);
G_MODE:=userintg;
ClrEol; Writeln(G_MODE);
Writeln;
Write ('2. Do plotting in color? ');
if G_COLOR

then olddata:='Y'
else olddata:='N';

repeat
newdata:=UserInput(olddata);

until UpCase(newdata[l]) in ['Y','N'];
if UpCase(newdata[l)='Y'

then G_COLOR:=True
else G_COLOR:=False;

ClrEol; Writeln(UpCase(newdata[l]»;
Writeln;
Write ('3. # Units per plot step: ');
Str(STEP,olddata);
repeat

repeat
newdata:=UserInput(olddata);
Val(newdata,userintg,convcode);

until convcode=O;
until (userintg>=l) and (userintg<=ANGLE_RES);
STEP:=userintg;
ClrEol; Writeln(STEP);
Writeln;
Write ('4. Maximum # units on y-axis: ');
Str(YMAX,olddata);
repeat

repeat
newdata:=UserInput(olddata);
Val(newdata,userintg,convcode);

until convcode=O;
until (userintg>=O);
YMAX:=userintg;
ClrEol; Writeln(YMAX);
Writeln;
Write ('5. Auto scale & positioning? ');
if G_AUTO

then olddata:='Y'
else olddata:a'N';

repeat
newdata:=UserInput(olddata);

until UpCase(newdata[l) in ['Y' ,'N');

126



Bij1age 2: Brontekst Torque V4.0

if UpCase(newdata[l])='Y'
then G_AUTO:=True
else G_AUTO:=False;

ClrEol; Writeln(UpCase(newdata[l]»;
if not G_AUTO

then begin
Writeln;
Write ('6 X-axis position in dots: ');
Str(YOFF,olddata);
repeat

repeat
newdata:=UserInput(olddata);
Val(newdata,userintg,convcode);

until convcode=O;
until (userintg>=2);
YOFF:=userintg;
ClrEol; Writeln(YOFF);
Write (' Y-axispositonindots: ');
Str(XOFF,olddata);
repeat

repeat
newdata:=Userlnput(olddata);
Val(newdata,userintg,convcode);

until convcode=O;
until (userintg>=2);
XOFF:=userintg;
ClrEol; Writeln(XOFF);
Write (' X-scale in dots per unit: ');
Str(XSCL:6:2,olddata);
repeat

repeat
newdata:=UserInput(olddata);
Val(newdata,userreal,convcode);

until convcode=O;
until (userreal>=l);
XSCL:=userreal;
ClrEol; Writeln(XSCL:6:2);
Write (' Y-scale in dots per unit: ');
Str(YSCL:6:2,olddata);
repeat

repeat
newdata:=Userlnput(olddata);
Val(newdata,userreal,convcode);

until convcode=O;
until (userreal>=l);
YSCL:=userreal;
ClrEol; Writeln(YSCL:6:2);

end;
end;

procedure PlotAxes(color: Word; xtext,ytext: String);
var k: Integer;

outstr: String;
begin

if G_COLOR
then begin

SetLineStyle(SolidLn,SolidLn,NormWidth);
SetColor(color);
end

else begin
SetLineStyle«color mod DashedLn),SolidLn,NormWidth);
SetColor(White);
end;

MoveTo(Round(XSCL*ANGLE_RES)+2*XOFF,YOFF);
LineTo(XOFF,YOFF);
for k:=O to 4

do begin
MoveTo(XOFF+Round(k*XSCL*ANGLE RES/4),YOFF-4);
LineTo(XOFF+Round(k*XSCL*ANGLE-RES/4),YOFF+4);
end; -

MoveTo(XOFF,YOFF-Round(YSCL*YMAX»;
LineTo(XOFF,YOFF+Round(YSCL*YMAX»;
for k:=-YMAX to YMAX

do begin

127



Bij1age 2: Brontekst Torque V4.0

MoveTo(XOFF- 4,YOFF+Round(k*YSCL»;
LineTo(XOFF+ 4,YOFF+Round(k*YSCL»;
MoveTo( O,YOFF+Round(k*YSCL»;
str(-k:2,outstr);
OutText(outstr);
end;

MoveTo(Round(XSCL*ANGLE_RES)+2*XOFF.YOFF+Round(YOFF/10»;
OutText(xtext);
MoveTo(2*XOFF,YOFF-Round(YSCL*YMAX»;
OutText(ytext) ;

end;

procedure PlotLegend(xpos.ypos: Word; comment: String; color: Word):
begin

if G_COLOR
then begin

SetLineStyle(SolidLn,SolidLn.NormWidth);
SetColor (color) ;
end

else begin
SetLineStyle«color mod DashedLn),SolidLn,NormWidth);
SetColor (Whi te) ;
end;

MoveTo(xpos+OO,ypos);
LineTo(xpos+30,YPos);
MoveTo(xpos+40,YPos);
OutText(comment);

end;

procedure PlotFunction(dist: DensDist; scale: real; pcol: Word);
var data: DensDist;

theta,i: Angle;
begin

if G_COLOR
then begin

SetLineStyle(SolidLn,SolidLn,NormWidth);
SetColor (pcol) ;
end

else begin
SetLineStyle«pcol mod DashedLn).SolidLn,NormWidth);
SetColor(White);
end;

theta:=O;
data :=dist;
MoveTo(XOFF+Round(XSCL*theta).YOFF-Round(YSCL*dataA.val/scale»;
while theta+STEP <ANGLE_RES

do begin
inc(theta, STEP);
for i:=l to STEP do data:=dataA,nxt;
LineTo(XOFF+Round(XSCL*theta),YOFF-Round(YSCL*dataA,val/scale»;
end;

end;

procedure PlotLevel(data: real; scale: real; pcol: word);
var theta: Angle;
begin

if G_COLOR
then begin

SetLineStyle(SolidLn,SolidLn,NormWidth);
SetColor (pcol) ;
end

else begin
SetLineStyle«pcol mod DashedLn),SolidLn.NormWidth);
SetColor (Whi te) ;
end;

theta:=O;
MoveTo(XOFF+Round(XSCL*theta),YOFF-Round(YSCL*data/scale»;
while theta+STEP < ANGLE_RES

do begin
inc (theta. STEP);
LineTo(XOFF+Round(XSCL*theta),YOFF-Round(YSCL*data/scale»;
end;

end;
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