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Lijst van symbolen

A m2 oppervlakte
A systeemmatrix
B T inductie
B ingangsmatrix
d Ns/m dempingscoefficient
d2 Nms/rad dempingscoefficient (tweede modus)
d· Ns/m coefficient van de frequentieatbankelijke inwendige demping

1

dO' m dikte van de a-magnetische omspancilinder
D dempingsmatrix
e m excentriciteit
E 210.109 N/m2 elasticiteitsmodulus van staal
f Hz frequentie
f 1 Hz eerste eigenfrequentie

iic Hz karakteristieke frequentie
f excitatievector
F N kracht
g m vervangende luchtspleetlengte
g 9.8 m/s2 zwaartekrachtversnelling
G 75.109 N/m2 glijdingsmodulus van staal
G gyroscopische matrix
h m magneethoogte
Ja kgm2 axiaal massatraagheidsmoment
Jp kgm2 polair massatraagheidsmoment
I m4 (oppervlakte-)traagheidsmoment
k N/m buigveerconstante (eerste modus)
k2 Nm/rad buigveerconstante (tweede modus)

lex N/m lagerstijfheid x-richting
ky N/m lagerstijfheid y-richting
kk N koppelingsveerconstante tussen eerste en tweede modus

ks complexe stijfheid

~ Nm/rad torsieveerconstante
K stij fheidsmatrix
I m lengte
L kgm2rads-1 impulsmoment
L snijpunt van de verbindingslijn tussen de lagers en de schijf

van de Laval-rotor
m kg massa
M traagheidsmatrix
p poolpaartal
r m straal
S massamiddelpunt van de Laval-rotor
t s tijd
T Nm moment, koppel
u m uitwijking
W geometrisch middelpunt
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kritische hoeksnelheid van de radiale trilling
kritische hoeksnelheid van de tweede trillingsmodus
karakteristieke hoeksnelheid
vervormingshoeksnelheid

overstreepte grootheden zijn vectoren
onderstreepte grootheden zijn fasoren
vetgedrukte grootheden zijn matrices
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Samenvatting

De vakgroep Elektromechanica en Vermogenselektronica (EMV) ontwikkelt een koppeling
van een gasturbine met variabele snelheid aan het openbare elektriciteitsnet (380 V; 50 Hz).
Omdat het nominale toerental van de daarbij toe te passen generator (25.000 omw/min) boven
het eerste kritische toerental van de rotor ligt, is een orienterende studie verricht naar
rotordynamische verschijnselen.
Om numerieke simulatie mogelijk te maken is een eenvoudig rotormodel (Laval-rotor)
geimplementeerd in MATLAB. Van de dynamische verschijnselen die met dit model beschre
yen kunnen worden - bijvoorbeeld de koppeling tussen radiale en torsietrilling, het optreden
van eenzijdige magnetische trek en de invloed van gyroscopische momenten - blijkt de invloed
van de inwendige demping minder bekend doch relevant te zijn.
Bij toenemende verhouding van de inwendige tot de uitwendige dempingscoefficient zal, bij
toerentallen boven het eerste kritische toerental, de rotor eerder instabiel gedrag vertonen.
Aangetoond is dat de inwendige demping met relatief eenvoudige middelen is te meten. De
daarbij gevonden waarden komen voor massieve assen overeen met waarden uit de literatuur.
Voor samengestelde assen wordt een grotere inwendige dempingscoefficient gevonden dan
voor massieve assen.
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Voorwoord

De elektromechanica mag beschouwd worden als een raakvlak van twee disciplines: de
elektrotechniek en de werktuigbouwkunde. Om een elektrische machine goed te ontwerpen
is het noodzakelijk van beide disciplines kennis en kunde te hebben. Bij het voorliggende
afstudeerwerk ondervond ik als kandidaat elektrotechnisch ingenieur het gebrek aan
werktuigbouwkundige kennis als een gemis.

Op deze plaats spreek ik mijn dank uit voor de goede ondersteuning door de medewerkers
van de vakgroep Elektromechanica en Vermogenselektronica. Met name bedank ik dhr.Marien
voor zijn maatwerk en dhr. Uyt de Willigen voor zijn ondersteuning bij het meten.
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Hoofdslut. 1 ln1eiding

Hoofdstuk 1 Inleiding

§l.l Waarom rotordynamica bestuderen?

Rotordynamica bestudeert dynamische verschijnselen van roterende lichamen. Belangrijke

onderzoeksgebieden zijn gyroscopen en roterende machines, met name elektrische machines.

Er kan vanuit verschillende invalshoeken naar een machine gekeken worden, elk resulterend

in een specifieke aanpak.

Ben sterkteberekening bijvoorbeeld streeft na een machine zo te ontwerpen dat zij een gegeven
maximale belasting uithoudt. Daarbij wordt een afweging gemaakt tussen kosten en levensduur

van de machine. Hiervoor wordt de materiaalbelasting op kritieke punten bepaald.
Lawaaibestrijding kan ook het doel zijn van een rotordynamisch onderzook. Hierbij wordt
gepoogd de hinder die de omgeving van machinetrillingen ondervindt te minimaliseren. Om

een goed beeld te krijgen van het ontstaan van het trillingsniveau is het niet voldoonde de

trillingen van de rotor alleen te bestuderen, maar moot de interactie tussen rotor, statorhuis
en omgeving bestudeerd worden.

De dynamica tenslotte beschrijft de beweging van de rotor of van een punt van de rotor. In
dit verslag ligt de aandacht bij dit laatste punt, de dynamische mechanische eigenschappen
van de rotor van een elektrische machine. In dit verband zijn twee zaken van direct belang:

• het toerentalgebied waarin een machine stabiel en veilig kan werken;

• het gedrag van een machine tijdens het aanlopen.
In beide gevallen moeten rotortrillingen tot een aanvaardbaar maximum beperkt blijven.

Daarnaast wordt de rotorbeweging, dus de baan van het rotormiddelpunt, als interessant

beschouwd (onder andere voor het bepalen van de wervelstroomverliezen in het oppervlakte

van de stator en/of de rotor).

Omdat het vakgebied rotordynamica zo veelomvattend is, zal dit onderzoek in een aantal

opzichten beperkt worden:

• de stator wordt tot de vaste omgeving gerekend, de invloed van het statorhuis op de
rotorbeweging wordt niet beschouwd;

• de lagers worden eenvoudig gemodelleerd;
• koppelingen tussen elektrische en mechanische grootheden worden niet beschouwd;

• torsietrillingen worden slechts terzijde beschouwd, de aandacht gaat vooral uit naar
radiale rotortrillingen;

• het aantal vrijheidsgraden wordt sterk beperkt. Deze beperking bepaalt de keuze van
het rotormodel.

9



Dynamica van ceo Laval-rotonnodel tell behoevc van em 8IICUopende generator

De mechanismen die het rotorgedrag bepalen, zijn goed bekend en geformuleerd [5,6,10].

In dit verslag wordt een aantal mechanismen in ren model samengebracht. Op de keuze van

het model, het opstellen van de bewegingsvergelijkingen en het oplossen van de bewegingsver

gelijkingen, wordt ingegaan in hoofdstuk 2. Er is de voorkeur aan gegeven om daar eerst het

resultaat te tonen en vervolgens in hoofdstuk 3 een aantal modelaspecten toe te lichten. In

hoofdstuk 4 wordt aangeduid hoe de verschillende modelparameters door meting en/of

berekening bepaald kunnen worden.

§1.2 Een machine als voorbeeld

borgmoer

opsponcilinder
mogneten

sluitring

I
I
I
I
I
I
I

I I I I I I
.-:.=.=-:..=.~-= :-:.=.-=-.-=~ =--=.-=-.-:~.=...... - . - .

Alb 2.1 Een mogelijke uitvoeringsvorm van de sneJlopende rotor.

De directe aanleiding tot dit verslag is het ontwerp van een snellopende generator aangedreven

door een gasturbine. Omdat de gIobale afmetingen van deze generator in dit verslag als voor

beeld dienen, wordt enige aandacht aan de generator geschonken.

De generator moet een elektrisch vermogen van 500 kW aan het openbare elektriciteitsnet

leveren bij een toerental van 25.000 omw/min (=417 Hz). Het toerental is hoog gekozen om

de machine klein en dus goedkoop te maken en om een kIeinere tandwielkast te plaatsen tussen

de generator en de gasturbine. De gasturbine heeft een toerental van 75.000 omw/min.

De generator is een binnenpoolmachine van het synchrone type en heeft een vierpolige

permanent-magneetbekrachtiging op de rotor. De kIemspanning met een frequentie van 833 Hz

wordt door een cyc1oconvertor omgezet in een spanning met een standaard netfrequentie van

50 Hz.
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Hoofdstuk 1 InkidiDg

Afb 2.2 Afmetingen van de rotor.

Het zeer hoge toerental van de generator maakt een onderzoek naar de rotordynamica noodza
kelijk. De exciterende onbalanskrachten kunnen groot zijn en de machine zal waarschijnlijk

boven het eerste kritische toerental draaien.
Ben mogelijke uitvoeringsvorm van de rotor bestaat uit een as met daarop permanente

magneten, omspannen met een a-magnetische omspancilinder, zoals in Afb 2.1 1• Omdat de

magneten vooral in thermisch opzicht te kwetsbaar zijn om er een cilinder op te krimpen of

te persen, bestaat het massieve rotorlichaam uit twee delen die hydraulisch samengevoegd
worden nadat de magneten en omspancilinder op het buitenste deel zijn aangebracht.

In eerste instantie mag deze rotor beschouwd worden als een stelsel concentrische cilinders.
Afb 2.2 toont een vereenvoudigde weergave. De Tabellen II en III geven informatie over de

afmetingen van het eerste rotorontwerp2.

Tabel I Materiaalgrootheden.

dichtheid ijzer p 7900 kg/m3

dichtheid permanent-magneetmateriaal 8800 kg/m3

elasticiteitsmodulus van staal E 210.109 N/m2

glijdingsmodulus van staal G 75.109 N/m2

elasticiteitsmodulus van het permanent- 150.109 N/m2

magneetmateriaal

1 De borging zal in het algemeen overbodig zijn.

2 sept'92.
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Dynamica van een Laval-rotonnodel ten behoove van een sneUopende generator

Tabel n Afmetingen van de rotor.

actieve deel as

lengte I 280 mm lengte la 400mm

straal rotorlichaam rij 50mm straal ra 25mm

buitenstraal permanente magneet rp 65 mm

buitenstraal omspancilinder 70mm

boring voor koelmedium rb ..,5 mm boring rb ..,5 mm

Tabel m Massa van de rotor.

as 5 kg

rotorlichaam 13 kg

permanente magneten 13 kg

omspancilinder 4 kg

totale rotormassa 35 kg

§1.3 Doel van bet onderzoek

Samengevat beoogt het onderzoek de uitbreiding van een bestaand eenvoudig rotordynamisch
model en het geschikt maken van het model voor numerieke simulatie.
Daarnaast moet van elke modelparameter aangegeven worden hoe hij gemeten en/ofberekend
kan worden.
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Hoofdstuk 2 Modelvorming

Hoofdstuk 2 Modelvorming

§2.1 De Laval-rotor als eenvoudigste rotormodel

De continu-mechanische beschrijving van een rotor gaat uit van een continu verdeelde massa

en stijfheid voor de as. Behalve de (bekende) eerste kritische hoeksnelheid wI' bestaan bij

andere trillingsmodi3 hogere kritische hoeksnelheden. Aangezien de te beschrijven rotor

waarschijnlijk bovenkritisch draait, zal uiteindelijk een modale berekening moeten worden

uitgevoerd met een eindig-elementen-programma. Voorlopig is een eenvoudiger rotormodel

voldoende4•

Ben eenvoudig rotormodel is de Laval-rotor [5,11], een star gelagerde elastische as met daar

op geplaatst een smalle schijf met massa m. Door aan dit basismodel elementen toe te voegen,

kunnen vele dynamische verschijnselen van een draaiende rotor verklaard worden. In het

vervolg van dit verslag wordt ook elk uitgebreid model een Laval-rotor genoemd. Kenmerkend

voor de Laval-rotor is dat het een discreet massa-veer-systeem is. Ret aantal vrijheidsgraden

van de rotor wordt meestal beperkt tot twee; de beweging in de x- en de y-richting loodrecht

op de as. Formule (2.1) toont het eenvoudigste stelsel bewegingsvergelijkingen voor de vrije

radiale rotortrilling en de eigenwaarden van dat stelsel.

mx + kx=O

my + ky=O

(2.1)

De trillingen in de x- en y-richting zijn onafhankelijk van elkaar. De eigenwaarden van de

beide differentiaalvergelijkingen vallen in dit geval samen omdat de vergelijkingen dezelfde

parameters hebben.

Atb 2.1 toont een Laval-rotor. Ret punt W geeft aan waar de as door het vlak van de schijf

prikt. In L snijdt de verbindingslijn tussen de twee lagerpunten het vlak waarin de schijf ligt.

S is het massamiddelpunt van de schijf met excentriciteit e ten opzichte van W. De punten

3 voor de berekening van trillingsmodi zie bijvoorbeeld [8,p.148] of appendix 1.

4 dit model kan beschouwd worden als een atbeelding van een trillingsmodus op een massa-veersysteem; in bet
algemeen van de trillingsmodus met de laagste frequentie. Dit massa-veersysteem kan beschreven worden met een
2e-orde differentiaalvergelijking.
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Dynamica van een Laval-rotormodel ten beboeve van em sneUopende generator

y

Alb 2.1 Laval-rotor in het vaste coordinatenstelsel (x,y,z).

L en W vallen samen als de as star is. OL is nul als de lagers star zijn. 0, L en W vallen

samen als de rotor in rust iss.

Ret voordeel van de Laval-rotor is de betrekkelijke eenvoud van het model. In tegenstelling

tot ingewikkeldere modellen, die wiskundig moeizaam te doorzien zijn, leidt het Laval

rotormodel snel tot inzicht in de mechanismen die het rotorgedrag bepalen. Daarnaast vergt

een eenvoudig model minder rekentijd bij simulaties.

Ais de werkelijke rotor een schijfvormig rotorlichaam heeft, zijn de rotorparameters op een

inzichtelijke manier op het model over te dragen. Is het rotorlichaam echter walsvormig en

buigt het rotorlichaam mee als de as buigt, dan is het verband tussen het model en de werkelij

ke rotor minder duidelijk6• Afwijkingen van de eenvoudige formulering van het kritische

toerental ontstaan onder andere door het anisotrope veergedrag van de lagers. Ret gedrag van

de lagers wordt naast de stijfheid van de lagers ook bepaald door de massa en de dempings

coefficient van de lagers. Van de lagers wordt in het volgende echter alleen het effect van

het anisotrope veergedrag beschouwd.

Het veergedrag van de as wordt isotroop verondersteld: de buigstijfheid van de as is in elke

radiale richting gelijk.

5 De buiging onder invloed van het eigen gewicht wordt verwaarloosd.

6 Pichert [3] beschrijft een rotor aan de hand van een alternatief model met 10 vrijheidsgraden, zodat ook andere
trillingsmodi bestudeerd kunnen worden. Hij deelt daartoe een walsvormige rotor in twee stijve delen, verbonden
door een gewricht waarin buigstijtbeid en inwendige demping geconcentreerd zijn.
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Hoofdstuk 2 Modelvormiog

Doordat het massatraagheidsmoment van de rotor en de torsieveerconstante van de as eindige

waarden hebben, zullen naast radiale trillingen ook torsietrillingen optreden. Om dit

verschijnsel te beschrijven zal een vrijheidsgraad (de verdraaiing om de rotatieas) moeten

worden toegevoegd7. In dit verslag wordt de aandacht voomamelijk gericht op radiale

bewegingen van de rotor; op torsietrillingen zal slechts worden ingegaan daar, waar een

verband met radiale trillingen bestaat.

Ben verschijnsel van elektromechanische aard dat het rotorgedrag van de eenvoudige

beschrijving doet afwijken, is de eenzijdige magnetische trekkracht als gevolg van de rotorex

centriciteit. De eenzijdige magnetische trekkracht heeft de eigenschap de kleinste luchtspleet

verder te willen verkleinen. Zijn de bewegingen van de rotor klein ten opzichte van de lucht

spleetlengte, dan kan de weg-kracht-karakteristiek lineair worden. De kracht laat zich dan

met een negatieve magnetische veerconstante ~ beschrijven. De eenzijdige magnetische

trekkracht kan het kritische toerental met enkele procenten verlagen. Zie verder §3.1.2.

Ret gyroscopisch moment op de schijf wordt door de meeste auteurs verwaarloosd, omdat

het in het algemeen het kritische toerental met hoogstens 5% verandert [5]. Gyroscopische

momenten treden op als een schijf, bijvoorbeeld door buiging van de rotoras, roteert om een

as in het xy-vlak, dus als het vlak van de schijf uit het xy-vlak beweegt. Omdat het toerental

van de rotor hoog is, wordt een groot gyroscopisch moment verwacht. Op het verschijnsel

zal in §3.2.1 dieper worden ingegaan.

Ten slotte wordt opgemerkt, dat het model zich beperkt tot de generator. Er moet rekening

mee gehouden worden, dat de wijze van koppeling met de gasturbine het gedrag van de rotor

in het algemeen zal beinvloeden.

7 de bedoelde vrijheidsgraad bestaRt natuurlijk ai, maar de beschrijvende vergelijking luidt eenvoudig: w =
constant.
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Dynamica van em Laval-rotonnodel ten behoeve van em snellopende generator

§2.2 De bewegingsvergelijkingen van de Laval-rotor

L

o
Alb 2.2 Projectie van de Laval-rotor in Atb 2.1 op het xy-vlak.

De Laval-rotor is een discreet massa-veer-demper-systeem, waarvoor de bewegingsvergelij

kingen gevonden worden uit het krachten- en momentenevenwicht:

(2.2)

Afb 2.2 is de projectie van de Laval-rotor in Afb 2.1 en toont de belangrijkste krachten: de

veerkracht Fk , de dempingskracht Fd en de traagheidskracht Fm• Hier zal eerst het resultaat

worden gepresenteerd; in hoofdstuk 3 zal nader worden ingegaan op de verschillende me

chanismen die het rotorgedrag bepalen. Ben nadere beschouwing van het krachtenevenwicht

voIgt in §3.1.1.

Mi + (D+G)x + ](X = J (2.3)

Formule (2.3) geeft het algemene stelsel tweede-orde differentiaalvergelijkingen. Hierin is

xde positievector met n componenten en M, D ,G en K respectievelijk de traagheidsmatrix,

de dempingsmatrix, de gyroscopische matrix en de stijfheidsmatrix, alle met dimensie n x n.

De excitatievector f met eveneens n componenten bevat de componenten van de exteme

krachten en koppels die bij een roterend systeem bestaan uit de componenten van de centri

fugaalkracht ten gevolge van de excentriciteit van het massamiddelpunt en uit het aandrijvend

koppel. (Het eigengewicht van de rotor komt als een constante term mg tevoorschijn in de

verticale component van f).

De matrixnotatie biedt een overzichtelijk stelsel bewegingsvergelijkingen, doch is slechts

toepasbaar op een stelsel lineaire differentiaalvergelijkingen. Formule (2.4) geeft het niet

lineaire stelsel differentiaalvergelijkingen dat de radiale beweging van het geometrische rotor

middelpunt W beschrijft. De gyroscopische momenten zijn hierin niet vertegenwoordigd.

16



HoofdswJc 2 Modelvonning

mX + di + d;K;t + klK~ + d/pKyY + k,,1 = meePsinf{) + merilcosf{)
(2.4)

my + dy + d;KI + k1KyY - d;ri;K~ + knJ = -meePcOSf{) + meri;2sinf{) + mg

JpeP = ed( -xKxsinf{)+YKyCOSf{) + ek(XKxsinf{)-YKyCOSf{) + T

In (2.4) is:

kx
K =--
x k+kx

(2.S)

Voor dit stelse1 is het aantal vrijheidsgraden n=3; behalve de x- en y-coordinaat is ook de
rotorhoek f{) als vrijheidsgraad in het stelsel opgenomen. Uit (2.4) blijkt dat er via de

rotorhoek f{) een koppeling tussen de x- en y-coordinaat bestaat.

§2.3 Het oplossen van de bewegingsvergelijkingen van de Laval-rotor

Ben analytische oplossing van de bewegingsvergelijkingen is slechts in eenvoudige gevallen
zoals gegeven in formule (2.1) mogelijk. Zij beperkt zich in het algemeen tot het bepalen van

de kritische frequentie van de rotor.

Het numeriek bepalen van een oplossing komt neer op het integreren van de differentiaal
vergelijkingen met een gegeven beginwaarde. Daarvoor is gebruik gemaakt van het numerieke

programma MATLAB8• Om een stelsel van n tweede-orde differentiaalvergelijkingen

numeriek op te lossen t moet zo'n stelsel eerst ontleed worden in een stelsel van 2n eerste-orde
differentiaalvergelijkingen. Er ontstaat een toestandbeschrijving van de vorm:

x = Ax + Bj , (2.6)

waarin A de systeemmatrix (2n x 2n) van ~et massa-veer-systeem is, B de ingangsmatrix
(2n x n), xde toestandsvector (2n x 1) en f de excitatievector (n x 1). De toestandsvector

xbevat de positie en de snelheid van W op het tijdstip 1.

Ben matrixnotatie is uiteindelijk niet mogelijk, omdat het stelsel niet-lineaire termen bevat.
Het stelsel differentiaalvergelijkingen (2.4) gaat over in het stelsel (2.7). Dit stelsel kan

8 The Math Works inc.
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numeriek worden opgelost met een Runga-Kutta-iteratie-aIgoritme. In appendix 2 worden de

gebruikte MATLAB programma's toegelicht.

Xl = X2
1 2

X2 = -;;,(dx2 + d;K;X2 + kK;X1 + d;1p2KyY1 + k"rcl) + er;,2sinlp1 + elp2coslpl

Y1 = Y2

Y2 = - ~ (dY2 + d;KyY2 + kKyYl - d;1p2K;Xl + k~l) - er;,2coslpl + elp~sinlpl + g

r;,1 = 11'2

r;,2 = --.!..-(ed(X2KxsinIp1 - Y2KyCOSlpl) - ek(xIKxSinlpl - YIKyCOSlpl) - 1)
~ ~

Naast het oplossen van de bewegingsvergelijkingen is het zinvol de eigenwaarden van het

stelsel differentiaalvergelijkingen te kunnen berekenen. BehaIve over de eigenfrequentiesgeven

de eigenwaarden informatie over de stabiliteit van het stelsel. Van een stabiel systeem liggen

aile eigenwaarden in het linker halfvlak van het complexe vlak.

De eigenwaarden van een stelsel tweede-orde differentiaalvergelijkingen zijn gelijk aan de

eigenwaarden van de systeem-matrix A. Ret is aileen zinvol van eigenwaarden te spreken aIs

het stelsel differentiaalvergelijkingen lineair is; een niet-lineair stelsel moet eerst gelineariseerd

worden. Worden van het stelsel (2.7) aileen de lineaire termen van de vergelijkingen voor

de radiaIe rotorbeweging beschouwd, dan luidt de systeem-matrix A aIs functie van w:

0 -m 0 0

kKx+km d+d;Kx d;KyW 0
A(w) = (2.8)

m 0 0 -m 0

-d;KxW 0 kKy+km d+d;Ky

18
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Hoofdstuk 3 Modelaspecten en simulatie

§3.1 De eerste modale vonn

De bewegingsvergelijkingen in §2.2 beschrijven de eigenvorm van de rotor met de laagste

frequentie. De termen uit formule (2.4) worden in dit hoofdstuk toegelicht.

§3.1.1 De koppeling van de orthogonale bewegingen

Ys

Yw

o
Alb 3.1 Projectie van een Laval-rotor met stijve lagers
(kx=ky=<x» op een vlak loodrecht op de as. Zie Atb 2.1.

In Afb 3.1 is nogmaaIs de projectie van een Laval-rotor weergegeven. Ret krachten- en

momentenevenwicht wordt nu iets nauwkeuriger beschouwd. De basisvergeIijkingen voor de
buigingen van de rotor, dus de translaties van het punt W, voIgen uit het krachtenevenwicht
in de x- en y-richting:

(3.1)

Rierbij wordt de Iagering aan beide rotoreinden stij f verondersteld (kx=ky =<Xl) • Van de
inwendige dempingskracht en het eigengewicht van de rotor wordt afgezien. De traagheids

kracht Fm grijpt aan in het massamiddelpunt S. De veerkracht Fk en de dempingskracht Fd

grijpen aan in het geometrische middelpunt W. Omdat met name de verplaatsing van het punt

W interessant is, dus een uitdrukking voor Xw en Yw' wordt gebruik gemaakt van het verband
tussen de coordinaten van S en de coordinaten van W:

= Yw + esinlp
, zodat (3.2)
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Invullen van (3.2) in (3.1) levert nu twee niet-lineaire vergelijkingen met drie onbekenden

xw ' Yw en cp:

{

miw + diw + law - mer;;sincp - me(p2coscp = 0

myw + dyw + kyw + mer;;coscp - me(p2sincp = 0

(3.3)

(3.4)

De laatste termen in de vergelijkingen (3.3) worden veroorzaakt door de centrifugaalkracht.

Naast de hoeksnelheid (p levert blijkbaar ook de hoekversnelling ip een kracht in x- en y

richting op. In het algemeen wordt deze term verwaarloosd omdat de hoeksnelheid als constant

beschouwd wordt. In dit verslag blijft de term staan.

De ontbrekende vergelijking om het verband tussen de x- en y-coordinaat vast te leggen voIgt

uit het momentenevenwicht ten opzichte van het massamiddelpunt S. Dit is een niet-lineaire

vergelijking, omdat de arm van de momenten afhangt van de rotorhoek cpo Op de rotor

werken, behalve het elektromagnetische koppel Ten het versnellende koppel lIP, de momenten

Md en Mk ten gevolge van de dempingskracht en de veerkracht op W.

Md = Fde = Fd~esincp + Fd,yecoscp
Mk = Fke = Fk/ sincp + Fk,yecoscp

Het koppelevenwicht ten opzichte van het punt S luidt:

[T Is = 0
(3.5)

Dit koppelevenwicht koppelt de x- en y-coordinaten aan elkaar en aan de rotorhoek cpo Het

stelsel vergelijkingen voor Xw en Yw (en cp) wordt:

mXw + diw + law - mer;;sincp - me(p2coscp = 0

myw + dyw + ky w + merPcoscp - me(p2sincp = 0

Jr;; - T + ed(xwsincp-ywcoscp) + ek( -xwsincp + Ywcoscp) = 0

(3.6)

De koppeling van xw ' Yw en cp heeft een belangrijke consequentie: de energie door het koppel

toegevoerd aan de rotor wordt deels door de radiale trillingen opgenomen. Nabij de

eigenfrequentie kan het gebeuren dat aIle toegevoerde energie in de radiale trillingen

gedissipeerd wordt; voor de hoekversneIling blijft niets over zodat de rotor blijft hangen in
zijn eigenfrequentie.
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Alb 3.2 Rotorfrequentie bij het doorkruisen van de eigenfrequentie. fl = 110 Hz, e= 1.10-4 m, J=0.086 kgm2,

T=3 Nm, d= 100 Ns/m, dj=O.

In het algemeen zal de excentriciteit e klein zijn en het koppel groot genoeg om de resonantie

moeiteloos te doorkruisen. Atb 3.2 laat als voorbeeld de hoeksnelheid zien van een rotor die

met constant aandrijvend koppel de eigenfrequentie doorloopt. Rond de eigenfrequentie treden

frequentieschommelingen op. Markert [16] heeft dit verschijnsel uitvoerig bestudeerd.

Tenslotte wordt opgemerkt dat aan de koppelvergelijking eenvoudig een torsieveerconstante

en een torsiedempingsconstante kunnen worden toegevoegd, zodat ook de eerste torsie

kritische frequentie kan worden meegerekend. In dit onderzoek is daarvan afgezien.

§3.1.2 De invloed van de eenzijdige magnetische trekkracht op de rotordynamica

Als de rotor zich niet coaxiaal in de statorboring bevindt, zal op het rotorijzer een resulterende

magnetische trekkracht werken; zie Atb 3.3. De oppervlakteintegraal over de component van

de Maxwellse spanning in de richting van de kleinste luchtspleet is ongelijk aan nul.

De resulterende kracht tracht de bestaande excentriciteit te vergroten; zij werlct in de richting

van de kleinste luchtspleet en is tegengesteld aan de veerkracht van de as. De eenzijdige mag

netische trekkracht lean daarom worden beschouwd als een veer met een negatieve veer

constante. Hiermee wordt geen uitspraak gedaan over het al dan niet lineair zijn van het

veergedrag.
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Alvorens het effect van de magnetische veerwerking op het mechanische rotorgedrag te
beschrijven, is het zinvol de orde van grootte van de kracht te berekenen. Er is gebruik

gemaakt van het eindige-elementen-pakket PE2D9 en van een analytische berekening. In tabel
IV en in tabel V op pagina 25 zij n de resultaten van de berekeningen samengevat. Ret

poolpaartal p=2. De overige machineparameters zijn opgesomd in §1.2.

De magnetische trekkracht wordt berekend bij een rotorstand die als 'worst case' opgevat

wordt; het midden van een pool wijst daarbij in de richting van de kleinste luchtspleet.

Verwacht wordt dat dit een grotere kracht oplevert, dan wanneer een poolovergang wijst in
de richting van de kleinste luchtspleet, zoals in Atb 3.3 is weergegeven.

Ret ijzer is in beide berekeningen ideaal verondersteld, d.w.z. er treedt geen verzadiging op
en J1.r = 00. Eindeffecten zijn verwaarloosd; de twee-dimensionale beschouwing geldt voor een

stuk uit een oneindig lange machine.

Ret rotoroppervlak wordt evenals het statoroppervlak als glad beschouwd. De invloed van

de statortanden kan verrekend worden in de Carterfactor. Riervan wordt afgezien, omdat de
luchtspleet relatief groot is en de invloed van de tanden klein. Tot de effectieve luchtspleet

moeten naast de mechanische luchtspleet (0) ook de hoogte van de permanente magneet (h)

en de dikte van de amagnetische omspancilinder (d(1) gerekend worden; zie Atb A.2 van
appendix 3. De grote waarde van de effectieve luchtspleet (g+h = 21 mm) doet al
vermoeden, dat de magnetische trekkracht niet zeer groot zal zijn.

slatarijzer

Iuc hlspl eet

amspancilinder

permanent magneet

ralarijzer

Alb 3.3 De excentrisch geplaatste rotor

De berekening met PE2D levert een kracht op van 3550 N per millimeter excentriciteit en
per meter machinelengte. Het verband tussen kracht en excentriciteit blijkt in het gebied van

o tot 1 mm nagenoeg lineair te zijn.

9 Van Vector Fields Limited (bepaling van velden in twee dimensies).
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Of het poolmidden of de poolovergang in de richting van de kleinste luchtspleet wijst, blijkt

voor de berekening van de kracht minder dan een procent uit te maken.

Met een eenvoudige analytische berekening, formule (3.7), kan aannemelijk gemaakt worden,

dat de numerieke methode betrouwbare waarden oplevert. De resulterende magnetische

trekkracht wordt berekend door de projectie van de normale component van de Maxwellse
spanning q in de x-richting in de luchtspleet net over het oppervlak Ar van het rotorijzer te

integreren.

De magnetisatie van de magneet wordt homogeen verondersteld. Dit betekent dat het verloop
van de rotorinductie met de omtrekscoordinaat blokvormig is. Dit is bij de poolovergangen

niet correct, omdat daar in werkelijkheid een deel van de flux via de luchtspleet wordt kortge

sloten. In appendix 3 wordt met een eenvoudig I-dimensionaal model berekend, dat de

inductie Bij op het oppervlak van het rotorijzer in de concentrische geometrie 0.8 T

bedraagtlo. De blokvormige inductie met poolpaartal p kan door een Fourierreeks benaderd
worden. In formule (3.7) wordt alleen de magnetische trekkracht ten gevolge van de

grondharmonische inductie BI berekend.
n-I

B = L Encos(npa) waarbij En = ~(-1)-2- Bij

n=I.3.5 •...
T n

B I = E1cos(pa)(1 +ecosa)

B 2
Iq =

2JlO

"2 2'1" (3.7)1qcosadA
B !cos2(pa)(l +2ecosa)cosadaFx :::::: = rl_1
2Jlo

r

2

{
e als p> 1

8 7rrlB··
Fx :::::: IJ

O~e~1

-? Jlo ~e als p=1
2

De relatieve radiale verplaatsing e is de verhouding van de excentriciteit e tot de effectieve

luchtspleetlengte h+g. In formule (3.7) wordt aangenomen dat bij een kleine relatieve radiale

verplaatsing e van de rotor de inductie evenredig met de verplaatsing verandert.

10 Omdat er sprake is van een wijde luchtspleet is het I-dimensionale model een zeer grove benadering. Een
betere benadering is te vinden in [20].
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De grootte van de luchtspleet, zoals die in Atb 3.3 is weergegeven, verandert langs de

rotoromtrek gezien sinusvormig. Met de eerdere aanname, dat de inductie radiaal gericht is,

verandert ook de inductie op het rotorijzer sinusvormig langs de rotoromtrek. Termen van
hogere orde in e worden verwaarloosd. Formule (3.7) geeft een eenzijdige magnetische

trekkracht Fx van 3000 N per millimeter excentriciteit en per meter machinelengte. Worden

alle componenten opgeteld, dan voIgt voor de kracht Fx=3680 N.

De genoemde rotorexcentriciteit e van 1 mm is het mechanische maximum waarbij de rotor
de stator raakt. In de praktijk blijft de rotoruitwijking beperkt tot hooguit 25 %11 van het

mechanische maximum, zodat de maximaal optredende eenzijdige magnetische trekkracht

250 N bedraagt.

Het effect van de poolovergangen is niet meegerekend. Daarom zal de kracht in werkelijkheid
kleiner zijn. Ben eenvoudige schatting: de beide zijden van de poolovergang ter lengte van

de luchtspleet (6 mm) worden kortgesloten. Dat betekent dat de inductie over een deel van

6 mm van de poolsteek niet bijdraagt tot de eenzijdige trekkracht zodat de kracht 7% kleiner

is dan berekend.

De kracht volgens (3.7) blijkt onatbankelijk van het poolpaartal te zijn. Voor p= 1 kan echter

een extra term in de kracht optreden.
Ackermann [15] toont aan dat de eenzijdige magnetische trekkracht toeneemt met toenemend

poolpaartal. Dit voIgt uit een correctere 2-dimensionaIe berekening van de inductie op het

rotorijzer.

Belmans [9, p.175] gebruikt de wet van de virtuele arbeid om te komen tot formule (3.8).

Uitgaande van twee excentrisch geplaatste gladde cilinders bepaalt hij de magnetische
weerstand van de luchtspleet als functie van de hoek en daarmee de luchtspleetinductie als
functie van de hoek Ct.. Ais het ijzer ideaal verondersteld mag worden en de homopolaire flux

nul, dan is aile magnetische energie in de luchtspleet opgeslagen. Am in formule (3.8) is het

aantal amperewindingen van de rotorbekrachtiging. Alvorens de berekening uit te kunnen

voeren, moet de permanente magneet door een equivaIente stroomvoerende luchtspoel worden

vervangen.

11 Dit is een schatting. Wiedemann [1, p.366] geeft een maximale relatieve uitwijking van 10%. Hij gaat echter
uit van inductiemachines met kleinere luchtspleten waarbij de eenzijdige magnetische trekkracht groteris en niet-Iineair
verloopt.

24



Hoofdstuk 3 Modelaspecten en simulatie

(3.8)

Het voor ons interessante deel van formule (3.8) betreft de atbankelijkheid van de

rotorexcentriciteit e. Voor kleine waarden van e blijkt het verband tussen excentriciteit en

kracht inderdaad lineair te zijn.

Zowel de berekening met PE2D als de berekening van Belmans (3.8) tonen aan dat de

eenzijdige magnetische trekkracht, bij de uitwijking die in praktijk normaliter lean optreden,

lineair met de uitwijking verloopt. Op grond hiervan kan de eenzijdige magnetische trekkracht

gezien worden als de som van een constant deel ten gevolge van onjuiste positionering van

de rotor in de stator (statische excentriciteit) en een deel rechtevenredig met de radiale

rotorverplaatsing ten gevolge van rotortrillingen (dynamische excentriciteit). Het constante

deel wordt verder niet beschouwd.

Om het effect van de eenzijdige magnetische trekkracht in te schatten lean de magnetische

veerconstante vergeleken worden met de mechanische veerconstante van de as. Omdat de

magnetische veerconstante negatiefis, zal het eerste kritische toerental van de as onder invloed

van de eenzijdige magnetische kracht kleiner worden.

In tabel V is een aantal veerconstanten verzameld. De magnetische veerconstante~ bedraagt

circa -1 kN/mm bij een effectieve ijzerlengte van 0.28 m. De mechanische veerconstanten

in tabel V zijn bepaald uit de formule voor het eerste kritische toerental, uitgaande van een

massa van 35 kg12.

Uit de berekende waarden in tabel V blijkt dat de invloed van de magnetische trekkracht op

het kritische toerental van de rotor bij een as met grote stijtbeid verwaarloosbaar klein zal

zijn. Is de as slapper, dan kan de invloed van de magnetische trekkracht op het dynamische

rotorgedrag merkbaar worden. De dimensionering van de as za1 de invloed van de eenzijdige

magnetische trekkracht op de rotordynamica bepalen.

Tabel IV Eenzijdige magnetische trekkracht per meter machinelengte bij een excentriciteit van 1 mm

PE2D 3550N

analytisch, grondharmonische 3000 N

analytisch, blokvormig verdeelde inductie 3680N

12 Voor machinegegevens: zie de inleiding §1.2.
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Tabel V Mechanische en magnetische veerconstanten. De verandering van de eerste eigenfrequentie bij een

rotormassa van 35 kg.

k (leN/mm) ~fc (Hz)

magnetische veerconstante bepaald met PE2D -1

(h=15 mm)

as met f l =50 Hz 3.6 -8

as met f} = 100 Hz 14.2 -4

as met f1=200 Hz 55.3 -2

§3.1.3 De uitwendige en inwendige demping

Alb 3.4 Uitwendige en inwendige demping.

In vele beschouwingen wordt de demping in eerste instantie verwaarloosd, omdat zij de

eigenfrequenties weinig belnvloedt. De demping zorgt in het algemeen ervoor dat eigentril

lingen uitdempen en dat de amplitude in resonantie tot een eindige waarde beperkt bIijft. Soms

wordt in praktische situaties demping toegevoegd om metingen dicht bij resonantiefrequenties

mogeIijk te maken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen inwendige en uitwendige demping.

Beide mechanismen zijn afgebeeld in Atb 3.4.

De uitwendige dempingskracht, de weerstand veroorzaakt door verplaatsing van het

omgevingsmedium (olie of vet van de lagers of de lucht in de luchtspleet), grijpt aan op de

stilstaande omgeving van de rotor en op de rotor zelf. Zij is evenredig verondersteld met de

radiale rotorsnelheid ten opzichte van de vaste omgeving (x,y). Dit type demping wordt vis

ceuse demping genoemd. In formule (3.9) wordteen eenvoudig stelsel differentiaalvergelijkin

gen gegeven van een systeem met uitwendige demping. De bijbehorende eigenwaarden zijn

niet zuiver imaginair, doch complex. In het algemeen geldt d/2m « kim, zodat de gedempte

eigenfrequentie vrijwel gelijk is aan de ongedempte eigenfrequentie.
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{

mi + dt + kx = 0

my + dy + ky = 0 d oJl (d)2At 2 = -- ± J - - -, 2m m 2m

(3.9)

Aan de inwendige demping liggen geheel andere mechanismen ten grondslag dan aan de

uitwendige demping. De inwendige dempingskracht grijpt alleen aan op de rotor en wordt

in eerste instantie beschreven ten opzichte van een met de as (hoeksnelheid w) mee roterend

coOrdinatenstelsel (u,v) [12].

In appendix 4 wordt getoond hoe met een coordinatentransformatie de inwendige dempings

kracht in het vaste coordinatenstelsel (x,y) wordt uitgedrukt. De inwendige demping blijkt

de rotortrilling te kunnen ontdempen bij frequenties boven de eerste kritische frequentie.

Alb 3.5 Twee-parametermodel van een viscoiHastisch materiaal.

De inwendige demping bestaat enerzijds uit materiaaldemping die afuankelijk is van het 500rt

materiaal en anderzijds uit constructiedemping die voornamelijk wordt bepaald door de slip

tussen constructievlakken, Lazan [18] geeft een zeer uitgebreid overzicht van dempingsme

chanismen in materialen.

De formulering van de verliezen in viscoelastische materialen vertoont overeenkomst met de

formulering van bijvoorbeeld dielektrische verliezen in materialen. In het volgende wordt

gebruik gemaakt van de complexe notatie, Er wordt aangenomen dat de beschouwde

grootheden sinusvormig in de tijd verlopen. Algemeen geldt voor lineaire viscoelastische

materialen:

F=ku- -s-
waarbii k = k I + J'k /I;/ -s S s

(3.10)

:E is de kracht, y de verplaatsing en ks de complexe stijfueid van het materiaal. De betekenis

van het elastische (reele) lid kg' en het dissipatieve (imaginaire) lid kg" wordt verduidelijkt

in Afb 3.5, het geconcentreerde twee-parametermodel van viscoelastische materialen.
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De dempingseigenschappen van een gegeven materiaal worden bepaald door de atbankelijkheid

van kg' en kg" van andere parameters. In dit verband zijn is vooral de frequentieatbankelijk

heid van de complexe stijtbeid13 van belang.

Voor staal geldt beneden een gegeven belastingsgrens:

• kg' = k; de stijtbeid is frequentieonatbankelijk.

Voor kg" zijn twee modellen gebruikelijk14:

• kg" = 0i ; de dempingsconstante ~" is frequentieonatbankelijk;

• kg" = diw ; de dempingsconstante ks" is frequentieatbankeIijk;

Voor de inwendige dempingskracht voIgt, bij harmonische kracht en verplaatsing, in het geval

van frequentieonatbankeIijke demping, ook weI hysteresedemping genoemd:

O·
F = j k 1/ U = o· u = j....!- u-5 S - 1- w-

(3.11)

en in het geval van frequentieatbankelijke demping, ook weI visceuse demping genoemd:

F = J·k 1/ U = J·d.wu = d·u-d S - 1 - 1-

Merk op dat 0i en di verschillende grootheden zijn.

(3.12)

Door nog steeds gebruik te maken van de complexe schrijfwijze kan met formule (3.10) een

aanzet gegeven worden tot de berekening van de veer- en dempingskracht op een as die met
hoeksnelheid w draait en in de x- en y-richting verplaatst is.

(3.13)

Uit formule (3.13) bIijkt dat de inwendige demping kruistermen veroorzaakt in x en y; een

uitwijking kan krachten in een andere richting teweeg brengen. Dit is fysisch in te zien door

de materiaaldemping wat nader te beschouwen.

13 Zowel ks' als ks" kunnen atbankelijk zijn van andere parameters. Zo moet er met een stijging van lea" rekening
gehouden worden als de temperatuur stijgt. Hierop wordt verder niet ingegaan.

14 In de literatuur en ook in deze tekst wordt het eerste model hysterese- of materiaaldemping genoemd en het
tweede visceuse demping; in feite zijn beide mechanismen terug te voeren op hysterese. De frequentie- (on-)
atbankelijk.heid van de beide mechanismen heeft betrekking op de dempingscoefficient lea·'. Op grond hiervan zouden
de dempingsmechanismen consequent respectievelijk frequentieonatbankelijke en frequentieatbankelijke (materiaal-)
demping genoemd moeten worden.
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De inwendige demping in stalen assen is voornamelijk het gevolg van hysterese in de trek-rek

kromme van het materiaal [14]. De trek-rek-kromme beschrijft een -zeer dunne- ellips,

vergelijkbaar met de B-R-kromme in dynamoblik, voor zover het beschouwde deel van de

trek-rek-kromme zich in het lineaire gebied bevindt. Ret door de kromme omsloten oppervlak

is een maat voor de per omgang gedissipeerde energie.

Uit Afb 3.6.a blijkt dat er een kleine hoeveelheid remanente vervorming overblijft als de trek

tot nul is afgenomen; de trek ijIt blijkbaar voor op de rek.

trek 0

3

reI:: E

0=0

£=0

Arb 3.6 a) Hysterese in de trek-rek-kromme. b) De neutrale-rek-lijn en de neutrale-trek-lijn.

Stel nu, de as in Afb 3.4 heeft een uitwijking in de y-richting en roteert met hoeksnelheid w.

In de dwarsdoorsnede, geschetst in Afb 3.6.b, kan dan een lijn aangewezen worden waarvoor

geldt dat £=0, de neutrale-rek-lijn. Ret materiaal van de as dat zich beneden deze lijn bevindt,

ondergaat een (positieve) rek en het materiaal dat zich boven de lijn bevindt wordt samen

gedrukt, een negatieve rek.

Uit Afb 3.6.a blijkt dat op het moment dat de rek £ van teken wisselt, de trek (J al van teken

gewisseld is; vergelijk de punten 1, 2 en 3 in Afb 3.6.a en Afb 3.6.b. Dit betekent dat de

neutrale-rek-lijn en de neutrale-trek-lijn niet samen vallen, maar een klein hoekverschil hebben

zoals in Afb 3.6.b te zien is.

De resuIterende veerkracht van de as heeft dus een component in de x-richting, hetgeen in

formule (2.4) tot uitdrukking komt in de kruistermen.

Met een eenvoudige redenering kan aannemelijk gemaakt worden dat de dempingskracht bij

materiaaldemping frequentieonafuankelijk is. Ret oppervlak dat door de hystereselus in

Afb 3.6.a wordt omsloten is een maat voor de vervormingsenergie I::..W die tijdens een

vervormingscyclus van de kracht gedissipeerd wordt. Ret verliesvermogen Pv voIgt na

vermenigvuldiging met de vervormingsfrequentie. Ret oppervlak is evenredig met het

kwadraat van de maximale rotoruitwijking fi, zodat geldt:
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W v 2
Pv = ~W- = f)·a w211" I V

(3.14)

Om de dempingskracht te berekenen moeten het verliesvermogen gedeeld worden door de

buigsnelheid. Onder de aanname dat de rotor een sinusvormige trilling uitvoert en de kracht

eveneens sinusvormig verloopt, luidt de conclusie dat de dempingskracht door hysterese

onafuankelijk is van de frequentie l5 :

(3.15)

Essentiele eigenschap van beide dempingsmodellen is de labiliserende werking, die boven het

eerste kritische toerental tot instabiliteit kan leiden als de hoeksnelheid een karakteristieke

frequentie fk overschrijdt. Kellenberger [12,13] geeft een uitvoerige theoretische analyse en

bepaalt voor beide dempingsmodellen een stabiliteitsgrens fk • Hij stelt vast dat de stabiliteit

van de rotor niet afuangt van de absolute waarde van de dempingsconstanten, maar van de

verhouding van de dempingsconstanten van de inwendige en uitwendige demping.

Voor hysterese demping geldt de betrekking bij stijve lagering (kx= ky = 00 ):

Ik =II d 211"/1 < 1
f). (3.16)I

Ik = 00
d 1-211"/1 >
f).

I

Dit betekent dat de rotor boven de eerste kritische frequentie f1 ofweI stabiel, ofweI instabiel

draait, afuankelijk van de dempingsverhouding.

Voor visceuse demping is fk eenvoudig als de lagering isotroop is (kx=ky):

met K = (3.17)

In dit geval is er sprake van een karakteristieke frequentie fk die in het algemeen niet gelijk

is aan de eerste kritische frequentie f l'

IS De vervormingsfrequentie is niet altijd gelijk aan de rotatiefrequentie: zie bijvoorbeeld Atb 3.9.
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Voor beide modellen is de stabiliteit numeriek onderzocht, zie appendix 2, door de berekening

van de eigenwaarden van de systeemmatrix A zoals in formule (2.8). De rotorbeweging wordt

instabiel als het reele deel van ten minste een van de eigenwaarden positiefwordt: Re{Ail >0.

In Atb 3.7 is voor een drietal parametercombinaties het reele deel Re{Ail van de eigenwaarden

van het Laval-rotormodel afgebeeld tegen de rotorfrequentie voor het geval van hysterese

demping. AIleen de grootste waarde van Re{Ail is afgebeeld om het overzicht niet te
verliezen. De reele deel van de andere eigenwaarden loopt parallel aan de grootste waarde.

Wat betreft de stabiliteitsgrens leveren deze waarden echter geen extra informatie omdat zij

altijd kleiner zijn dan de grootste waarde.

In Atb 3.8 is hetzelfde gedaan voor het geval van visceuse inwendige demping.

De verschillen tussen beide dempingsmechanismen zijn nu duidelijk te zien. De coefficient

van de hysteresedemping blijkt over een groot frequentiegebied frequentieonafuankelijk te zijn.

Dit betekent dat de karakteristieke frequentie fk waarbij de rotor instabiel wordt in dat gebied

ook frequentieonafuankelijk is; de rotor loopt boven de eerste kritische frequentie f1 ofweI

stabiel, ofweI instabiel.

Geval a) is in zowel Atb 3.7 als in Atb 3.8 het minst stabiel; er is alleen inwendige demping

en de as is isotroop gelagerd. De verhouding tussen inwendige en uitwendige demping is

kennelijk zeer ongunstig.

Geval b) laat zien dat anisotrope lagering van de as het snijpunt met de as Re{~l =0, dat is
het punt waarop de as instabiel wordt, doet opschuiven naar een hogere rotorfrequentie.

Ondanks het ontbreken van uitwendige demping is toch boven f1 een zeker stabiel bedrijf
mogelijk.

In geval c) is de lagering isotroop en de uitwendige demping groter dan nul. De stabiliteits
grens schuift ook in dit geval omhoog.

De gevallen a) en c) voldoen aan de stabiliteitskriteria (3.16) en (3.17). Geval b) voldoet niet

aan de voorwaarden die voor de stabiliteitskriteria gelden en kan dus niet aan de formules

(3.16) en (3.17) getoetst worden.
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Arb 3.7 Hysteresedemping. Re{>\j} als functie van fmet f1=81 Hz, km=O, oj=1.104.
a) d=O, kx=ky . b) d=O, kx=1.2ky . c) d=50, kx=ky .
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Afb 3.8 Visceuse demping. Re{>';} als functie van f met f1=81 Hz, km=O, d j = 100.
a) d=O, kx=ky . b) d=O, kx=1.2ky • c) d=200, kx=ky.
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§3.1.4 Simulatie van de rotorbeweging

Als voorbeeld van een simulatie tonen Atb 3.9.a) en b) de rotorbeweging bij een
rotorfrequentie van 417 Hz. De modelparameters zijn zo gekozen, dat de eigenfrequentie
gelijk is aan de in het onderschrift gegeven, willekeurig gekozen, waarde fl'
De rotorbeweging bestaat uit de superpositie van de gedwongen trilling met een frequentie
van 417 Hz en de eigentrilling met frequentie fl' Omdat de eigenfrequentie in de modelsimu
latie gedempt is en in het verloop van de simulatie niet aangestoten wordt, dempt deze
beweging uit totdat de baan van het rotormiddelpunt een ellips (zie stippellijn) beschrijft.
In praktijk komt dit soort roset-bewegingen inderdaad voor. Zij worden in stand gehouden
doordat de eigentrilling voortdurend wordt aangestoten, bijvoorbeeld door pulserende
lagerkrachten.

,10-' m
3.-~----,--~--.---~~------,

,10'" m
6.----,--.,------,----.----r-~-r____-----,

0 •

-I

-2

a)

-3
-4 -3 -2 -I

•

-2

-4

-6L-~--'--~-~~-~-~--'

-4 -3 -2 -I

,10-' m .10-' m

Alb 3.9 De baan van het rotormiddelpunt gedurende een periode van de eigentrilling bij f=417 Hz, d= 100, dj=O.
a) f1= 106 Hz. b) f1=52 Hz.
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§3.2 Een tweede modale vonn

In §3.2.1 wordt een nieuwe trillingsvorm en daarmee twee nieuwe vrijheidsgraden van de

rotor geintroduceerd. Net als de eerste modale vorm, wordt ook deze tweede vorm

voorgesteld door een tweede-orde differentiaalvergelijking. Op deze wijze kan de invloed van

het gyroscopisch moment bestudeerd worden.

§3.2.1 De invloed van het gyroscopisch moment op de rotordynamica

T
Alb 3.10 Gyroscopischmoment.

Gyroscopische momenten ontstaan als de impulsmomentvectorL van een roterend star lichaam

in een andere richting gedwongen wordt.

Om aan te geven hoe het gyroscopisch moment werkt, wordt de stabiliserende werking ervan
op een rollend wiel als voorbeeld gegeven. In Afb 3.10 is de hoeksnelheid van het wiel zo

gericht dat het wiel naar de lezer toe rolt. Dreigt het wiel als gevolg van de zwaartekracht

naar links om te vallen, d. w.z. verandert de hoek C(J in positieve zin, dan reageert het impuls
moment L met een positief moment T; het wiel stuurt zodanig dat het overeind blijft staan.

Opmerkelijk is dus dat er een koppeling ontstaat tussen twee loodrecht op elkaar staande

coordinaten.
(3.18)

Het hiervoor beschreven verschijnsel treedt niet op in de eerste buigtrillingsmodus, zie

Afb 3.ll.a, omdat de schijf niet om de x- of de y-as kan draaien.

Het treedt weI op in de tweede modus, zie Afb 3.11.b. De schijf voert een rotatiebeweging

uit die, geheel onafuankelijk van de eerste modus, beschreven kan worden met een stelsel
tweede-orde lineaire differentiaalvergelijkingen.
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x
z

a)

Afb 3.n a) eerste-orde en b) tweede-orde buigtrilling.

b)

(3.19)

Om de nieuwe trillingsmodus van de rotor te kunnen beschrijven moet het aantal vrijheidsgra

den van de Laval-rotor met twee worden uitgebreid. De normaalvector Ii van de schijf lean
een hoek C{)x in het yz-vlak en een hoek C{)y in het xz-vlak maken met de verbindingslijn van

de lagers.

Ret stelsel lineaire differentiaalvergelijkingen voor de vrije trillingen voIgt uit het

koppelevenwicht en luidt:

{

J a~x + d2~X + JpW~y + k2C{)x = 0

J aC{)y + d2C{)y - JpwC{)x + k2C{)y = 0

Rierin is Ja het axiale en Jp het polaire massatraagheidsmoment (kgm2), k2 en d2 de stijfbeid

en demping van de tweede modus. k2 is in beide richtingen gelijk verondersteld. Atb 3.11

laat zien hoe de vrijheidsgraden gedefinieerd zijn.

De eigenfrequenties van het stelsel lineaire differentiaalvergelijkingen zijn afbankelijk van

de rotorfrequentie omdat de grootte van het gyroscopisch moment evenredig is met de

rotorfrequentie. Ret is eenvoudig in te zien dat de tweede modale eigenfrequentie van de as

bij stilstand (w=O) gelijk is aan:

(3.20)

De wortels van het stelsel (3.19) zijn met MATLAB berekend (zie ook §2.3). In Atb 3.12

is Im{Ai}/21r afgebeeld. Opvallend is het uitsplitsen van de tweede eigenfrequentie in een

zogenaamde meelopende (hoogste) en een tegenlopende (laagste) eigenfrequentie. Deze

eigenfrequenties kunnen aIleen door een mee- respektievelijk tegenlopende excitatie

aangestoten worden. In praktijk is daarom voornamelijk de meelopende eigenfrequentie van

belang.
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Alb 3.12 Imaginaire deeI van de eigenwaarden aIs functie van de rotorfrequentie.
ReIevante parameters: rn=35; k=2.I07; Ja =0.27; Jp=0.086; k2 =2.106; kk=O.

De invloed van het gyroscopisch moment op het veilige werkgebied van de rotor kan gunstig

zijn als de nominale rotorfrequentie tussen de mee- en de tegenlopende tweede eigenfrequentie

ligt; het veilige gebied (G in Atb 3.12) wordt breder. Ligt de nominale rotorfrequentie echter

boven de tweede meelopende of onder de tweede tegenlopende eigenfrequentie, dan wordt

het bruikbare gebied smaller.

Als de schijf van de Laval-rotor zich niet in het midden tussen de twee lagers bevindt, kan

er een koppeling optreden tussen de eerste en tweede modale vorm. In dat geval zal het

gyroscopisch moment behalve de tweede ook de eerste eigenfrequentie belnvloeden. Pfiitzner

[4] laat zien dat daarmee ook de stabiliteitsgrens, waarboven een stabiele rotorbeweging niet

mogelijk is, kan verschuiven (zie §3.1.3).

In dit verslag wordt verder niet ingegaan op de koppeling tussen eerste en tweede modus. Hier

zij alleen nog gegeven het gekoppelde stelsel differentiaalvergelijkingen, zonder het

koppelevenwicht uit §3.1.1, zonder inwendige demping en met isotrope lagering. De factor

kk is de koppelingsconstante.

111i + dX + la + kk'Py = 0
my + dy + ky - kk'Px = 0
Jipx + d2rPx + JpwrPy + k2'Px + kkY = 0
Jipy + d2rPy - JpwrPx + k2'Py - kkt = 0

Ie modus
(3.21)
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Hoofdstuk 4 Bepaling van de modelparameters

Ret gebruik van een model is alleen zinvol als de modelparameters bepaald kunnen worden.

In dit hoofdstuk zal met name worden ingegaan op de meting van de inwendige dempingscon

stante.
Omdat de modelparameters een beeld zijn van continue grootheden, is een aantal model
parameters niet eenvoudig aan te duiden. Dit rechtvaardigt de vraag of het weI zinvol is de

modelparameters zeer nauwkeurig te bepalen.

§4.1 Massa en massatraagheidsmoment

a) b)

/

k lorsie

Alb 4.1 Een manier om het massatraagheidsmoment te bepalen. a) polair. b) axiaal.

(4.1)2 ktorsie
w =--

J

Ret wegen van de rotor kan gebeuren met een Newton-meter of op een gram nauwkeurig met
een balans. De rotormassa kan ook nauwkeurig bepaald door berekening. In tabel III, §1.3,
is de massa van de rotordelen berekend.

Ret polaire en het axiale massatraagheidsmoment kan gemeten worden door de rotor op een

geschikte manier op te hangen aan een torsieveer met nauwkeurig bekende torsieveerconstante
en de eerste eigenfrequentie van het systeem te meten; zie Atb 4.1. De eigenfrequentie van

elk van beide systemen is:

waarbij J gelijk is aan het polaire massatraagheidsmoment Jp' respectievelijk het axiale
massatraagheidsmomentJa . De massatraagheidsmomenten kunnen ookberekend worden. Voor
het polaire respektievelijk het axiale massatraagheidsmoment van een massieve cilinder geldt,
als m de massa is, r de straal en h de lengte van de cilinder:

(4.2)
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§4.2 Meting van torsie- en buigingsveerconstante

Ben eenvoudige manier om de veerconstanten k en ~ te bepaIen, indien de traagheid van het

systeem bekend is, is door gebruik te maken van de formules voor de eerste eigenfrequentie:

2 k
wI = 

m
(4.3)

Zowel wI aIs m zijn eenvoudig te meten, zodat ook k eenvoudig bepaald kan worden. De

veerconstante k kan ook bepaald worden uit de doorhanging u van de as ten gevolge van zijn
eigen gewicht. Voor een as met constante diameter, gewicht G en lengte 1, geldt [1]:

Gl 3
U =

384El
(4.4)

Als de as zeer stijf is, dus kim groot, is het meten van de eigenfrequentie eenvoudiger en
nauwkeuriger dan het meten van de doorhanging van de as. Naar de eerste methode gaat dan

de voorkeur uit.

§4.3 Berekening van tOiosie- en buigingsveerconstante

In het kader van dit onderzoek is het doel van de bepaIing van de eigenfrequenties van een
machine het aangeven van een veilig werkgebied. De amplituden van trillingen moeten tot
een toelaatbaar minimum beperkt worden. Ret toerental van de machine mag aIleen gelijk

worden aan de resonantiefrequenties tijdens aan- of uitloop, mits die frequenties snel genoeg

doorkruist worden.
Torsieresonanties zijn vooraI gevaarlijk omdat zij vaak niet opgemerkt worden. Zij leiden

echter snel tot vermoeiing van astappen en mechanische koppelingen.

Ret grootste gevaar van radiale resonanties is het optreden van mechanisch contact tussen

stator en rotor. Maar ook bij een kleinere amplitude kan de wisselende belasting een grote
mechanische belasting betekenen voor de wikkelingsisolatie en eventuele permanente

magneten.
De diameter van de astap moet zo klein mogelijk zijn om zo klein mogelijke lagers te kunnen

toepassen, opdat de lagerverliezen tot een minimum beperkt blijven. De vereiste levensduur

van de lagers schrijft een ondergrens voor de diameter voor.

De minimaIe sterkte rmin van de as voIgt uit het maximale moment Mmax waaraan de as
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onderworpen wordt en de maximaal toegestane schuifspanning Tmax van het materiaal16•

Het maximale quasi-stationaire askoppel treedt waarschijnlijk op bij een klemmenkortsluiting,

hetgeen in formule (4.5) tot uitdrukking komt door de afhankelijkheid van rmin van de

kortsluitoverstroomverhouding Ik/ln•

T = 7 = 32T
---7 =
11"(2r)4

dus

Als de afmetingen van het elektromagnetisch actieve deel van de rotor als gegeven beschouwd
moeten worden, maakt alleen de astap enige invloed op het dynamisch gedrag van de rotor

mogelijk. In het volgende is uitgegaan van de rotorafmetingen die in Afb 2.2 zijn

weergegeven. Ook andere constructies van het rotorlichaam zijn mogelijk; daarop wordt hier

echter niet ingegaan.
De diameter en de lengte van de astap hebben invloed op zowel de torsie- als de buigings

veerconstante van de as.

Alb 4.2 massa-torsieveersysteem.

De torsieveerconstante ~ kan berekend worden met formule (4.6); bij een getrapte as kunnen
de elasticiteiten 17 van de verschillende segmenten opgeteld worden.

k,-1 =L~
n GIn

(4.6)

G is de glijdingsmodulus, In het oppervlaktetraagheidsmoment en In de lengte van het

betreffende segment n van de as.
Wordt de rotor als een discreet massa-torsieveer-systeem beschouwd, zoals in Afb 4.2, waar

bij ~ de torsieveerconstante en J het massatraagheidsmoment van de as voorstellen, dan wordt
de torsie-eigenfrequentie gegeven door formule (4.3).

16 Wiedemann [pAl3e.v.] gaat uitgebreid in op de maximaal toelaatbare schuifspanning T, die op te vatten is
als een percentage van de vloeigrens av' Factoren die daarbij een rol spelen zijn de amplitude en de vorm van de
belasting, de kerfwerking en de aanwezigheid van spanningen in andere richtingen. Op grond van die beschouwing
komen we tot een toelaatbare schuifspanning T van ongeveer O.2av.

17 Reciproke van de veerconstante.
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Tot de rotormassa wordt ook de massa van de permanente magneten en de omspancilinder
gerekend (m=35kg). De magneten kunnen geen bijdrage leveren tot de stijfheid van het

rotorlichaam, omdat het permanent-magneetmateriaal bros is en aileen op druk kan worden

belast. Met een eventuele verstijving van de as door de omspancilinder is geen rekening

gehouden, evenmin aIs met de aanwezigheid van een boring voor het koelmedium.

In Atb 4.3 is voor een aantallengten en diameters van de astap de kritische frequentie in kaart

gebracht. De afmetingen van het rotorlichaam blijven daarbij onveranderd.

In Atb 4.3 is ook de nominale rotorfrequentie aangegeven; blijkbaar draait de as (417 Hz)

boven het eerste torsiekritische toerental.
liOO

400

100

o

417H - 011 NIl

~~
~

~

~~/

~
V

/-
V

0.01 0.02 0.03 0.04
0.015 0.025 0.036 0.046

straaJ astap (m)

Afb 4.3 Torsiekritische frequenlie behorende bij een configuratie als in Atb 4.2. kt
is een functie van de lengte en de straal van de astap. Het massatraagheidsmoment
bedraagt 0.086 kgm2.

De berekening geeft slechts een indicatie van de torsiekritische frequentie omdat het model

te eenvoudig is. Toch maakt zij duidelijk dat met het optreden van torsietrillingen rekening
gehouden moot worden.

De hogere torsietrillingsmodi van een gladde as hebben frequenties die een veelvoud zijn van

de eerste eigenfrequentie l8 , dat wil zeggen dat de hogere eigenfrequenties evenredig zijn

met het ordegetal n van de betreffende trillingsmodus. De torsie-eigenfrequenties liggen dus

relatief dicht bij elkaar, zodat een nauwkeurige berekening van de torsie-kritische frequenties
van groot belang is.

18 zie bijvoorbeeld Wiedemann [p.513]
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Hoofdsluk. 4 Bepaling van de modelparamelen

De buigingsveerconstante van de as kan bepaald worden uit de statische doorhanging u van

de as. Voor assen met constante diameter zijn formules voor de doorhanging onder statische
belasting bekend. Net als bij het bepalen van de torsieveerconstante kunnen de bijdragen van

verschillende segmenten worden opgeteld, al is dit bij buiging minder inzichtelijk dan bij
torsie. Aan de hand van Afb 4.4 kunnen als bijdragen worden onderscheiden:

• de buiging van het rotorlichaam (lengte L) door kracht F;

• de buiging van het rotorlichaam door moment 2M=Fl;

• de buiging van de astap (lengte 1) door kracht thF.

(4.7)

ML 2 ML , met M=!..FIu2 =
l6E/

a2 --
2E/ 2

!..F[3
u3 2=

3E/

(4.8)

(4.9)

>

M M
~ f\
!f----~;---/Ka2

L>

Alb 4.4 Toelichting bij de basisvergelijkingen voor de berekening van de doorhang van de as.

Formules (4.7), (4.8) en (4.9) geven de basisvergelijkingen voor de berekening van de doorbui

ging u van een getrapte as onder invloed van een geconcentreerde kracht.
De vergelijkingen hebben elk afzonderlijk betrekking op een as met constante diameter. Indien

superpositie mag worden toegepast, kunnen de formules worden toegepast op de betreffende
segmenten en vervolgens worden opgeteld.
Ben extra term wordt aan u toegevoegd door de rotatie die de astap ondergaat ten gevolge

van de buiging van het rotorlichaam. Als de hoeken al en a2 klein zijn, leveren deze samen

een bijdrage Isin(al +02) == I(al +02) tot de doorhanging van de as. In Afb 4.5 zijn de
resultaten weergegeven van de berekening van de kritische frequentie aan de hand van de
doorhanging van de as.
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Gezien de stijtbeid van de rotor, zullen de lagers het gedrag van de rotor merkbaar be

invloeden. De eigenfrequentie kan onder invloed van de elasticiteit van de lagers alleen dalen.

Ret is daarom aannemelijk dat de as bovenkritisch zal draaien.

De formules (4.7), (4.8) en (4.9) zijn feitelijk alleen geldig als een massaloze as met een

geconcentreerde kracht F op de in Afb 4.4 aangegeven plaats wordt belast.

De statische belasting van de as bestaat uit het gelijkmatig verdeelde eigengewicht van de as.

De dynamische belasting echter bestaat uit o.a. de traagheidskracht, waarvan de verdeling
langs de as bij benadering sinusvormig is. Daarom kan de kritische frequentie van de as met

bovengenoemde eenvoudige formules niet precies voorspeld worden.

Om een preciezer antwoord te krijgen op de vraag naar de eigenfrequenties kan de diffe

rentiaalvergelijking voor een trillende as (numeriek) opgelost worden, waarbij precies alle

eigenfrequenties en eigenvormen tevoorschijn komen.

De hogere trillingsmodi 19 (n> 1) van een gladde as hebben frequenties evenredig met n2,

het kwadraat van het ordegetal; de opeenvolgende eigenfrequenties liggen relatief verder uit

elkaar dan bij torsietrillingen. Ret lijkt daarom aannemelijk, dat de rotor zijn nominale

bedrijfspunt zal hebben tussen de eerste en de tweede trillingsmodus.
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Afb 4.5 Eerste buigeigenfrequentie als functie van de lengte en de straal van de astap.
De rotormassa is 35 kg.

19 Zie bijvoorbeeld Timoshel1ko [25,p.332] of appendix 1.
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§4.4 Meting van de inwendige demping

De meeste aandacht is besteed aan de bepaling van de inwendige demping. In de literatuur
geven enkele titels waarden voor de coefficient van de inwendige demping [17,18], de

spreiding van de beschreven dempingscoefficienten is echter zo groot, dat men wat betreft

de bepaling van de inwendige demping atbankelijk lijkt te zijn van meting. Ret doel van deze
paragraaf is een eenvoudige meetmethode aan te reiken, waarmee de orde van grootte van

de demping gemeten kan worden.

§4.4.1 Meetmethoden

Zoals uit §3.1.3 voIgt kan de verhouding tussen uitwendige en inwendige dempings-coefficient
d/di beslissend zijn voor de stabiliteit van de rotor. Om d/d i te bepalen ligt de volgende

procedure voor de hand.
Eerst wordt di gemeten, waarbij getracht wordt invloeden van buitenaf zoveel mogelijk te

beperken opdat uitsluitend de inwendige demping van de rotor te bepalen. Dit is mogelijk door
de rotor op te hangen aan een draad en de rotor een vrije trilling te laten uitvoeren. Plaatst
men vervolgens de rotor in zijn lagers en meet men de demping dtot van het totale systeem,
dan is de dempingsverhouding:

d =
d·I

dtor - d j

d·I
(4.10)

Dit onderzoek beperkt zich verder tot het meten van de inwendige demping. De inwendige
demping kan op een aantal manieren gemeten worden. Rier wordt een drietal genoemd.

• Kimball [14] maakt gebruik van de koppeling tussen de x- en y-coordinaat, zoals

beschreven in §3.1.3, om de materiaaldemping van lange assen te bepalen. Door de
as een uitwijking in de y-richting te geven en te roteren met hoeksnelheid w , zal de

as een uitwijking in de x-richting krijgen. Omdat de demping naar verwachting zeer

klein is, zal de verhouding tussen de uitwijking in de x- en de y-richting zo klein zijn
dat de demping met eenvoudige middelen niet meetbaar is.

• De tweede methode maakt gebruik van de bandbreedte van het systeem. Zie Afb 4.6.
Bekend is dat de kwaliteitsfaktor Q van een systeem bepaald kan worden uit de band
breedte t::J.w20 van de resonantiepiek volgens:

20 ~ is de breedte van de frequentieband waarvoor geldt dat de amplitude groter is dan Ihv211, waarbij 11 de
amplitude is bij wo0
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Q= (4.11)

De kwaliteitsfactor is omgekeerd is omgekeerd evenredig met de dempingscoefficient.

Met name voor systemen met kleine demping, dus grote kwaliteitsfactor, is..6.w klein.

!!
11 0.8

Alb 4.6 Schematische voorstelling van de resonantiepiek.

• Tenslotte wordt de methode beschreven die in dit onderzoek gebruikt is. Daarvoor
wordt nogmaals de tweede-orde differentiaalvergelijking van de uitwijking u van de

vrije rotortrilling beschouwd:

rna + ..6..zj + ku = 0
I

(4.12)

..6.i is een algemene dempingscoefficient. De eigenwaarden van dit systeem luiden:

~]
2

• !:I.j • k !:I.j
Al,2 = ex ± JW = 2m + J m - 2m

(4.13)

Met de keuze u(t=O)=fi is de oplossing voor de uitwijking u van de vrije rotortrilling

als weergegeven in Afb 4.7:

(4.14)

Wordt het systeem beschouwd, waarvan de demping gevraagd is, als een massaveer

systeem dan zal de as na excitatie een aantal gedempte sinusvormige trillingen

uitvoeren. De beide parameters ex en W kunnen met relatief eenvoudige middelen
gemeten worden.

De parameters ex en W kunnen bepaald worden uit het verloop van u in de tijd:

• de frequentie wordt berekend met de fast-Fourier-transform (FFT);
• de demping voIgt uit de omhullende van u(t).
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Alb 4.7 Gedempte sinusvormige trilling.

Om verschillende metingen met elkaar te kunnen vergelijken is er behoefte aan een

frequentieonafhankelijke grootheid. Daarom wordt als parameter voor de demping het verlies

per trilling (de verliesfactor) gegeven:

TJ = 2a
W

(4.15)

In de literatuur lopen de waarden van TJ uiteen van 5.10-5 voor massieve balken tot 3.10-3 voor

constructies bestaande uit een gering aantal onderdelen.

Uit de meting kan de dempingscoefficient bepaald worden volgens:

(4.16)

Afhankelijk van het inwendige dempingsmechanisme dat verondersteld wordt, voIgt hieruit
voor frequentieonafhankelijk demping:

en voor frequentieafhankelijke demping:

d; = mWTJ

(4.17)

(4.18)
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§4.4.2 Meting en resultaten

Als proof is een stalen as verticaal opgehangen aan een nylon draad; zie as-l in Tabel VI en

zie Atb 4.8. Door een lichte tik met een hamer werd het systeem geexciteerd.

De trilling van de as is gemeten met een miniatuur piezo-versnellingsopnemer21 die op de

as gelijmd is. Het meetsignaal passeert een laagdoorlaatfilter met een instelbare afsnijfrequen

tie, wordt versterkt en wordt tenslotte opgeslagen in het digitale geheugen van een oscillo
scoop22. De piezo-versnellingsopnemer zelf heeft een hoogdoorlaatkarakteristiek met een

afsnijfrequentie van circa 1 Hz. De verwerking van bet meetsignaal is uitgevoord met een
eenvoudige MATLAB-routine, die achtereenvolgens het frequentiespectrum en de omhullende
van bet signaal bepaalt; zie appendix 5.

Tabe1 VI Gegevens van de meetobjecten.

l(m) o (mm) m (kg) fl (Hz)23

as-I 1.0 ± 10 ILm 8 ± 10 ILm 0.40 36.5

as-2 0.42 8 ± 10 ILm 0.17 36

as-3 0.4 14 ± 10 ILm 0.49 379

rotor -as 0.26 18 1.74 (totaal)

-rotorlichaam 0.11 50

/

nylon draad

O.5m

as {Zf 8mm

opnemer
~citatie

1m

_t
Alb 4.8 Meetopstelling.

21 Versnellingsopnemer: Brllel & Kjrer type 4374, meetversterker: Briiel & Kja:r type 2635.

22 Nicolet 4570 en 4049C.

23 Eigenfrequentie berekend volgens formule (A. ) in appendix 1.
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Omdat de gemeten demping slechts lean worden gerelateerd aan een frequentie, dat wil zeggen

aan ren gedempte sinus volgens formule (4.14), moet nagagaan worden of het meetsignaal

inderdaad bestaat uit slechts een frequentie. Hiervoor is gebruik gemaakt van de fast-Fourier

transform. Is de frequentie-inhoud van overige frequenties te groot (bijvoorbeeld in het vermo
gensspectrum groter dan 1% van de frequentie waaraan de demping gerelateerd wordt), dan
kunnen met een digitaal filter de ongewenste frequentiecomponenten worden uitgefilterd24•

Atb 4.9 toont aIs voorbeeld een trilling gemeten aan de as-I zoaIs boven beschreven en de
topwaarden en omhullende van de trilling. Atb 4.10 laat de fast-Fourier-getransformeerde

zien. Het spectrum vertoont pieken bij 36 Hz, 198 Hz en 480 Hz. Volgens formule (A. II),

zie appendix 1, zijn dit respectievelijk de Ie, de 3e en de 5e eigenfrequentie van de vrij

trillende as. De hogere frequenties zijn in dit voorbeeld verwaarloosbaar klein (logarithmische
schaal), zodat filteren niet nodig is. De omhullende heeft een dempingsfactor a=O.064; de
verliesfactor bedraagt 5,6.10-4; zie tabel VII.

0.06,....------,-----.----,..-----,-----.----,..-----,------,

-±-+- + -++. ..... +, ..... +

121 11098765

-0.06 '--__--'- ....0...- '--__---'- .......... '--__--'-__----'

4

tijd (s)

Arb 4.9 Meting (.), omhullende (+) en interpolatie (-).

Ben soortgelijke meting is verricht aan een tweede uniforme as; zie as-3 in Tabel VI. De
verliesfactor 71=5.10-4 is nagenoeg gelijk aan de verliesfactor van as-I.

Voor aIle massieve stalen lichamen wordt een verliesfactor gevonden met dezelfde orde van
grootte. Blijkbaar is de verliesfactor nauwelijks afhankelijk van de vervormingsfrequentie van

de meetobjecten.

24 bijvoorbeeld met het programma Vupoint. Het kan eenvoudiger zijn om na het exciteren van de trilling korte
tijd te wachten met het begin van de meting opdat trillingen met hogere frequenties uitgedempt zijn.

47



Dynamica van em uval-rotormodellcn behoeve van em lIDeUopeode generator

'0°
, 0-'

'0-2

· . . . .· . . . .· . . . .
••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• " .

., ..., .... ..
• • • •• ••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• • •••••••• '0' ••••••••• , ••••••••• I ••••••••• " ••••••••• "0- ••••••••

,o-~

'0- 4

'0-·
'0-.
'0-7 .........: .

• •• • • • • •• ••••••••• • •••••••• '0' 0' ..· . . . . .· . . . . .· . . . .
• • • • • • • •• • •••••••••o. ••••••••••••••••••••••••••••• _ 0 .· . . . .· . . . .. . . .

. .· ....: -: ~ ~ .•....... ~ .•....•.. <- •.••...•· . . . . .· . . . . .
, 0-·oL..-_-~--'o---,0.J...0---1...J!:>-0---'2...LO-0--2--!:>L..0--~.3..,..0-0----..,.3--~....0---....~O-0---.........~-O-----:~:-'OO

frequentle (Hz)

Alb 4.10 Frequentiespectrum van het gemeten signaaJ. Pieken bij 36.5 Hz, 197 Hz en 480 Hz.

De massieve rotor heeft een verliesfactor die een factor twee kleiner is dan de verliesfactor

van de overige massieve meetobjecten. Dit kan het gevolg zijn van de grotere massa van de
rotor, die de invloed van uitwendige demping relatief kleiner maakt. Ret is ook mogelijk dat

de rotor van een ander soort staal vervaardigd is met andere dempingseigenschappen.

De eenzijdig ingespannen as-2 vertoont een grotere verliesfactor; zoals verwacht mag worden

levert de eenzijdige inspanning extra (frictie-) verliezen op.

Ben grotere verliesfactor wordt ook gevonden als as-l aan een langere nylondraad gehangen
wordt. De invloed van de lengte van de draad op de verliesfactor is niet systematisch
onderzocht. Ret is niet duidelijk of het extra verlies te wijten is aan meer luchtwrijving of

aan meer materiaaldemping van de langere draad.

Tabel VII Dempingsfactoren, gemeten bij een vrije trilling aan een nylon draad met lengte

0.5 m, tenzij anders vermeld.

O! (s-I) f(Hz) 'II (10-4)

as-I: eerste eigenfrequentie 0.064 36.5 5.6

as-I: aan een 2 m lange nylon draad 0.073 36.5 6.4

as-I: met opgeperste cilinder: lengte 0.05 m, 0.064 36.5 5.6

vaste passing

as-2: eenzijdig ingespannen 0.092 36.0 8.1

as-3: eerste eigenfrequentie 0.56 361 5

derde eigenfrequentie 2.5 1900 4

as-3: met opgeschoven dunwandige cilinder: 7.0 440 50

lengte 0.15 m, 0 14 mm, losse passing

rotor: massief ijzer 7.26 9766 2.4
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Tot slot is op as-3 een cilinder geklemd25 om de invloed van de constructiedemping in te

schatten. In Tabel VII is te zien dat de as aanzienlijk verstijfd wordt en dat de verliesfactor

een factor 10 toeneemt. Het extra verlies is het gevolg van frictie tussen de oppervlakken van

as en cilinder. In dit onderzoek is alleen aangetoond dat extra verliezen in krimpverbindingen
kunnen optreden; van welke parameters de frictie-verliezen precies atbankelijk zijn is niet

onderzocht.
Eveneens niet onderzocht is het verloop van de verliesfactor in de tijd t bijvoorbeeld de

atbankelijkheid van de verliesfactor van de trillingsamplitude.

Ook op as-l is een kleine cilinder geperst. Dit leverde echter geen meetbare toename van de

verliesfactor op. De passing is hier waarschijnlijk zo vast t dat de constructievlakken niet ten

opzichte van elkaar bewegen.

De magneet van de beoogde permanent-magneetmachine bestaat uit een groot aantal segmenten

die ten opzicht van e1kaar kunnen bewegen. Dit benadrukt de noodzaak van een nader

onderzoek naar de inwendige demping door frictie van constructievlakken.

Ben belangrijk hulpmiddel bij de bepaling van de inwendige demping door frictie zal de
berekening van de demping met de eindige-elementen-methode zijn. Berder werk op dit gebied

is verricht door Schierling [17]. Schierling berekent constructiedemping van constructies

bestaande uit twee op elkaar geklemde rechthoekige balken. De verliesfactor blijkt van een

groot aantal parameters atbankelijk te zijn t zoals de druk waarmee de balken samengevoegd

zijn en de oppervlaktegesteldheid van de balken. Schierling vindt waarden van 11 tussen 10-5

en 10-2•

25 Exacte gegevens van de passing zijn niet bekend. Omdat de buitendiameter van de as en de binnendiameter
van de cilinder op dit moment niet beter dan op 10 ~m nauwkeurig gemeten kunnen worden, is niet precies aan te
geven met welke druk de cilindrische vlakken op elkaar zitten. Van toepassing op de passing is de formulering die
Dubbel [2] gebruikt: "Mit Handhammer fiigbar".
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Hoofdstuk 5 Conclusies en aanbevelingen

• Ret Laval-rotormodel is geimplementeerd in MATLAB.

Iteraties verlopen niet snel in MATLAB. Dit weegt echter niet op tegen de kolom

vector-notatie, die eenvoudige uitbreiding van stelsels differentiaalvergelijkingen

mogelijk maakt.
De toevoeging van een torsiestijtbeid en een torsiedemping aan de koppelvergelijking,
opdat ook een torsietrilling gesimuleerd kan worden, is niet in het model opgenomen.

Dit geldt eveneens voor de koppeling van de eerste en tweede trillingsmodus.

• Voor zover met dit model bepaald kan worden, is de invloed van de inwendige
demping op de rotordynamica minder bekend maar zeker relevant.

• Aangetoond is dat de inwendige demping met relatief eenvoudige middelen te meten

is.

• De materiaaldemping is zeer klein (verliesfactor circa 5.10-4) en levert op zich
nauwelijks gevaar voor de stabiliteit van de rotor.

• De demping ten gevo]ge van constructiev]akken die ten opzichte van elkaar bewegen
kan groot zijn (gemeten verliesfactor 50.l(j4). De demping kan met een eindige

elementen pakket berekend worden26 •

26 Zie [17].
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Appendix 1 Modale vonnen van een gladde as

z=o z=L

Alb A.I

(A. I)q(z) = dS(z)
dz

In het volgende worden voor een uniforme en gladde as (EI constant) de modale vormen en

frequenties berekend. Hierin is E de eIasticiteitsmoduIus en I het oppervIaktetraagheidsmoment

van de as in het xy-vIak.
De dwars- of schuifspanning S(z) in het materiaal voIgt uit de belastingsdichtheid27 q =q(z)

volgens:

Voor het buigmoment M(z) geIdt:

q(z) (A.2)

De uitwijking van de as in de y-richting voIgt uit het buigmoment:

(A.3)

De differentiaaIvergelijking die het verband tussen de uitwijking y(z) en de belasting q(z)

beschrijft Iuidt:

(A.4)

Stel nu dat elk punt van de gladde as een harmonische trilling uitvoert met dezeIfde frequentie

w zodat voor de uitwijking y van de as geldt:

Y = y(z,t) = y(z)sinwt (A.S)

27 N/m
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De belasting q(z) is dan op te vatten als de verdeling van de traagheidskraeht langs de as. p..

is de massa van de as per lengte-eenheid. Omdat elk punt van de as een harmonisehe trilling

uitvoert, geldt tenslotte:

(A.6)

De oplossing wordt gevonden door het invullen van de randvoorwaarden. Voor een as

opgelegd op twee lagerpunten luiden de randvoorwaarden:

y(z=O) = y(z=L) = 0 en yll (z=O) = yll (z=L) =0

De eigenvormen van de gladde as luiden:

y(z) = C sin(az)

waarbij:

(A.7)

(A.S)

n = 1,2,3, ...
(A.9)

De eigenfrequenties zijn:

n = 1,2,3, ... (A.tO)

ZOnder bewijs wordt hieraan toegevoegd de eigenfrequenties van een vrij trillende uniforme
en gladde as:

"'n c anJHI ; an = 22 , 61.7 • 121 • 200 , 298 (A. III
p..L 4
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Appendix 2 Het oplossen van een steIseI differentiaalvergelijkingen met MATLAB28

MATLAB is een programma voor numerieke berekeningen met vectoren en matrices. Ret

maakt gebruik van tekst-bestanden, zogenaamde M-files in ASCII-formaat, die de

commandolijst voor de betreffende functie bevatten. Nieuwe M-file's kunnen door de

gebruiker met behulp van een eenvoudige tekstverwerker (bijvoorbeeld de Norton-editor)

geschreven worden.

De kracht van MATLAB ligt in de toegankelijkheid van de programmeertaaI en de efficientie

van de matrixnotatie.

Voor toepassingen die conditionele lussen bevatten, zoals iteraties ('while' of 'for.. next'),

kunnen in C snellere programma's geschreven worden. MATLAB is tevens in staat een
uitvoerbaar (executable) C-programma met het achtervoegsel (extensie) .MEX (MEX-file)

uit te voeren als ware het een M-file. Zijn van een bepaalde functie zowel M-file als MEX-file

aanwezig, dan verwerkt MATLAB de MEX-file.

In het volgende worden de M-files beschreven waarmee het beginwaardeprobleem van

hoofdstuk 2 berekend kan worden.

paramet.m

m==35;
Jp=0.086;
Ja=0.27;
k=2e7;
kx= 1e8;
ky= 1e8;
km =-1 e6;
kt=2e6;
kk=O;
d = 100;
di=OO;
dt=100;
e =1e-4;
T=O;

%rotormassa
%polair massatraagheidsmoment
%axiaal massatraagheidsmoment
%veerconstante (modus 1)
%Iagerveerconstante

%magnetische veerconstante
%veerconstante (modus 2)
%koppeling tussen modus 1 en modus 2
%uitwendige demping
%inwendige demping
%demping (modus 2)
%excentriciteit rotormassa
%versnellend koppel

global m Jp Ja k kx ky km kt kk d di dt e T;

Benodigd is ook een lijst 'paramet. m' met modelparameters. Om ervoor te zorgen dat de

modelparameters ook bekend zijn in sub-routines, worden de modelparameters als globale
variabelen (global') gedeclareerd. 'Global'-variabelen kunnen niet meer als lokale variabelen

worden ingezet.

28 The Math Works inc.
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Ben alternatief voor het separaat opslaan van de modelparameters als 'global'- variabelen,

is het onderbrengen van de modelparameters in een vector binnen het uitvoerbare programma

die vervolgens bij de aanroep van sub-routines als parameter wordt meegegeven. Op deze

manier wordt de berekening sneller. Het nadeel hiervan is dat de vergelijkingen onoverzichte

lijk worden.

lavalrot.m

function xdot = lavalrot(t,x);
% berekent de toestandsafgeleiden van een stelsel differentiaalvergelijkingen;
X = kx/(k + kx);
Y = ky/(k + ky);
xdot(l) =x(2);
xdot(2)=-( e*d*(x(4)*X*sin(x(1)) - x(6)*Y*cos(x(1))) + e*k*(-x(3)*X*sin(x(1)) +

x(5) *Y*cos(x(l )))-T)/Jp;
xdot(3) =x(4);
xdot(4)=-( (d+di*X)*x(4) + (X*k+km)*x(3) + di*x(2)*Y*x(5) )/m + e*( xdot(2)*sin(x(1)) +

x(2)"2 *cos(x(l)) );
xdot(5) = x(6);
xdot(6)=-( (d+di*Y)*x(6) + (Y*k+km)*x(5) - di*x(2)*Y*x(3) )/m - e*( xdot(2)*cos(x(1))

x(2)"2*sin(x(1)) );
xdot = xdot';

'lavalrot.m' bevat het stelsel eerste-orde differentiaalvergelijkingen, zoals beschreven in
formule (2.7). Deze M-file berekent de afgeleide van de toestandsvector x. In MATLAB

notatie is de toestandsvector gedefinieerd als:

Zowel de apostrof als de letter T betekent: getransponeerd. Aan het stelsel in 'lavalrot.m'
kunnen, dankzij de matrixnotatie, zonder meer een of meer betrekkingen worden toegevoegd,
mits nieuwe modelparameters in 'paramet. m' gelnitialiseerd worden.

simlaval.m

function [t,x] = simlavaHtb, tf,xO);
%[t,x] =simlaval(tb,tf,xO) berekent en plot het stelsel gekoppelde
%differentiaalvergelijkingen in 'Iavalrot.m' tussen de tijdstippen
%tb en tf met begintoestand xO.
n = 5; %aantal perioden per tussenoplossing;

57



%plot tussenresultaat;

%eigenfrequentie;
%tolerantie;
%initialisatie;

%voeg tussenresultaat toe;
%bepaal nieuwe beginwaarde en tijdgrenzen;

fmin = sqrtlk/m);
tol = le-8;
xOn =xO;
tbn =tb;
tfn =tbn + 2*pi*n/maxlabslxOn(2)) , fmin)
while tfn < = tf %main;

[tn,xnl = ode45l'lavalrot', tbn,tfn,xOn,tol);
1= lengthltn);
plotlxnl:,3),xnl:,5));
xlabellnum2strltbn)) ;
t = [t;tn];x = [x;xn];
xOn = xn(l,:);
tbn =tfn;
tfn=tbn+2*pi*n/maxlabslxOn(2)) , fmin)

end;

AppeDdix2

De functie 'simlaval.m' berekent het beginwaardeprobleem als geformuleerd in 'lavalrot.m'

van begintijd tb tot eindtijd tf met beginwaarde xO. Na beeindiging bevat de vector t de
tijdstippen waarvoor een oplossing is berekend en bevat de matrix x de toestandsvector op

die tijdstippen. De tijdstippen zijn niet equidistant omdat het iteratie-algoritme 'ode45.m'

gebruik maakt van een variabele stapgrootte. Dit betekent dat een Fast Fouriertransformatie

niet zonder meer toepasbaar is. In 'simlaval.m' worden met het commando
[tn,xn] =ode45('lavalrot' ,tbn,tfn,xOn,tol) telkens tussenoplossingen berekend ter lengte van
ongeveer n perioden. tol is de tolerantie. Het plotten van tussenresultaten kan onderdrukt

worden door tijdelijk voor het plot-commando een commentaar-teken (%) te plaatsen.

De syntax voor het uitvoeren van een berekening luidt in de MATLAB-omgeving samengevat:

»paramet; De initialisatie van de modelparameters hoeft slechts eenmaal,

voor de eerste berekening, te gebeuren. De modelparameters

zijn nu global variabelen en kunnen onafhankelijk van elkaar
gewijzigd worden.

»xO=[O 2*pi*200 0 0 0 0]; Hiermee wordt de beginwaarde van de rotorhoeksnelheid op

200 Hz ingesteld. In dit voorbeeld bevindt het rotormiddelpunt
zich op t=tb met snelheid nul in de oorsprong.

»[t,x]=simlaval(O,l,xO); Start de berekening van t=O tot t=l met beginwaarde xO;

»!ne; Roept vanuit MATLAB de Norton editor aan om m-files te

wijzigen zonder MATLAB te hoeven verlaten.

Hierboven is » de MATLAB prompt.
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sysmat.m

function out = sysmat(freq);
%eig(freq) bepaalt de systeem-matrix bij frequentie freq
omega =2*pi*freq;
X = kx/(k + kx);Y = ky/(k + ky);
M = zeros(4);
M(1 ,2) = 1;
M(2,1) =-(X*k + km)/m; M(2,2) = -(d +di*X)/m; M(2,3) =-di*omega*Y/m;
M(3,4) = 1;
M(4,1) =di*omega*X/m; M(4,3) =-(Y*k + km)/m; M(4,4) =-(d + di*Y)/m;
out=eig(M);

loop.m

function [fl,rl,iIl = loop(fb,fe,stap);

%[fl,rl,ill = loop(fb,fe,stap) plot eigenwaarden (of een deeI ervan) in het frequentiebereik fb tot fe;

%Na beeindiging bevat de vector fl de frequenties en de matrices rl en iI respectievelijk het reete
en imaginaire;

%deel van de eigenwaarden;

for i = fb:stap:fe,
a = sysmat(i);
fl = [fl;i];

rl = [rl;(real(a))'];

il = [il;(imag(a))'];

end;
rl = rl;
il = il/(2 *pi);

plot(fl,rl);

De functie 'loop.m' bepaalt de eigenwaarden van een systeemmatrix voor een op te geven

frequentiegebied.

In plaats van de C-source-code van 'ode45.mex' is tenslotte de veel overzichtelijkere listing

van 'ode45.m' toegevoegd.

59



ode45.m

function [tout, youtl = ode45(FunFcn, to, tfinal, yO, tol, trace)
%ODE45 Integrate a system of ordinary differential equations using
% 4th and 5th order Runge-Kutta formulas. See also ODE23 and
% ODEDEMO.M.
% [T,Yl = ODE45('yprime', TO, Tfinal, YO) integrates the system
% of ordinary differential equations described by the M-file
% YPRIME.M over the interval TO to Tfinal and using initial
% conditions YO.
% [T, Y] = ODE45(F, TO, Tfinal, YO, TOl, 1) uses tolerance TOl
% and displays status while the integration proceeds.
% INPUT:
% F - String containing name of user-supplied problem description.
% Call: yprime = fun(t,y) where F = 'fun'.
% t - Time (scalar).
% y - Solution column-vector.
% yprime - Returned derivative column-vector; yprime(i) = dy(i)/dt.
% to - Initial value of t.
% tfinal- Final value of t.
% yO - Initial value column-vector.
% tol - The desired accuracy. (Default: tol = 1.e-61.
% trace - If nonzero, each step is printed. (Default: trace = 0).
% OUTPUT:
% T - Returned integration time points (row-vector).
% Y - Returned solution, one solution column-vector per tout-value.
%
% The result can be displayed by: plot(tout, yout).
% C.B. Moler, 3-25-87.
% Copyright (c) 1987 by the MathWorks, Inc.
% All rights reserved.
% The Fehlberg coefficients:
alpha = [1/4 3/8 12/13 1 1/2l';
beta = [[ 1 0 0 0 0 Ol/4

[3 9 0 0 0 Ol/32
[ 1932 -7200 7296 0 0 0]/2197
[ 8341 -32832 29440 -845 0 0]/4104
[-6080 41040 -28352 9295 -5643 0]/20520 l';

gamma = [[902880 0 3953664 3855735 -1371249 277020]/7618050
[·2090 0 22528 21970 -15048 -27360]/752400 l';

pow = 1/5;
if nargin < 6, trace = 0; end
if nargin < 5, tol = 1.e-6; end

% Initialization
t = to;
hmax = (tfinal - t)/5;
hmin = (tfinal - t)/20000;
h = (tfinal - t)/1 00;
y = yO(:);
f = y·zeros(1,6);
tout = t;
yout = y.';
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tau == tal * max(norm(y, 'int'l, 1);
if trace

clc, t, h, y
end
% The main loop

while (t < tfinal) & (h > == hmin)
if t + h > tfinal, h = tfinal - t; end
% Compute the slopes
temp == fevaI(FunFcn,t,y);
f(:,1) = tempt:);
for j == 1:5

temp = fevallFunFcn, t + alpha(j)*h, y +h*f*beta(:,j));
f(:,j + 1) = tempt:);

end

% Estimate the error and the acceptable error
delta == norm(h*f*gamma(:,2),'inf');
tau = tol*max(norm(y, 'inf'), 1.0);

% Update the solution only if the error is acceptable
if delta < = tau

t = t + h;
y = y + h*f*gamma(:,1);
tout = [tout; tl;
yout == [yout; y.'l;

end
if trace

home, t, h, y
end

% Update the step size
if delta - = 0.0

h = min(hmax, 0.8*h*(tau/delta)"pow);
end

end;
if (t < tfinal)

disp('SINGULARITY LIKELY.')
t

end

Appendix 2
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Appendix 3 Berekening van de inductie op het rotorijzer

Alb A.2 Magnetisch circuit.

In de volgende berekening wordt de normaalcomponent van de inductie Bij op het oppervlak

van het rotorijzer bepaald. Om de berekening eenvoudig te houden worden de volgende aanna

mes gemaakt:

• de magnetisatie van de permanente magneet is radiaal;

• het veld in de magneet en in de luchtspleet is eveneens radiaal;

• J..'ijzer = 00;
• de rotor bevindt zich concentrisch in de stator.
Het radiaal veronderstellen van de velden is strikt genomen slechts realistisch in zeer kleine

luchtspleten.

De relevante gegevens van de machine zijn:

straal rotorijzer rij =50 mm;
magneethoogte h=15 mm;

vervangende luchtspleetlengte g =6 mm, bestaande uit de lengte van de mechanische

luchtspleet 0 en de dikte van de a-magnetische omspancilinder dO';

remanentie van de permanente magneet Br=0,95 T.

relatieve permeabiliteit van de magneet J..'r= 1,05.

De berekening wordt uitgevoerd aan de hand van Ben H op de gemiddelde stralen rm van

de magneet en rl van de vervangende luchtspleet:

rm = rjj + JAh

r/ = rij + h + JAg
De volgende formules geven de toegepaste Maxwell-vergelijkingen en de betreffende constitu

tieve betrekkingen. Aangenomen wordt dat Bm en Hm in het lineaire gebied van de

demagnetiseringskromme blijven. De contour C voor de wet van Ampere wordt zo gekozen,

dat zij de luchtspleet radiaal oversteekt bij het midden van twee opeenvolgende polen.
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(A.B)

(A.14)

Voor de magnetische veldsterkte in de permanente magneet voIgt uit het snijpunt van de
vergelijkingen:

H =m
(A. IS)

en tensiotte voor de inductie in de permanente magneet:

Door substitutie van de waarden r1=68 mm en rm=57 mm voIgt dat Bm=Ot7 T.

(A.I6)

De inducties Ioodrecht op twee viakken verhouden zich bij gelijke flux als het omgekeerde
van de opperviakten. Voor cilindrische opperviakken voIgt hieruit dat:
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Appendix 4 Berekening van de inwendige dempingskracht

v

YL
_1

u

I
u

0 XL X w
X

Alb A.3 Projectie van de Laval-rotor

De inwendige demping wordt eerste ten opzichte van een aan de as gekoppeld, en dus met

hoeksnelheid w roterend coordinatenstelsel (u,v), beschreven. De oorsprong van dit stelsel

bevindt zich in het punt L, het snijpunt van de lijn die de lagers verbindt en het vlak waarin

de schijf ligt. Vervolgens wordt met een eenvoudige coordinatentransformatie de inwendige

demping ten opzichte van het vaste coordinatenstelsel (x,y) gegeven.

Ret stabiliteitskriterium voIgt uit de oplossing van de karakteristieke vergelijking van het

stelsel differentiaalvergelijkingen in (x,y). Kellenberger [12] heeft dit zeer algemeen gedaan.

Rier wordt slechts een eenvoudig geval beschouwd.

Uitgangspunt is het stelsel differentiaalvergelijkingen dat in §3.1.1 is afgeleid, waarbij alleen

de vrije trilling van het punt W beschouwd wordt:

De factoren:

{

mgw + diw

myw + dyw

(A. 17)

en (A. IS)

geven aan hoe zich de stijfheid van de as verhoudt ten opzichte van de stijfheid van de lagers.

De uitwendige dempingskrachten dx en dy grijpen aan op het rotormiddelpunt W en de

oorsprong 0 van het coordinatenstelsel (x,y).

De inwendige demping grijpt alleen aan op de rotor of op het rotormiddelpunt W en de oor

sprong L van het meedraaiende coordinatenstelsel (u,v) en wordt bepaald door de buigsnelheid

van de as.

64



Appendix 4

De vorm van de dempingsconstante .:lj wordt in het midden gelaten.

(A.19)

De buigsnelheid bestaat uit een translatieterm (index t):

(A.20)

en een rotatieterm (index r):

(A.21)

Het verband tussen de coordinaten van het punt L en de coordinaten van het punt W voIgt
uit het evenwicht van de veerkracht van enerzijds de as en anderzijds de lagers.

(A.22)

Voor de componenten van de inwendige dempingskracht in het stelsel (x,y) kan door
substitutie van de betrekkingen (A.20) , (A.2I) en (A.22) in (A. 19) geschreven worden:

{

FX : .:liKx~w : .:liKywyW

Fy - .:liKyYW .:ljKxWXW

Het stelsel differentiaalvergelijkingen (A. I?) wordt uitgebreid tot het stelsel:

{

111XW + (d+.:liKJXw + kK),..xw + WAiKyYW = 0

myw + (d+.:liKy)Y w + kKyYw - wAiKxXW = 0

(A.23)

(A.24)
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Appendix 5 Analyse van de dempingsmeting met MATLAB

Om uit de meting van een gedempte sinus de demping en het frequentiespectrum te bepalen
is een aantal programma's in MATLAB geschreven.

De m-file 'analyse.m' voert een analyse van de meting uit. Alvorens 'analyse' aan te roepen
moeten de volgende variabelen in de MATLAB-omgeving bekend zijn:

• mx: de kolomvector die de meetwaarden bevat;

• tb: het tijdstip van de eerste meetwaarde;

• ts: de sampletijd.
In 'analyse.m' wordt eerst het frequentiespectrum bepaald. De frequenties, waarbij pieken
optreden, worden bewaard in de variabele fpiek.

Vervolgens worden de topwaarden van de gedempte sinus bepaald met 'envmax.m'.
Met de methode der kleinste kwadraten wordt tenslotte de omhullende van de meting bepaald.

analyse.m

%bepaalt frequentiespectrum en demping van meting mx
[m,nl = size(mx);
tx =tb:ts:tb + ts*(m-1 );
tx=tx';
mx = mx-mean(mx);

%frequentiespectrum
f =ff(tx,mx,2048);
ftx=f(:,11;
fmx =f(:,21;
fpiek=envmax(ftx,fmx,25,10);
semilogy(ftx, fmx, fpiek(:, 1),fpiek(:,2),' + ');
grid;
xlabeH'druk een toets');
pause;
title('momentje' I;

%omhullende
u =envmax(tx,mx, 100, 1);
tijd = u(:, 1);
data = u(:,21;
global tijd data;
p = [max(mxl 0.11;
format short;
q =fmins('decay',p);
alpha =-q(21;
plot(tx( 1:2000),mx(1:2000),'.', tijd,data,' + ',tijd,q( 1) *exp(-q(2) *tijd), 'w');
xlabel('druk een toets');
pause;
fpiek
alpha
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ff.m

function f=ff(t,m,i);
%ff(t,m,i) berekent de i-punt FFT van mIt);

f=fft(m,i);
p=f. ·conj(f)/i;
freq = (1/(t(2)-t(1 )))·(0:((i/2)-1 ))/i;
f=[freq' p(l :(i/2))];

envmax.m

function u =envmax(t,mm,s,v);
%envmax(t,m,s,v) bepaalt de maxima van m over aile
%intervallen i:i + s.
%voor het bepalen van maxima in het frequentiespectrum dient v groter
%dan 1 te zijn.

[k,n = size(mm);
a = 1;
b= 1;
while b+s<k,
[y,indexl = max(mm(b:b + s));

if index = = b,
b=b+ s;

elseif index = = b + s,
b=b+s;

elseif y < v·mean(mm(b:b + s)),
b=b+s;

else
u(a,l) = t(b-1 + index);
u(a,2) =y;
a=a+1;
b =b + s;

end;
end;

decay.m

%ligt het maximum op de rand?

%is maximum groter dan gemiddelde?

function q = decay(p);
%decay(p) berekent de som der kwadraten van C·exp(-alpha·tijd)-data
%waarbij p(l) = C en p(2) = alpha
%de meetwaarden staan uit in de globale variabelen data en tijd
q = p( 1) ·exp(-p(2) ·tijd)-data;
q = sum(q. "'2);
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