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Abstract 
De vermogensverliezen veroorzaakt door inductie-pulsaties in twee gesinterde (elektrisch 
geleidende) permanente magneten, vervaardigd van neodymium-ijzer-boor respectivelijk 
samarium-kobalt, worden gemodelleerd. De metingen bestrijken een frequentiebereik 
van 300 tot1200Hz en inductiepulsaties tot 100 mT. 
De verliesmetingen zijn gebaseerd op het meten van temperatuursveranderingen. 
Deze meetmethode is geverifieerd voor verliesvermogens van 0.2 tot 10 Wen vertoont een 
meetfout van slechts 2 %. 
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Voorwoord 
Het afstudeerwerk is een afsluiting van een theoretische studie, waarbij hetgeen in de 
voorgaande studiejaren geleerd is, omgezet wordt naar de praktijk. Naast het 
uitwerken van de techniek, vindt tijdens de afstudeerperiode de omschakeling van 
studie- naar werksituatie plaats. Deze omschakeling, die niet altijd even makkelijk is, 
is naar mijn mening belangrijker dan het technische werk. 

Op deze plaats spreek ik mijn dank uit voor de begeleiding door de medewerkers van 
de vakgroep Elektromechanica en vermogenselektronica. Tijdens de afstudeerperiode 
heb ik het prettig gevonden deel uit te maken van de vakgroep. 

Zonder andere mensen iets tekort te doen, wil is graag een aantal mensen in het 
bijzonder bedanken: 
Ten eerste denk ik aan mijn begeleiders, prof. dr. ir. E.M. H. Kamerbeek en 
ir. R. W. P. Kerkenaar. Zonder hun intensieve en geduldige begeleiding, met name in 
de periode van verslaglegging, zou dit rapport minder volledig zijn. 

Ten tweede gaat mijn dank uit naar de heren A.P. Mariën en M. J. P.C. Uyt de 
Willigen. Zij namen altijd de tijd om mijn experimentele meetopstelling verder te 
perfectioneren of, indien nodig, zelfs opnieuw op te bouwen. 

Tevens maak ik van de gelegenheid gebruik om mijn ouders te bedanken. zonder hun 
morele (en financiële) steun zou mijn studie niet mogelijk zijn geweest. 
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Samenvatting 
Dit afstudeerrapport beschrijft een eerste onderzoek naar de wervelstroom- en hysterese
verliezen in gesinterde (elektrisch geleidende) permanente magneten als gevolg van 
(tand)pulsaties van het inductieveld in de permanente magneten. 
De verliezen veroorzaken een verwarming van de permanente magneten, hetgeen kan 
leiden tot een aantal problemen, waarvan de belangrijkste zijn: 

een te grote wijziging van het instelpunt van de permanente magneten; 
de mogelijkheid dat de permanente magneten onomkeerbaar hun magnetisatie 
verliezen; 
een nadelige beïnvloeding van de bevestiging van de permanente magneten. 

Voor de wervelstroomverliezen in de permanente magneten wordt een tweetal theoretische 
modellen afgeleid. Voor de beschrijving van de hysterese-verliezen wordt gebruik gemaakt 
van klassieke formuleringen. 

De vermogensverliezen in twee gesinterde, permanent magnetische materialen te weten 
neodymium-ijzer-boor en samarium-kobalt, zijn gemeten en gemodelleerd voor een 
frequentiebereik van 300 tot 1200 Hz en voor een inductiepulsatie-amplitude van maximaal 
100 mT. 
De verliesmetingen zijn gebaseerd op het meten van temperatuursveranderingen. De 
meetmethode is geverifieerd voor verliesvermogens van 0.2 tot 10 W, en vertoont een 
meetfout van slechts 2 %. Uit de metingen, uitgevoerd in het bovengenoemde frequentie
bereik volgt dat de gemeten verliezen goed door de theoretisch modellen worden 
beschreven. In dit frequentiebereik kunnen de hysterese-verliezen worden verwaarloosd 
ten opzichte van de wervelstroomverliezen. 

Het afstudeerwerk is uitgevoerd in het kader van een in de vakgroep Elektromechanica en 
vermogenselektronica (EMV) lopend onderzoek. Dit onderzoek behelst het ontwerpen en 
bouwen van een sneldraaiende generator met bekrachtiging door permanente magneten. 
Een belangrijk gegeven van deze generator is een op te wekken vermogen van circa 500 kW 
bij een toerental van circa 25.000 omw /min. De frequentie van de opgewekte 
wisselspanning bedraagt dan circa 833 Hz. De generator is van het binnenpooltype en 
wordt middels een tandwielkast aangedreven door een compacte gasturbine. De koppeling 
met het elektriciteitsnet vindt plaats met een cyclo-convertor. 
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Inleiding 

1. Inleiding 
Voor de bekrachtiging wordt in moderne, grote motor- en generator-ontwerpen steeds 
vaker gebruik gemaakt van permanente magneten op basis van zeldzame-aarden. Hierbij is 
de bekrachtigingswikkeling, bijvoorbeeld in de rotor, vervangen door een permanente 
magneet. Groot voordeel van een dergelijke machine is de overbodigheid van een 
bekrachtigingsstroom, hetgeen een beter vermogensrendement en een eenvoudigere 
constructie kan betekenen. Bij een dergelijke machine draaien de magneten (bijvoorbeeld 
in/ op de rotor) ten opzichte van de (stator)wikkeling. De (stator)wikkeling is in het 
algemeen in de gleuven van een blikpakket gelegd. Gevolg hiervan is dat het inductieveld 
in de permanente magneten, naast het beoogde inductieveld ook -in het algemeen kleine 
doch storende- pulsaties van hoge frequentie (ten opzichte van het toerental) vertoont; de 
zogenaamde tandpulsaties. 

Zoals uit literatuur (L[l]) blijkt, ontstaat er in magnetisch materiaal onder invloed van 
inductiepulsaties hysterese-verlies. Met verlies (of dissipatie) wordt hier bedoeld het 
omzetten van elektrische of elektro-mechanische energie in niet nuttig te gebruiken 
warmte. Bekend is dat inductiepulsaties in een elektrische geleider wervelstromen tot 
gevolg hebben. De wervelstromen zullen het indringen van de veldpulsaties naar dieper 
gelegen materiaal tegenwerken en verliezen met zich meebrengen. 

De in de moderne machines toegepaste permanente magneten zijn gemaakt van een 
magnetisch materiaal met specifieke hysterese-eigenschappen. Harde magneten kunnen in 
twee groepen worden verdeeld, te weten magneten op basis van ferrieten en op basis van 
zeldzame-aarde. In tegenstelling tot ferrrieten en kunststofgebonden zeldzame-aarde
magneten, hebben gesinterde magneten op basis van zeldzame-aarden een goede 
elektrische geleiding (L[2]). Dit brengt de eerder genoemde wervelstroomverliezen met zich 
mee. 

De genoemde verliezen hebben meerdere nadelen, waarvan de belangrijkste zijn: 

De verliezen beïnvloeden het vermogens-rendement nadelig. 

In het algemeen dient de opgewekte warmte te worden afgevoerd. Vooral bij 
grote machines moeten vaak speciale maatregelen worden genomen, die een 
constructie ingewikkelder en dus duurder maken. 

Ondanks de afvoer van warmte ondergaan de permanente magneten een 
temperatuurstijging. Deze veroorzaakt een verandering van het instelpunt van 
de permanente-magneet, waardoor de karakteristieken van de machine zich 
wijzigen. Indien hierbij het instelpunt van de permanente magneten in het 
lineaire deel van de magnetisatie-magnetische veldsterkte-curve (M-H-curve) 
van permanente magneten blijft, is de verandering van het instelpunt -ten 
aanzien van de temperatuurvariatie- een reversibel proces; indien echter het 
niet-lineaire deel van de M-H-curve wordt betreden, zal verhitting een 
gedeeltelijke, blijvende demagnetisatie tot gevolg hebben. 
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Verwarming van de permanente magneten (op basis van zeldzame-aarden) tot 
boven de zogenaamde Curie-temperatuur (Tc)1 heeft een dusdanige 
irreversibele structuurverandering tot gevolgi dat de permanente magneten hun 
magnetisatie volledig verliezen. Een magnetisatieproces -na afkoelen van de 
permanente magneten- zal de tijdens verhitting verloren magnetische 
eigenschappen niet herstellen. 

Uit betrouwbare bron is bekend dat de dissipatie in de magneten in permanent magneet 
machines (PM-machines) in de praktijk thermische problemen geeft. Dit doet zich vooral 
voor bij hogere toerentallen, vanwege de aan het toerental verbonden hogere frequentie van 
de tandpulsaties. Om beter inzicht in de optredende verliezen te krijgen lijkt een 
kwantificering van de optredende verliezen noodzakelijk. 

Tot nu toe zijn er, ondanks literatuuronderzoek, geen gegevens gevonden omtrent de 
verliezen in de permanente magneten; dit onderzoek is dus een eerste verkenning. Van 
belang is vooral het bepalen van de grootte van de verliezen. Daarnaast is het gewenst om 
enig inzicht te verkrijgen in de fysische mechanismen die werkzaam zijn bij het ontstaan 
van verliezen in permanente magneten. 

Het in dit rapport beschreven onderzoek richt zich op het bepalen van de verliezen in 
permanente magneten, waarbij metingen de kern van het onderzoek vormen. 
De verliezen in de magneten moeten worden gemeten bij verschillende inductie
amplitudes en frequenties. Voor de mathematische beschrijving van de verliezen 
worden theoretische modellen opgesteld, waarbij onderscheid wordt gemaakt 
tussen wervelstroomverliezen en hysterese-verliezen. 

De meting van de verliesvermogens is gebaseerd op het meten van temperatuur
veranderingen. Het meetproces bestaat uit een opwarm- en een afkoelfase. Tijdens de 
opwarmfase wordt gedurende een bepaalde tijd een constant vermogen gedissipeerd, 
terwijl de (lucht)koeling onafhankelijk van de temperatuur en de tijd is. In de daarop
volgende afkoelfase wordt geen vermogen gedissipeerd, maar blijft de koeling ongewijzigd. 
Gedurende het gehele proces worden -tijdens beide fasen- temperatuur en tijd gemeten en 
in curves vastgelegd. Aan de hand van genoemde curves kan dan het in de permanente 
magneten gedissipeerde vermogen worden bepaald. De methode wordt in hoofdstuk 2 
beschreven. 

Achtergrond van dit onderzoek is een in de vakgroep Elektromechanica en 
Vermogenselektronica (EMV) in ontwikkeling zijnde sneldraaiende generator. De generator 
is gekoppeld aan een gasturbine. De combinatie is bedoeld als compacte warmte kracht 
koppeling (wkk) of als noodvoeding. 

Nd-Fe-B T, = 310 ·c 
Sm2~7 T, = soo ·c 
SmCo5 Tc"' 720 ·c 
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De generator is van het binnenpool-type, en is uitgerust met permanente magneten op basis 
van zeldzame-aarden (Nd-Fe-B). Het elektrisch vermogen is circa 500 kW, bij een toerental 
van circa 25.000 omwentelingen per minuut. Het aantal polen is vier, waardoor de 
frequentie van de opgewekte spanning circa 833 Hz is. Een cyclo-convertor zorgt voor de 
koppeling met het elektriciteitsnet. De permanente magneten worden met behulp van een 
al dan niet elektrisch geleidende omspancylinder op de rotor bevestigd. Gevolg hiervan is 
dat de luchtspleet wordt vergroot, waardoor er hogere permanente magneten nodig zijn. 
Gezien de hoge omloopsnelheid van de rotor (200 à 300 mfs) moet de machine enigszins 
worden geëvacueerd, om de luchtturbulentie en de daarmee samengaande 
wrijvingsverliezen te beperken. 
De generator wordt middels een tandwielkast aan de gasturbine gekoppeld. Het is namelijk 
gebleken dat het niet mogelijk is om een generator te construeren die bij het toerental van 
de gasturbine (circa 80.000 omw /min) het gewenste vermogen kan leveren. 

Ten behoeve van het ontwerp van deze machine, dienen er aan gesinterde permanente 
magneten verliesmetingen te worden gedaan in het frequentie-bereik van circa 100 Hz tot 
circa 1 kHz. 
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Theoretische modellen 

2. Theoretische modellen 
In dit hoofdstuk worden de theoretische modellen ter berekening van de verliezen in 
permanente magneten behandeld. Achtereenvolgens worden de wervelstroomverliezen 
(paragraaf 2.1) en de hystereseverliezen (paragraaf 2.2) besproken. In paragraaf 2.3 wordt 
een methode beschreven om de wervelstroom- en de hysterse-verliezen van elkaar te 
scheiden, waarbij gebruik wordt gemaakt van de frequentie-afhankelijkheid van de 
verliezen. Het eigenlijke meten van de dissipatie in permanente magneten is gebaseerd op 
veranderingen van temperatuur van de magneten. Daarom wordt in paragraaf 2.4 het 
thermisch gedrag van de permanente magneet in de betreffende meetopstelling onder de 
loep genomen. 

2.1 Wervelstroomverliezen 

Er zijn twee modellen afgeleid, waarbij onderscheid is gemaakt in het respectievelijk niet en 
wel beschouwen van het veld van de wervelstromen zelf. 

2.1.1 Wervelstroom model1 

Het eerste en eenvoudigste model dat de wervelstromen in de permanente magneet 
beschrijft gaat van de volgende vereenvoudigingen uit: 

De permanente magneet is cylindervormig en oneindig lang. Verondersteld 
wordt dat er geen afhankelijkheid in axiale (z) richting is. Er wordt gebruik 
gemaakt van rotatiesymmetrie. 

De permanente magneet is in de axiale richting (z) gemagnetiseerd, waarbij de 
magnetisatie homogeen is en bovendien constant is in de tijd. 

M( r,cp,z,t) = ( ~ J. ~ [. ~ ·1 (2.1) 
, Mz Mz( r,cp,z,t) 

Het inductieveld in de permanente magneet wordt voorgesteld als de som van 
drie componenten; 

Het inductieveld Bm, uitsluitend veroorzaakt door de permanente 
magnetisatie van de permanente magneet zelf. 

Het exciterende inductieveld Bexc' veroorzaakt uitsluitend door stromen in 
een extern stroomcircuit. 
Een inductieveld Bw, opgewekt alleen door de wervelstromen in de 
permanente magneet. 

Het exciterende inductieveld in de permanente magneet Bexc1 dat uitsluitend 
wordt veroorzaakt door externe elektrische stromen, heeft alleen een axiale 
component (zie fig. 2.2), en is homogeen over de gehele straal r van de 
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permanente magneet. 

Bexc(r,cp,z,t) == 1· ~ ) 
Bexc, z(t) 

Het exciterende inductieveld in de permanente magneet vertoont een 
sinusvormige tijdsafhankelijkheid: 

".... 

B ( 
_ Bexc, z 

exc, z t)- fï cos( rot) 

.... -+ 

(2.2) 

(2.3) 

De stroomdichtheid J en de elektrische veldsterkte E in de permanente magneet 

bezitten alleen een component in de tangentiële {cp) richting (zie fig. 2.2): 

Ë( r,q>,z,t) = ( E":.t) 

i( r,q>,z,t) = ( I~~, I) l 
(2.4) 

(2.5) 

Het effect van het inductieveld opgewekt door de wervelstroom zelf Bw wordt 

verwaarloosd ten opzichte van hetexciterend inductieveld Bexc· Uit literatuur 
L[3] blijkt dat dit geoorloofd is indien de straal van de permanente magneet 
kleiner is dan de zogenaamde skindiepte1

• 

• De verschuivingstroom wordt verwaarloosd ten opzichte van de 
geleidingsstroom, zie (2.42). Deze aanname is geldig voor de, in het hier 
beschreven onderzoek, gebruikte, betrekkelijk lage frequenties. 

Voor het inductieveld in de permanente magneet kan de volgende vergelijking worden 
opgesteld: - -B = Bexc + Bm (2.6) 

Hierbij is Bexc het exciterende, hierboven beschreven inductieveld, en Bm het inductieveld 
uitsluitend ten gevolge van de permanente magnetisatie van de permanente magneet: 

14 

(2.7) 

De skindiepte is gelijk aan de straal van de desbetreffende permanente magneten indien de frequentie van de 
inductieveldpusaties gelijk is aan circa 6 kHz in geval van Nd-Fe-B-rnagneten, en circa 2 kHz voor Sm-Co-magneten 
(zie bijlage C). 



Theoretische modellen 

De magnetisatie Mis in fig. 2.1 weergegeved. In deze figuur is ook een vereenvoudiging 
voor de magnetisatie M getekend, waarvoor bij isotrope materialen geldt: 

(2.8) 

Mo is axiaal gericht, homogeen in de gehele permanente magneet en niet afhankelijk van de 
tijd: 

( 
. . ) -+ 0 0 

Mo= 0 ";, 0 
Mo") ( Mo, ,(r,cp,z,t) 

(2.9) 

Met deze vereenvoudiging (2.8) gaat het inductieveld in de permanente magneet (2.7) over 
in: 

(2.10) 

De laatste term van (2.10) wordt het remanent magnetisme Br genoemd. 

-Br = lloMo (2.11) 

M 

Figuur 2.1 De magnetisatie en het inductieveld in de permanente magneet 

Omdat de permanente magneet -ten opzichte van de diameter- zeer lang is, kan gesteld 
worden dat Hm in de magneet homogeen en zuiver axiaal is, en bovendien naar nul 
naderf. Dit gecombineerd met een axiale magnetisatie, resulteert in een zuiver axiaal 

gerichte Bm, en is -evenals de magnetisatie- geen functie van de tijd. 

In L[2) worden M-H- en B-H-curves in detail weergegeven. 

-2 Voor de bij dit onderzoek gebruikte magneten geldt niet dat zij zeer lang zijn. Hm zal dus niet homogeen zijn. -Daarnaast zal Hm een radiale component hebben Beide componenten zijn echter niet tijdsafhankelijk, waardoor deze 
geen bijdrage leveren aan (2.13) en (2.14). 
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Bm(r,cp,z,t) = ( ~ ) .;: ( ~ ) 
Bm, z Bm, z(r,cp,z,t) 

(2.12) 

Voor het bepalen van de wervelstroomverliezen wordt bij model1 gebruik gemaakt van 
de 2e wet van Maxwell (2.13) welke het verband aangeeft tussen een in een kring 
geïnduceerde spanning (e) en een door deze kring omsloten flux: 

e -f Ë<Ü- -#J B:.ïS 
C A 

Indien als integratiepad in de permanente magneet een cirkel wordt gekozen (zie C in 
figuur 2.2), zijn de beide integralen (2.13) eenvoudig te bepalen: 

~(r,t)2xr = -~xr2(Bexc, z + Bm, z)) 

Waaruit met de wet van Ohm 

volgt uit (2.14) dat 

hetgeen leidt tot 

...... -
E = pJ 

,.... 

pJ
19

(r,t)2xr = xr2roB(f, zsin(rot) 

...... 

J 
19

(r, t) = ror;;c, z sin( rot) 
2 2p 

(2.13) 

(2.14) 

(2.15) 

(2.16) 

(2.17) 

Voor het in de permanente magneet gedissipeerde vermogen per volume-eenheid kan de 
volgende formule worden opgesteld: 

p = pJ;ff (2.18) 

Voor het gedissipeerde vermogen in een cylinderschil, van de permanente magneet, met 
dikte dr en axiale lengte lm geldt, gebruikmakend van formules (2.17) en :(2.18) 

De index 1 geeft aan dat het verliesvermogen volgens model1 is berekend. 
Om het totale in de permanente magneet gedissipeerde vermogen te bepalen dient de 
sommatie van alle schilletjes te worden bepaald. Met andere woorden: de voorgaande 
vergelijking dient geïntegreerd te worden, van r = 0 tot r = R. 

16 

(2.19) 
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2 
Rm · . 

P = [ roÊexc, z )1m x J r3 dr = [ roÊexc, z rlm xR~ 
1, tot f2 2p f2 Sp (2.20) 

0 

dr c 

B,M t 

Figuur 2.2 Wervelstromen in een cylindrische permanente magneet, model1 

Omgeschreven in een fysisch eenvoudiger te interpreteren vorm geeft dit: 

_ [roB,"· ,x(~f r 
P1,tot- 1tp (2.21) 

lm 
In (2.21) is de teller gelijk aan het kwadraat van de geïnduceerde spanning in een 
denkbeeldige winding waarvan de straal gelijk is aan de halve straal van de permanente 
magneet. 
De noemer is gelijk aan de elektrische weerstand (zie fig 2.3) 

17 
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Figuur 2.3 'Elektrische weerstand' van de permanente magneet 

(2.22) 

van één winding met straal gelijk aan de halve straal van de permanente magneet, waarvan 
de gemiddelde lengte gelijk is aan 

lw = 21tR
2
m (2.23) 

en het doorsneden oppervlak 
(2.24) 

Uit (2.20) of (2.21) blijkt dat de wervelstroomverliezen evenredig zijn met het kwadraat van 

zowel de frequentie ro als inductiewaarde Bexc, z· Tevens geldt dat de verliezen met de 
vierde macht afhankelijk zijn van de buitenstraal van de permanente magneet. 

2.1.2 Wervelstroom model2 
Het tweede model dat de wervelstromen beschrijft gaat van de volgende vereen
voudigingen uit: 

18 

In tegenstelling tot model1, wordt bij model 2 de invloed van het inductieveld, 
opgewekt door de wervelstromen, op het exciterende inductieveld niet 

..... 
verwaarloosd. De wervelstromen wekken een inductieveld Bw op, waarvan de 
axiale z-component tegengesteld gericht is aan de axiale z-component van het 

exciterende inductieveld Bexc· Hierdoor wordt het -tot in het hart van de 
permanente magneet- indringen van het tijdsafhankelijke inductieveld Be~ 
bestaande uit het exciterende en het wervelstroom inductieveld, tegengewerkt. 
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Omdat het resultaat hiervan is dat de wervelstromen en het tijdsafhankelijke 

inductieveld Be in een laag aan het oppervlak (of huid) van de permanente 
magneet geconcentreerd worden, wordt dit effect ook wel het skin-effect 
genoemd. 

Verondersteld wordt dat het door de wervelstromen opgewekte inductieveld Bw 
alleen een axiale component bezit. 

Bw(r,cp,z,t) = ( ~ .] (2.25) 
Bw, z(r,t) 

. . 

De permanente magneet is cylindervormig en oneindig lang. Verondersteld 
wordt dat er geen afhankelijkheid in axiale (z) richting is. Er wordt gebruik 
gemaakt van rotatiesymmetrie. 

De permanente magneet is in de axiale richting gemagnetiseerd, waarbij de 
magnetisatie homogeen is. 

M( r,cp,z,t) = r. M~z ) "' ( ~ I 
Mz( r,cp,z,t) J 

(2.26) 

Het inductieveld in de permanente magneet wordt voorgesteld als de som van 
drie componenten; 

Het inductieveld Bm, veroorzaakt uitsluitend door de permanente 
magnetisatie van de permanente magneet zelf. 

Het exciterende inductieveld Bexc1 uitsluitend veroorzaakt door stromen in 
een extern stroomcircuit. 

Een inductieveld Bw, opgewekt uitsluitend door de wervelstromen in de 
permanente magneet. 

Het exciterende inductieveld in de permanente magneet Bexc heeft alleen een 
axiale component (zie fig. 2.4), en is homogeen over de gehele straal r van de 
permanente magneet. 

Bexc(r,cp,z,t) = 1· ~ l (2.27) 
Bexc, z(t)) 

Het exciterende inductieveld in de permanente magneet vertoont een 
sinusvormige tijdsafhankelijkheid: 

....... 

B _ Bexc, z ( ) 
exc z - ·"" COS rot ' Y2 

(2.28) 

19 
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~ ~ 

De stroomdichtheid J en de elektrische veldsterkte E in de permanente magneet 

bezitten alleen een component in de tangentiële (cp) richting (zie fig. 2.4): 

Ê( r,cp,z,t) = ( E":.t) 

Î( r,cp,z,t)- J~~,t) l 
De verschuivingstroom wordt verwaarloosd ten opzichte van de 
geleidingsstroom. Deze aanname is geldig voor de, in het hier beschreven 
onderzoek, gebruikte, betrekkelijk lage frequenties. 

--B,Bm 

Figuur 2.4 Wervelstromen in cylindervormige permanente magneet, model 2 

Voor het magnetisch inductieveld B in de permanente magneet geldt algemeen: 

_.. -+ -+ -+ 

B = Bexc + Bw+ Bm 

(2.29) 

(2.30) 

(2.31) 

waarbij Bexc het exciterende inductieveld en Bw het door de wervelstromen opgewekte 
inductieveld is. Bm is het veld ten gevolge van de magnetisatie van de permanente magneet. 

Hierbij gelden de volgende constitutieve betrekkingen: 
20 
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-Bexc = J.lOJ.lrmHexc - - -Bm = J.loJ.lrmHm + Br -Bw = J.loJ.lrmHw 

(2.32) 
(2.33) 

(2.34) 

Met behulp van deze constitutieve betrekkingen wordt voor de magnetische veldsterkte H 
in de permanente magneet uit (2.31) af geleidt: 

-+ __.,.. -+ -+ -+ 

H = He + Hm = Hexc + Hw + Hm (2.35) 

met He het resulterende veld, opgebouwd uit Hexc (het exciterende veld) en Hw, het door de 

wervelstromen opgewekte veld. Hm is het veld ten gevolge van de permanente magnetisatie 
van de permanente magneet. 
Door gebruik te maken van (2.12), (2.25), (2.27) en de constitutieve betrekkingen kan 
worden afgeleid dat Hw, en dus ook Hv een functie is van zowel de straal r, als van de tijd t. 

Omdat de permanente magneet lang is verondersteld, is Hm homogeen en naderend naar 

nul. Bovendien is Hm onafhankelijk van de tijd. 

Omdat Hexc1 Hw en Hm slechts een axiale component bezitten, kan gesteld worden dat ook 

He, H en B slechts axiale componenten bezitten. 

De bovenstaande grootheden kunnen ook in complexe vorm worden genoteerd: 

Voor de complexe inductievektor ~xc geldt: 

Bexc = ( ~ .l 
Bexc, z 

(2.36) 

De overgang van notatie in het tijddomein naar het complexe domein verloopt als volgt: 

.A 

_ Bexc, z _ [ 'rot] Bexc, z- Y2 cos( rot)- Re Bexc, zel 

Waarbij Bexc, z gelijk is aan de effectieve waarde van het inductieveld Bexc, z· 

.A 

ll _ l3exc, z 
uexc, z- f2 

Omdat Hm geen functie van de tijd is, bestaat de tijdsafhankelijke component van H in -complexe vorm alleen uit een bijdrage van He: 

(2.37) 

(2.38) 
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...... - ( 0 J H=He= o 
lL, z(r) 

(2.39) 

Voor de elektrische veldsterkte en stroomdichtheid geldt in complexe notatie: 

Ë =( ~~r) (2.40) 

Ï=Hr) (2.41) 

In tegenstelling tot model 1 wordt bij model 2 gebruik gemaakt van de vergelijkingen van 
Maxwell (2.42) en (2.43) in differentiaalvorm om de veldgrootheden Ë en H in de 
permanente magneet op te lossen. 

...... -+ 

V x H =J 

..... 
- as V x E =-

àt 

Met behulp van de constitutieve betrekkingen (2.15), (2.31) en (2.35) en overgaand op 
complexe notatie (2.38)-(2.41), worden de Maxwell-vergelijkingen (2.42) en (2.43) 
omgerekend tot het volgende stelsel: 

-V x lL =oE 

...... 
V x oE = - jroof.'He 

De combinatie van de laatste twee vergelijkingen levert een tweede-orde-differentiaal
vergelijking op, waarvan de oplossing in complexe vorm de verdeling van het 

(2.42) 

(2.43) 

(2.44) 

(2.45) 

tijdsafhankelijke deel van de veldsterkte He -en dus ook van H- in de permanente magneet 
is. 

V x (V x ïL) = -jroo~ (2.46) 

Om de laatste vergelijking op te lossen, wordt een aantal hulpvariabelen ingevoerd. De hier 
gebruikte methode wordt in Kaden L[3] uitgebreider, en voor diverse geometriën 
beschreven. 
De skin-diepte wordt als volgt gedefiniëerd: 
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(2.47) 

De complexe hulpvariabele k (in literatuur ook wel de wervelstroomconstante genoemd) is 
gelijk aan: 

def 1 + k = V jrof.l<J = 
ö 

Met behulp van (2.48) volgt voor differentiaalvergelijking (2.46): 

Algemeen geldt voor de rotatie van een vectorveld ä: 

vxä= 

1. Oaz - êJacp 

r ocp oz 

oar- oaz 

oz or 

Voor het linkerlid van (2.49) kan dan, met restrictie (2.39), geschreven worden: 

en: 

0 

- dHe,z V x He= ---

0 

0 

1 dL rdHe,z) 
tdf\ dr 

dr 

0 

= 

0 

0 

- d2He, z _l. dHe, z 
dr2 r dr 

Dit levert voor de differentiaalvergelijking de volgende formule: 

(2.48) 

(2.49) 

(2.50) 

(2.51) 

(2.52) 

(2.53) 
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Na vermenigvuldigen met -r gaat de differentiaalvergelijking over in 

2d
2
lk z dHe z (" f r ' + r--'- + Jk r He = 0 dr2 dr 'z 

Met de overgang op een complexe, onafhankelijke variabele x in plaats van de reële 
variabeler 

x= jkr 
..d__ = jk_d__ ; ~ = (jkfL 
dr dx dr2 dx2 

(2.54) 

(2.55) 

(2.56) 

gaat (2.54) over in een nulde-orde-differentiaal-vergelijking van Bessel met een complexe, 
onafhankelijke variabele x. 

d2H dH 2 ""'-"e, z + ""'-"e, z + 2u = 0 
X 2 X d X~u~.e,z 

dx x 
(2.57) 

Uit literatuur L[4,5] blijkt dat voor de oplossing van een dergelijke differentiaal-vergelijking 
geldt: 

He, z = CJ Ia( x) (2.58) 

waarin Io de zogenaamde Besselfuncties van de nulde-orde zijn. De oplossingen van de 
Besselfuncties zijn getabelleerd en als machtsreeks te vinden in L[4,5]. ç, is een complexe 
variabele, die wordt bepaald uit de randvoorwaarden van de permanente magneet. 

Bij overgang van de permanente magneet naar de omgeving van de permanente magneet 
(zie fig. 2.4), geldt op grond van 

V x H =J (2.42) 

dat de tangentiële componenten van de magnetische veldsterkte net buiten de permanente 

magneet H1, en net binnen de permanente magneet H2 aan elkaar gelijk zijn. 

(2.59) 

Ook voor de complexe grootheden geldt dat zij aan elkaar gelijk zijn. 

(2.60) 

Omdat de permanente magneet oneindig lang is verondersteld, is de veldsterkte net buiten 

de permanente magneet H1 gelijk aan de exciterende veldsterkte. 

IL(Rm) = Hexc, z (2.61) 

Waarbij lkxc, zeen opgedrukte en dus bekend veronderstelde waarde heeft. Met behulp van 
(2.58) wordt dan Cl bepaald. 

C _ lkxc,z 
~ -lo(jkRm) (2.62) 
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Voor de veldsterkte in de permanente magneet volgt uit (2.58) en (2.62) 

H 1r) = J:o{jkr} H 
~. 2\ J.oÜ.kRm}~xc, z (2.63) 

Met behulp van (2.15), (2.42) en (2.50) kan een uitdrukking voor de elektrische veldsterkte 
worden gegeven: 

(2.64) 

Voor de afgeleide van de Besselfunctie wordt gebruik gemaakt van L[4]: 

~(x)= ~ix) = -J.1(x) (2.65) 

De complexe elektrische veldsterkte in de permanente magneet is gelijk aan: 

(2.66) 

Voor het door een oppervlak getransporteerde vermogen per oppervlakte-eenheid geldt de 
Poynting-uitdrukking: 

Voor het totale, in de permanente magneet gedissipeerde vermogen volgt dan: 

waarbij A de oppervlakte van de cylinderwand van de permanente magneet is: 

Het min-teken in (2.68) is nodig, omdat het vermogen dat de permanente magneet 
instroomt wordt berekend. 

Formules (2.68) en (2.69) samen, geeft het totale verlies: 

P2, tot= (21tRmlm)R1-.&p(R)H:, z(R)] 

p _ 21tlmiH 12R{ .kR ltUkRm)] 
2, tot - 0" exc, ~ -J_ m J:oU.kRm} 

(2.67) 

(2.68) 

(2.69) 

(2.70) 

(2.71) 
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Vergelijking (2.71) uitgedrukt in de exciterende inductieveldsterkte Bexc in de permanente 
magneet levert: 

p = ~lm Bexc, z)
2 

R{-11rD l.t{ikRm)] 
2, tot J.n.&'mJ (•kR ) 

<J J.lollr .!..0 J_ m 
(2.72) 

2.1.3 Wervelstroom verliezen, vergelijkingmodellen model2 

Om de beide modellen met elkaar te vergelijken, worden de verliesvermogens (2.20) en 
(2.72) genormeerd. 

Met behulp van (2.47) wordt (2.20) omgeschreven tot de volgende vergelijking: 

(2.73) 

Waarbij f1 als volgt gedefiniëerd is 

r{~t~f~~r (2.74) 

Op dezelfde wijze wordt het verliesvermogen volgens model 2 (2.72) genormeerd: 

(2.75) 

met f2 definiëerd als 

(2.76) 

De beide functies f1 en f2 zijn in fig 2.5 getekend. Voor de berekening van de Besselfuncties 
is gebruik gemaakt van het in de vakgroep aanwezige numerieke programma MatLab1

• 

De oplossing van de complexe Besselfunctie is voor een aantal complexe argumenten 
geverifiëerd met behulp van tabellen uit L[S]. 

1 ©TheMA THWORKS Inc. 
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Figuur 2.5 Vergelijking van de verliesfuncties f1 en f2 

Zoals in fig. 2.5 duidelijk te zien is, zijn de beide verliesfuncties f1 en f2 gelijk, voor waardes 

van Rm/ó < 1. Voor grotere verhoudingen van Rm/ó zijn de wervelstromenverliezen 
berekend volgens model2 (veel) kleiner, dan berekend aan de hand van model1. Hieruit 
blijkt dat de tweede stelling op pagina 14 gebruikt kan worden. 
In bijlage D worden de wervelstroomverliezen, volgens zowel model 1, als model 2, 
weergegeven. Hierbij zijn de afmetingen en gegevens gebruikt van de magneten waar de 
-in dit verslag beschreven-metingen aan verricht zijn. De gegevens zijn in bijlage B 
opgenomen. 

2.2 Hysterese-verliezen 

De hysterese-verliezen worden beschreven met behulp van een minorloop in de B-H-curve. 
In figuur 2.6 is de ligging van de werklijn met de B-JJoH-curve van een permanente magneet 
alsmede een B-JJoH-curve voor Jlr = 1 getekend. 
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Figuur 2.6 Werklijn in de B-H curve, in statische toestand 

Het in figuur 2.6 omcirkelde gedeelte is in figuur 2.7 vergroot weergegeven . 

., 2a.~ 

Figuur 2.7 Een zogenaamde minor loop ter bepaling van de hysterese-verliezen bij 

een inductievariatie Be topwaarde (Be) 

In figuur 2.7 is de B-H-curve lineair weergegeven. In werkelijkheid zal de curve een lichte 
kromming vertonen. Hierdoor zal bij een variatie van het magnetisch veld, ten gevolge van 
hysterese er een klein lusje -hier ook minor-loop genoemd- in plaats van een rechte in het 
B-H vlak worden doorlopen. In figuur 2.7 wordt de minor-loop benaderd door een ellips. 
Het oppervlak A van een dergelijke minor-loop is gelijk aan de hoeveelheid gedissipeerde 
energie, ten gevolge van hysterese, per keer dat een volledige minor-loop wordt doorlopen: 

(2.77) 

Hierbij is Be gelijk aan de topwaarde van de totale inductievariatie Be in de permanente 
magneet, opgebouwd uit het exciterende inductieveld Bexc en het wervelstroom-

inductieveld Bw. De parameter a en ~ zijn constanten die samenhangen met de helling van 
de B-H-curve en de vorm van de minor-loop. Voor de totale hysterese-verliezen bij een 
bepaalde frequentie f dient de oppervlakte van de minorloop (2.77) te worden vermenig
vuldigd met de frequentie f, waardoor de volgende uitdrukking voor de vermogens
verliezen ten gevolge van hysterese wordt verkregen: 
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(2.78) 

Zoals uit (2.78) blijkt, zijn de hysterese-verliezen lineair afhankelijk van de frequentie, en 
vertonen evenals de wervelstroomverliezen onder bovenstaande aannames een 
kwadratisch verband met de inductievariaties. 

Voor kleine waarden van Be zal het oppervlak van de minor-loop zeer klein zijn. Verwacht 
wordt dat de hysterese-verliezen ten opzichte van de wervelstroom-verliezen te 
verwaarlozen zijn. 

2.3 Scheiding van wervelstroom- en hysterese-verlies 

Om de gemeten verliezen te kunnen vergelijken met de theoretische modelen, zoals 
afgeleid in voorgaande paragrafen 2.1 en 2.2, dienen de gemeten verliezen te worden 
onderverdeeld in een wervelstroom- en een hysterese-component. Beide componenten 
worden dan afzonderlijk met de theoretische modellen vergeleken 
Zoals in de paragrafen 2.1 en2.2 is afgeleid, zijn de wervelstroom-verliezen een complexe 
functie van de frequentie. Dit wordt aangegeven met de functie f2 (2.76) op pagina 26. 
Daarnaast wordt aangenomen dat de hysterese-verliezen lineair afhankelijk zijn van de 
frequentie. De gemeten verliezen worden op basis van de gestelde frequentieafhankelijk
heid van elkaar gescheiden in een tweetal componenten, welke respectievelijk 
wervelstroom-verliezen en hysterese-verliezen worden genoemd. 

2.4 Thermisch model 

Omdat de verliezen in de permanente magneten worden gemeten met een meetmethode 
die is gebaseerd op temperatuursveranderingen, is het noodzakelijk om het thermisch 
gedrag van de permanente magneet te beschrijven. 
Hierbij worden de volgende veronderstellingen gemaakt (zie ook figuur 2.8): 

De temperatuur Tm van de permanente magneet is ruimtelijk homogeen 
verdeeld. 

Gedurende de meting wordt de permanente magneet gedefinieerd gekoeld met 
omgevingslucht van constante temperatuur Tamb· De omgevingslucht wordt met 
een constante snelheid langs de oppervlakte ~ van de permanente magneet 
geblazen. 

De temperatuur van de omgevingslucht neemt niet noemenswaardig toe als zij 
over de permanente magneet wordt geleid. 

De warmteoverdracht van de permanente magneet naar de omgeving bestaat uit 
convectie; de stralingswarmte-overdracht wordt verwaarloosd. 

In de permanente magneet wordt een totaal vermogen P dis gedissipeerd. 
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Prus 

pennanente magneet 

Tm Cm 

<l>conv 

""' -
Figuur 2.8 Permanente magneet in zijn omgeving, thermisch gezien 

Voor dit thermisch systeem geldt de wet van behoud van energie: 

waarbij in de warmtecapaciteit Cm opgeslagen warmte plus de aan de omgevingslucht 
afstane warmte gelijk is aan de hoeveelheid gedissipeerde energie P dis· 

In (2.79) is ~Tm gelijk aan het verschil tussen de omgevingstemperatuurTamhen de 
temperatuur van de permanente magneet Tm: 

(2.79) 

(2.80) 

De laatste term van (2.79) beschrijft de hoeveelheid warmte die door middel van convectie 
uit de permanente magneet wordt overgedragen aan de omgevingslucht. Hierin is Am het 
oppervlak van de permanente magneet waarlangs de omgevingslucht stroom. De 
parameter h is een constante, temperatuursonafhankelijke warmte-overdrachtscoëfficiënt, 
welke echter wel afhankelijk is van de snelheid van het koelmedium, in dit geval 
omgevingsl ucht. 
Omdat de verandering van absolute temperatuur Tm gelijk is aan de verandering van de 
verschiltemperatuur, 

(2.81) 

gaat de wet van behoud van energie (2.79) over in de volgende differentiaalvergelijking 

(2.82) 

Indien aangenomen wordt dat het gedissipeerde vermogen P dis constant is in de tijd, 

(2.83) 

dan is (2.82) een lineaire differentiaalvergelijking van de eerste-orde, met als oplossingen 
exponentiële tijdfuncties. 

Als het gedissipeerde vermogen P dis nul is, zal de temperatuur van de permanente magneet 
Tm van de initiële temperatuur TH naar de omgevingstemperatuur Tamh dalen volgens de 
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functie (zie figuur 2.9): 
(2.84) 

waarbij de tijdconstante T volgt uit 

(2.85) 

~ 
Tamb 
OL---~----~----~--~----~ 

t [s] 

Figuur 2.9 Temperatuur-tijd curve tijdens afkoelen van TH naar Tamh 

Tijdens het opwarmen van de permanente magneet (zie fig 2.10) wordt een constant 
vermogen P dis in de permanente magneet gedissipeerd zoals in aanname (2.83) is gesteld. 
De temperatuur van de permanente magneet verloopt dan van de initiële temperatuur TL 
volgens de volgende functie: 

Tm= (Tend- TL~ 1- e-t/T) +TL (2.86) 

naar de asymptotische eindwaarde Tend· Uit de randvoorwaarde voor zeer grote waarden 
van de tijd t volgt dat het toegevoerd vermogen Pdis wordt afgevoerd door de luchtkoeling: 

Tend 
u 
0 .......... 

--------------------

OL---~----~----~----~--~ 

t [s] 

(2.87) 

Figuur 2.10 Temperatuur-tijd curve tijdens opwarmen van TL naar Tend ten gevolge 

van dissipatie van een constant verliesvermogen P dis 

In bovenstaande afleiding is aangenomen dat het vermogen een constante, niet tijds
afhankelijke waarde heeft, zie aanname (2.83). Het is echter ook mogelijk een analoge 
afleiding te maken voor een lineair van de temperatuur Tm afhankelijk dissipatie vermogen: 

(2.88) 
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waarin Po het in de permanente magneet gedissipeerde verliesvermogen bij omgevings
temperatuur Tamh voorstelt en (3 een parameter die bepaaltinhoeverre het vermogen Pdis 
van de temperatuur Tm afhangt. 
De lineaire differentiaalvergelijking (2.82) wordt met behulp van (2.88) omgeschreven tot 
de volgende vergelijking: 

Deze vergelijking is herleidbaar tot een nieuwe lineaire, eerste-orde-differentiaal
vergelijking 

(2.89) 

(2.90) 

met als oplossingen de exponentiële functies (2.84) en (2.86) waarbij de tijdconstante Tup van 
de opgaande exponentiële functie (2.86) gewijzigd wordt van vergelijking (2.85) in (2.91): 

Ook het verband tussen de asymptotische eindtemperatuurTend en het gedissipeerde 
vermogen Po ondergaat een kleine wijziging: 

De laatste vergelijking gaat met behulp van (2.91) over in: 

Po= Cm~Tend 
Tup 

(2.91) 

(2.92) 

(2.93) 

Dit maakt een eenduidige beschrijving van het gedissipeerde vermogen Po bij omgevings
temperatuur Tamb in termen van de tijdconstanten en asymptotische eindwaarden van de 
exponentiële functies (2.84) en (2.86) mogelijk. 
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3. Meetmethode 
In dit hoofdstuk wordt een meetmethode beschreven, zoals die gebruikt wordt om de 
verliezen in de permanente magneten te bepalen. Van de meetmethode wordt vereist dat de 
optredende meetfouten kleiner zijn dan 50 %. Deze meetmethode is geverifieerd, hetgeen in 
paragraaf 3.2 wordt beschreven. 

3.1 Beschrijving van de meetmethode 
Het verliesvermogen worden op thermische wijze bepaald. Door de opwarming van de 
permanente magneet te bepalen, worden de totale verliezen bepaald, zonder onderscheid te 
maken op grond van de oorsprong van de verliezen. 

Een meetcyclus bestaat uit een tweetal fases: een opwarmfase en een afkoelfase. Het 
meetproces bestaat uit een aantal sequentiële meetcycli. Gedurende het gehele meetproces 
dient te worden voldaan aan de reeds in paragraaf 2.4 vermelde voorwaarden, te weten: 

De temperatuur van de omgevingslucht Tamh dient constant te zijn. 

De omgevingsl ucht dient op een constante manier de permanente magneet te 
koelen. 

De temperatuur van de omgevingslucht Tarnb mag niet merkbaar toenemen als 
deze over de permanente magneet wordt geleid. 

De temperatuur van de permanente magneet dient homogeen verdeeld te zijn. 

Door aan deze voorwaarden te voldoen, is het toegestaan om de vergelijkingen (2.84)-(2.87), 
afgeleid in paragraaf 2.4 te gebruiken. Hierdoor heeft dissipatie van een constant vermogen 
P dis (of een vermogen dat lineair van de temperatuur afhangt, zie vergelijking (2.88) in 
paragraaf 2.4) in de permanente magneet tot gevolg dat de permanente magneet wordt 
opgewarmd, waarbij de temperatuur een eenvoudige exponentiële functie van e in de tijd 
wordt, zie (2.86). Indien het gedissipeerde vermogen P dis gelijk aan nul is, zal de 
temperatuur van de permanente magneet Tm volgens een exponentiële functie (2.84) naar 
de omgevingstemperatuur T arnb dalen. 

Tijdens het gehele meetproces worden de opwarm- en afkoelfases afgewisseld, waarbij 
steeds het verloop van de temperatuur van de permanente magneet als functie van de tijd 
wordt vastgelegd. Hierdoor ontstaat een curve zoals in figuur 3.1 voor een viertal cycli is 
weergegeven. In deze figuur is een aantal variabelen aangegeven, die de volgende 
betekenis hebben: 

Tend is de asymptotische eindwaarde die bereikt wordt indien, onder hiervoor 
vermelde condities, de opwarmfase oneindig lang duurt. 

TH is de hoge temperatuurdrempel waarbij de opwarmfase overgaat in de 
afkoelfase. 
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TL is de lage temperatuurdrempel waarbij de afkoelfase wordt omgezet in een 
opwarmfase. 

Tamb is de temperatuur van de omgevingslucht, waarmee de permanente magneet 
wordt aangeblazen. 

: : asymptotische eindwaarde : : 
1r end ------------------~------------------~------------------~------------------~------------------~-----------------

TH .:......... ·······-·· ········· 

u 
0 ........ 
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. . omgevingstemperatuur . . 
1rarnb ------------------~------------------~------------------:------------------~------------------:-----------------

0 

Figuur 3.1 

t [s] 

Temperatuur-tijd-curven voor een viertal cycli, elk bestaande uit een 
opwarm- en een afkoelfase 

Om, uitgaande van een dergelijke curve, het gedissipeerde vermogen P dis te bepalen 
bestaan verschillende mogelijkheden. Al deze mogelijkheden zijn gebaseerd op het principe 

dat eerst de asymptotische eindwaardeTend en de tijdconstante T worden bepaald uit de 
gemeten curven, waarna middels formule (2.93) het gedissipeerde vermogen P dis wordt 
bepaald. Van deze methoden is er een tweetal nader bestudeerd, waarvan er uiteindelijk 
één is gekozen voor het meten van het in de permanente magneet gedissipeerde vermogen 
Pdis· 

De eerste bestudeerde methode wordt in L[7] beschreven. In deze publicatie worden de 
hellingen van de raaklijnen aan de temperatuur-tijd-curven bij een temperatuur tussen TH 
en TL heeft op grafische wijze bepaald. Uit de verschillen van de hellingen van de opwarm-
en afkoelfase worden de parameters Tend en T berekend. De grafische bepaling van de 

parametersTenden T heeft als nadeel dat de meting slecht reproduceerbaar, en tevens 
minder nauwkeurig is. 

De tweede methode is gebaseerd op het bepalen van de parameters T end en T met behulp 
van een curve-fit-methode, welke hierna wordt beschreven. Deze methode is gekozen 
omdat een curve-fit eenvoudig en nauwkeurig is te realiseren met behulp van het 
numerieke computerprogramma Mat Lab. 
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De curve-fit-methode werkt als volgt: 
Voor de opgaande curve, de opwarmfase, wordt gebruik gemaakt van vergelijking (2.86), 
waarbij de drie onbekende parameters Tenct, Tt enT{= Tup} zo worden bepaald dat de som 
van de kwadraten van de verschillen tussen de gemeten curve en de middels vergelijking 
(2.86) berekende curve minimaal is. Op analoge wijze wordt voor de neergaande curve 
oftewel de afkoelfase, vergelijking (2.84) gebruikt om de parameters T IV T amb en TdOWDI de 
tijdconstante van de neergaande curve, te bepalen. 
De ten behoeve van de metingen geschreven MatLab routine's zijn in bijlage H opgenomen. 

Om de verliesvermogens nauwkeuriger én met meer zekerheid te kunnen bepalen, worden 
meerdere cycli gemeten (zie figuur 3.1), zodat van meerdere opgaande en neergaande 
curven de parameters gemiddeld kunnen worden. Hierbij is te verwachten dat het bepalen 
van de parameters van de exponentiële curven nauwkeuriger verloopt indien de curven zo 
gelijk mogelijk zijn, hetgeen wordt bereikt door voor alle curven gelijke 
drempeltemperaturen TH en Tt te nemen. 

Uit de gemiddelde waarde van de met behulp van de curve-fit methode berekende 
parameters wordt het gedissipeerde vermogen bij omgevingstemperatuur Po als volgt 
bepaald: 

Eerst wordt de verschiltemperatuur 6. T end tussen de -uit de curve-fit afkomstige
asymptotische temperaturenTenden Tamh bepaald. 
De totale warmtecapaciteit Cm van de permanente magneet wordt uit de massa 
en de getabelleerde soortelijke warmte van het betreffende magneetmateriaal 
bepaald. 

• Tenslotte wordt door gebruik te maken van formule (2.93) het vermogen Po 
berekend dat bij omgevingstemperatuur Tamh zou worden gedissipeerd. 

3.2 Verificatie van de meetmethode 

Van de in paragraaf 3.1 beschreven meetmethode zijn geen eigenschappen zoals bereikbare 
nauwkeurigheid en meetbereik bekend. Daarom wordt alvorens met de eigenlijke 
verliesmetingen aan permanente magneten te beginnen, eerst de meetmethode geverifieerd. 
Basis van de verificatie van de meetmethode, is het met behulp van de beschreven 
meetmethode bepalen van een nauwkeurig bekend, ingesteld verlies vermogen. Dit 
bekende vermogen wordt door middel van een gelijkstroom in een bekende weerstand 
gedissipeerd. 

De bij de verificatie gebruikte meetopstelling wordt in paragraaf 3.2.1 beschreven. 
De meetresultaten van de verificatie worden in paragraaf 3.2.2 besproken. 

3.2.1 Meetopstelling verificatie met behulp van gelijkstroom 
Om de in paragraaf 3.1 beschreven meetmethode te kunnen verifiëren, is een meet
opstelling gebouwd, welke in figuur 3.2 schematisch is weergegeven. Deze meetopstelling 
wordt in bijlage E in detail weergegeven. 
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Figuur 3.2 Meetopstelling voor verificatie van de meetmethode, voor meer details, 

zie bijlage E. 

De diverse blokken uit figuur 3.2 hebben de volgende betekenis: 
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1 Bij de verificatie van de meetmethode wordt in plaats van een permanente 
magneet een messing cylinder van gelijke vorm en afmetingen gebruikt. De 
messing cylinder (zie bijlage E) is inwendig voorzien van een aantal windingen 
weerstandsdraad, waardoor het mogelijk is om in de messing cylinder een 
nauwkeurig bekend vermogen te dissiperen. In de messing cylinder is ten 
behoeve van de plaatsing van een thermokoppel een gaatje geboord, waardoor 
het mogelijk is om de temperatuur in het hart van het messing proefstuk te 
meten. De platte kopse vlakken van de messing cylinder zijn thermisch van de 
omgeving geïsoleerd, zodat er alleen warmteoverdracht in de vorm van 
convectie tussen lucht en het gekromde oppervlak van de messing cylinder kan 
optreden. 

2 De computer neemt tijdens het meten van de verliezen een centrale plaats in: 
Deze regelt het gewenste verwarmingsvermogen, registreert de temperatuur van 
de messing cylinder en de tijd en exporteert deze gegevens in een MatLab
datafile1 voor verdere numerieke verwerking. Om de metingen en de sturingen 
te kunnen verrichten, is de computer voorzien van een LabMaster2 I/0-
module, welke een tweetal analoge uitgangen, een viertal analoge ingangen, 

Hiervoor wordt het specifieke MatLab-formaat gebruikt. 

Fabrikaat: Scientific Solutions Inc. 
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alsmede een nauwkeurig klokcircuit bevat. 
3 De gelijkspanningsbron levert het benodigde elektrisch vermogen aan de 

weerstand in de messing cylinder. De gelijkspanningsbron wordt door de 
computer gestuurd. 

4 De vermogensmeter meet met behulp van een vierpuntsmeting nauwkeurig de 
spanning over en de stroom door de weerstand in de messing cylinder, 
waardoor het gedissipeerde vermogen nauwkeurig bekend is. Het gemeten 
vermogen wordt door middel van een analoge uitgang naar de computer geleid. 

5 De isolatieversterker zorgt ervoor dat het thermokoppel galvanisch gescheiden 
is van de meetopstelling. Hierdoor is een stabiele, storingsvrije temperatuur
meting mogelijk. 

6 De ventilator zorgt voor een luchtstroom langs het oppervlak van de messing 
cylinder, waardoor wordt voldaan aan de thermische voorwaarden, zoals 
beschreven op pagina 33. 

Zoals in de bovenstaande opsomming is vermeld, wordt door de computer een aantal taken 
uitgevoerd. Voor dit doel is een Pascal-computerprogramma geschreven, waarvan de twee 
belangrijkste taken zijn: 

Het instellen, en middels een zogenaamde fuzzyl-regeling constant houden, 
van het in de messing cylinder gedissipeerde vermogen totdat de temperatuur 
van het messing hoger is dan de hoge drempeltemperatuur TH. Om vervolgens 
een afkoelfase te kunnen meten wordt daarna het te dissiperen vermogen nul 
gemaakt totdat de lage drempeltemperatuur TL is bereikt. 
Het meten, en als bestand2 opslaan van de temperatuur van het messing als 
functie van de tijd. 

3.2.2 Resultaten verificatie meetmethode 

Om de meetmethode te verifiëren, zijn met behulp van de in 3.2.1 beschreven 
meetopstelling metingen verricht voor verliesvermogens van 0.2, 0.5, 0.7, 1, 2, 3 en 4 Watt. 
Binnen de eerste 5 seconden van elke meetfase is een tweede-orde-effect waarneembaar, zie 
figuur 3.3. Dit tweede-orde-effect wordt zeer waarschijnlijk veroorzaakt door de eindige 
snelheid waarmee de warmte zich in de messing cylinder verplaatst. Omdat een tweede
orde-proces kan worden benaderd door een eerste-orde-proces met een tijdvertraging, 
worden de eerste 10 seconden van elke curve niet gebruikt bij het curve-fit-proces. 

Zoals in figuur 3.3 is te zien, kunnen de metingen heel goed worden beschreven met de 
exponentiële functies (2.84) en (2.86). Hieruit mag worden geconcludeerd dat de 
vooronderstellingen, die zijn gedaan om tot de genoemde vergelijkingen te komen, geldig 
zijn voor een messing cylinder bij dissipatievermogens in het genoemde vermogensbereik. 

De fuzzy-regeling wordt in bijlage 1-L bij de beschrijving van het Pascal-computerprogramma, nader toegelicht. 

2 Hiervoor wordt het specifieke MatLab-formaat gebruikt. Zie MatLab User's Guide 
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Figuur 3.3 Een gemeten temperaturen-tijd curve voor een gedissipeerd vermogen 

van3 Watt 

De gemeten temperatuur-tijd-curven en de met behulp van de curve-fit verkregen curves, 
zijn in bijlage I opgenomen. Bij elke meting is tevens een tabel afgedrukt, met daarin de 
numerieke waarden van de asymptotische eindwaarden en de tijdconstanten van de uit de 
curve-fit verkregen exponentiële functies. Op de eerste pagina van bijlage I is een totaal 
overzicht van de verificatiemetingen gegeven. Hiervan is tabel3.1 afgeleid, waarin het 
ingestelde vermogen P gewenst wordt vergeleken met het gemeten vermogen P gemeten dat met 
behulp van de eerder beschreven meetmethode wordt bepaald. 

In tabel 3.1 zijn drie verschillende vermogens met de volgende betekenis getabelleerd: 
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P gewenst is gelijk aan het vermogen dat via de computer wordt ingesteld. 

P dis is gelijk aan het vermogen dat in de messing cylinder gedissipeerd zal worden 
bij correct werkende fuzzy-regeling. Omdat het in de aansluitdraden van de 
weerstand in de messing cylinder gedissipeerde vermogen niet bijdraagt aan het 
opwarmen van het messing, wordt een correctie op het gewenste vermogen 
Pgewenst toegepast op basis van de weerstand van de aansluitdraden ten opzichte 
van de totale weerstand. De correctiefactor bedraagt circa 0.921, zie bijlage I. 

P gemeten is het vermogen herleid aan de hand van de temperatuur metingen volgens de te 
verifiëren meetmethode. 



Meetmethode 

Pgewenst pdis Pgemeten fout 

[Watt] [Watt] [Watt] [%] 

0.20 0.184 0.185 0.5 
0.50 0.461 0.469 1.8 
0.70 0.645 0.655 1.6 
1.00 0.921 0.927 0.6 

2.00 1.842 1.845 0.2 
3.00 2.763 2.753 ..0.4 
4.00 3.684 3.648 -1.0 

Tabel3.1 Vergelijking van het gemeten dissipatievermogen Pgemeten ten opzichte van 
daad werkelijk gedissipeerd vermogen P dis 

Uit tabel3.1 blijkt dat de meetmethode -in het bovenvermeldevermogensbereik-een niet 
systematisch optredende 'meetfout' van minder dan circa 2% heeft. 

39 



Bepaling van de verliezen van permanente magneten 

40 



Verliesmetingen 

4. V er liesmetingen 
Om de verliezen in de permanente magneten te bepalen wordt gebruik gemaakt van de in 
hoofdstuk 3 beschreven meetmethode. Met behulp van de in 4.1 beschreven meetopstelling 
zijn de verliezen van de permanente magneten bepaald in het frequentiebereik van 300 Hz 
tot 1200 Hz bij inductiepulsaties van 51 mT en 77 mT. Om de meetopstelling te testen zijn 
eerst de wervelstroomverliezen in een messing proefstuk gemeten. 

4.1 Meetopstelling ter bepaling van de verliezen in permanente magneten 

De verliezen in de permanente magneten zijn gemeten met een meetopstelling zoals in 
figuur 4.1 schematisch is weergegeven (zie bijlage F voor een detailschema van de 
gebruikte meetopstelling). 

De diverse blokken in figuur 4.1 hebben de volgende betekenis: 
1 De permanente magneet (geplaatst in het hart van spoel 2) waarvan de verliezen 

worden bepaald. 
2 De spoel waarmee de inductiepulsaties worden gegenereerd. In het hart van de 

spoel heerst een inductieveld van circa 12.5 mT bij een spoelstroom van 1 A. In 
bijlage G wordt afgeleid dat de inhomogeniteit van het inductieveld minder dan 
5% bedraagt. 

3 De computer die de wisselspanningsvoeding 4 bestuurt zodat de frequentie en 
de grootte van het inductieveld in de permanente magneet geregeld kunnen 
worden. Tevens registreert de computer de temperatuur van de permanente 
magneet en legt deze samen met de tijd vast in een MatLab-datafile voor verdere 
numerieke verwerking. Ten behoeve van de metingen is de computer voorzien 
van een digitale IEEE1-meetbus. 

4 Een tweetal roterende opwekkers die de wisselstroom genereren waarmee de 
spoel wordt geëxciteerd. Hiermee kan in de spoel een stroom worden opdrukt 
met een maximale grootte van 7 A, bij een maximale frequentie van 1200 Hz. 

5 De meetinstrumenten, voorzien van een digitale IEEE-meetbus, die de frequentie 
en grootte van de stroom door de spoel2 meten. Deze meetinstrumenten 
introduceren minder storing dan de LabMaster, welke bij de verificatie-metingen 
gebruikt is. 

6 De isolatieversterker die ervoor zorgt dat het thermokoppel galvanisch 
gescheiden is van de meetops telling. Hierdoor is een stabiele, storingsvrije 
temperatuur-meting mogelijk. Net als de frequentie en stroommeters 5, is ook 
dit meetinstrument voorzien van IEEE-communicatiemogelijkheid. 

7 Een ventilator die zorgt voor de axiale luchtstroom om de permanente magneet 
te koelen, zoals in 3.1 wordt omschreven. 

Fabrikaat: IOtech Inc. 
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Figuur 4.1 Meetopstelling voor de bepaling van de verliezen in permanente 
magneten 

Met behulp van de beschreven meetopstelling kunnen metingen worden verricht met een 
maximale sample-frequentie van circa 2 Hz, hetgeen voldoende snel is. Aanvankelijk was 
het moeilijk om de stroom en de frequentie met behulp van een in de software 
geïmplementeerde PID-regelaar voldoende nauwkeurig in te stellen. Met behulp van een 
later toegepaste fuzzy-regelaar blijkt het mogelijk te zijn om de frequentie en de grootte van 
de stroom door de spoel in te stellen met een fout van minder dan 1%. 

4.2 Verliesmetingen aan een messing proefstuk 

Om de meetopstelling te testen worden eerst de wervelstroomverliezen in een messing 
proefstuk gemeten. Omdat messing een niet-magnetisch materiaal is, zullen er geen 
hysterese-verliezen optreden. 

De temperatuur-tijd-curven en de bijbehorende tabellen met parameters -afkomstig uit de 
curve-fit-methode- zijn in bijlage J opgenomen. Er is gemeten bij een drietal waarden voor 
het exciterende inductieveld Bext te weten 25,51 en 89 mT. De verliesvermogens als functie 
van de frequentie zijn afgedrukt in de figuren 4.2, 4.3 en 4.4. 
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Figuur 4.2 Gemeten en volgens model1 en 2 berekende wervelstroomverliezen in 
een messing cylinder (0 15 mm en lengte 10 mm) bij een exciterend 

inductieveld Bext = 25 mT 

Uit de verliesmetingen, zoals afgebeeld in figuren 4.2, 4.3 en 4.4, blijkt dat de gemeten 
verliezen voor frequenties lager dan circa1000Hz redelijk overeenkomen met de volgens 
model2 berekende wervelstroomverliezen. Voor hogere frequenties zijn de gemeten 
verliezen groter dan de aan de hand van model 2 berekende wervelstroomverliezen. De 
gemeten verliezen vertonen een exponentiëel verband met de frequentie f, waarbij de 
exponent een geschatte waarde van circa 1.5 heeft. Een waarde die hiermee overeenkomt, 
wordt ook in de literatuur L[8] vermeld. Omdat er alleen wervelstroom-verliezen kunnen 
optreden, en te zien is dat er een verschil is tussen de gemeten en volgens model 2 
berekende wervelstroomverliezen, is het aannemelijk dat model 2 niet geheel correct is voor 
genoemde hoge frequenties. Waarschijnlijk wordt dit effect veroorzaakt doordat de 
messing cylinder niet oneindig lang is ten opzichte van de diameter (zie 2.1.2). Omdat de 
verliezen voor frequenties lager dan circa 1000 Hz goed worden beschreven door model 2, 
ook bij variatie van de inductiesterkte, kan gesteld worden dat de inductiepulsatie
afhankelijkheid van de verliezen goed door model2 worden beschreven. 
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Figuur 4.3 Gemeten en volgens model1 en 2 berekende wervelstroomverliezen in 

een messing cylinder (0 15 mm en lengte 10 mm) bij een exciterend 

inductieveld Bext = 51 mT 
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Figuur 4.4 Gemeten en volgens model1 en 2 berekende wervelstroomverliezen in 

een messing cylinder (0 15 mm en lengte 10 mm) bij een exciterend 

inductieveld van Bext = 89 mT 
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4.3 Verliesmetingen aan permanente magneten 

De metingen worden verricht aan een tweetal permanente magneten, beide zogenaamde 
zeldzame-aarde-magneten. De gesinterde, cylindervormige magneten hebben een diameter 
van circa 15 mm en een lengte van circa 5 mm en zijn axiaal gemagnetiseerd. In bijlage B 
zijn de gegevens van de gebruikte permanente magneten opgenomen. Omdat het moeilijk 
is om in de permanente magneten een gaatje ten behoeve van een thermokoppel te boren, 
worden bij de metingen telkens twee gelijke permanente magneten gebruikt, gescheiden 
door een dun laagje rubber (dikte circa 1mm) waarin in het hart een thermokoppel-element 
is geplaatst dat in goed-thermisch contact staat met de beide magneten. 

Om de invloed van de permanente magnetisatie van de magneten op de verliezen te 
onderzoeken, zijn de verliezen bepaald zowel voor gedemagnetiseerde als voor 
gemagnetiseerde permanente magneten. 

4.3.1 Metingen aan gedemagnetiseerde magneten 

Een probleem bij het berekenen van de verliezen in gedemagnetiseerde magneten, is de 
onbekendheid met het juiste verloop van de B-H-curve en de juiste ligging van het 
instel punt, waardoor de exacte waarde van de relatieve permeabiliteit flr onbekend is. 
Aangenomen wordt dat rondom de oorsprong van een maagdelijke B-H-curve de relatieve 
permeabiliteit flr gemiddeld een hogere waarde heeft, dan de zogenaamde recoil
permeabiliteit flrec· 

De metingen aan de gedemagnetiseerde permanente magneten zijn uitgevoerd bij 
inductievelden van circa 51 mT en 77 mT, zowel aan de Nd-Fe-B- als aan de Sm-Co
permanente magneten. In bijlage L en M zijn de gemeten temperatuur-tijd-curven 
weergegeven, alsmede de met behulp van de curve-fit-methode verkregen parameters. In 
de figuren 4.5-4.8 zijn de gemeten verliezen uitgezet als functie van de frequentie. Zoals in 
2.3 is afgeleid, worden de verliezen opgesplitst in een tweetal componenten op basis van 
het frequentiegedrag van de verliezen. De eerste component, welke de hysterese-verliezen 
representeerd, vertoont een lineair met de frequentie f varierend verband. De 
wervelstroomverliezen, waarvan wordt aangenomen dat deze een kwadratische 
afhankelijkheid van de frequentie f vertonen, worden beschreven middels de tweede 
component. 
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Gemeten en berekende verliezen in een cylindervormige, 

gedemagnetiseerdeNd-Fe-B-permanente magneet (014 mm, lengte 8 

mm) bij een exciterend1 inductieveld Bext = 51mT 
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Gemeten en berekende verliezen in een cylindervormige, gedemag

netiseerdeNd-Fe-B-permanente magneet (014 mm, lengte 8 mm) bij een 

exciterend inductieveld Bext = 77mT 

Het inductieveld, opgewekt door de luchtspoel, aan het oppervlak van de permanente magneet. 
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Figuur 4.7 Gemeten en berekende verliezen in een cylindervormige, 

gedemagnetiseerde Sm-Co-permanente magneet (015 mm, lengte 10 

mm) bij een exciterend inductieveld Bext = 51mT 
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Figuur 4.8 Gemeten en berekende verliezen in een cylindervormige, 

gedemagnetiseerde Sm-Co-permanente magneet (015 mm, lengte 10 

mm) bij een exciterend inductieveld Bext = 77 mT 
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Uit de figuren 4.5-4.8 blijkt dat de gemeten verliezen goed worden beschreven door de som 
van bovengenoemde twee componenten, waardoor deze aanname valide is. Uit de figuren 
4.6-4.8 blijkt dat de gemeten wervelstroomverliezen een goede overeenkomst vertonen met 
de volgens model2 berekende wervelstroomverliezen. Voor de afwijking in de figuur 4.5 is 
geen verklaring gevonden. 
Verder volgt uit de figuren 4.5 en 4.6 dat de verliezen in de Nd-Fe-B-permanente magneten 
beduidend groter zijn dan de berekende wervelstroomverliezen, hetgeen kan worden 
verklaard doordat de hysterese-verliezen een niet te verwaarlozen bijdrage tot de gemeten 
verliezen leveren. Voor de Sm-Co-permanente magneten geldt dat de gemeten hysterese
verliezen duidelijk veel kleiner zijn dan de wervelstroomverliezen ten opzichte van de 
metingen aan Nd-Fe-B-permanente magneten. 

4.3.2 Metingen aan gemagnetiseerde magneten 
Om een uitspraak te kunnen doen over de ligging van de instelpunten van de permanente 
magneten, zijn met behulp van een inductiemeter de axiale inductiesterktes op de kopse 
vlakken van de permanente magneten gemeten. De meetresultaten zijn in bijlage K te 
vinden. Uit deze metingen blijkt dat de inductiewaarde op de kopse vlakken voor de 
Nd-Fe-B-permanente magneten varieert tussen circa 0.33 Ten circa 0.44 T. Uit L[2] figuur 3 
blijkt dat voor temperaturen tot circa 6o·c bij genoemde inductiewaarden het instelpunt 
van de permanente magneet zich in het lineaire gedeelte van de B-H-curve bevindt. Voor 
de Sm-Co-permanente magneten gelden inductiewaarden tussen circa 0.23 Ten circa 0.30 T, 
waaruit met behulp van figuur 2 uit L[2] volgt dat ook het instelpunt van deze permanente 
magneten zich in het lineaire gedeelte van de B-H-curve bevindt. 

Er zijn metingen verricht aan gemagnetiseerdeNd-Fe-B-permanente magneten voor een 
exciterende inductiewaarde Bexc = 51mT, en aan de gemagnetiseerde Sm-Co-permanente 
magneet voor inductiewaarden van 51 mT en 77mT. In verband met tijdsdruk zijn de 
verliezen voor Nd-Fe-B-permanente magneten alleen voor een inductiewaarde van 51 mT 
bepaald. De gemeten temperatuur-tijd-curven zijn in bijlagen N en 0 opgenomen. De 
gemeten verliezen als functie van de frequentie f, zijn in de figuren 4.9, 4.10 en 4.11 
weergegeven. In deze figuren is, net als voor de verliezen in de gedemagnetiseerde 
magneten, tevens een vergelijking met de berekende wervelstroomverliezen gemaakt. 

In figuur 4.9 is te zien, dat de gemeten hysterese-verliezen voor Nd-Fe-B-permanente 
magneten negatief en zeer klein(< 0.01 W) zijn. Omdat dit fysisch hoogst onwaarschijnlijk 
is, en mede omdat de meetnauwkeurigheid het niet toestaat om verliezen kleiner dan 0.2 W 
voldoende nauwkeurig te meten, is het aannemelijk dat aan de negatieve hysterese
verliezen geen waarde dient te worden toegekend, doch uitsluitend te wijten zijn aan het 
fit proces. 
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Figuur 4.9 Gemeten en berekende verliezen in een cylindervormige, 

gemagnetiseerdeNd-Fe-B-permanente magneet (014 mm,lengte 8 mm) 

bij een exciterend extern inductieveld Bext = 51mT 

Voor alle drie de curven4.9,4.10 en 4.11 geldt dat de gemeten verliezen in gemagnetiseerde 
magneten, en in het bijzonder de hysterese-verliezen, kleiner zijn dan de verliezen gemeten 
in de gedemagnetiseerde permanente magneten. Een aannemelijke verklaring hiervoor is 
dat het instelpunt in geval van de gedemagnetiseerde permanente magneten zich niet 
bevindt in het lineaire gedeelte van de B-H-curve. Het is dan aannemelijk dat de minor
loops groter worden, waardoor de hysterese-verliezen toenemen. Tevens geldt, zoals in 
4.3.1 is vermeld, dat de gemiddelde relatieve permeabiliteit /Jr groter is dan de recoil
permeabiliteit /Jrec· Hierdoor zal het exciterende inductieveld Bexc groter zijn in de 
gedemagnetiseerde permanente magneten dan in de gemagnetiseerde permanente 
magneten, hetgeen tot gevolg heeft dat de verliezen groter worden. 
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Figuur 4.10 Gemeten en berekende verliezen in een cylindervormige, gemag

netiseerde Sm-Co-permanente magneet (015 mm,lengte 10 mm) bij een 

exciterend inductieveld Bext = 51mT 
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Figuur 4.11 Gemeten en berekende verliezen in een cylindervormige, 

gemagnetiseerde Sm-Co-permanente magneet (0 15 mm, lengte 10 mm) 

bij een exciterend inductieveld Bext = 77mT 



Aanbevelingen 

5. Conclusies 
Voor de berekening van de wervelstroomliezen in permanente magneten 
blootgesteld aan een homogeen pulserend magnetisch veld, kunnen modellen 
worden afgeleid. 

• Uit de metingen blijkt dat de gemeten verliezen in bovengenoemde permanente 
magneten goed door de theoretische modellen worden beschreven, zowel 
kwalitatief als kwantitatief, in het frequentiebereik van 300 tot 1200 Hz bij 
inductiepulsaties van 51 mT en 77 mT. 

De meetmethode gebruikt voor de verificatie van de modellen, vertoont een 
meetfout van slechts 2%. 

De verliezen in gedemagnetiseerde permanente magneten zijn groter dan de 
verliezen in gemagnetiseerde permanente magneten (een mogelijke verklaring 
hiervoor is dat het instelpunt van gedemagnetiseerde magneten niet in het 
lineaire gedeelte van de B-H-curve ligt, waardoor de relatieve permeabiliteit 
groter is dan de recoil-permeabiliteit). 

Voor gemagnetiseerde permanente magneten geldt dat de hysterese-verliezen 
zeer klein zijn ten opzichte van de werelstroomverliezen. 

In elektrische machines zijn de verliezen in permanente magneten ten gevolge 
van (tand)pulsaties van het inductieveld in gesinterde (elektrisch geleidende) 
permanente magneten in het algemeen niet zonder meer te verwaarlozen ten 
opzichte van blikverliezen. 
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Aanbevelingen 

6. Aanbevelingen 
Omdat de permanente magneten in een elektrische machine meestal niet lang en 
dun doch kort en plat zijn, dient een model te worden ontwikkeld, waarbij de 
invloed van de eindige lengte in rekening wordt genomen. 

Bij dit onderzoek zijn de metingen verricht aan in lucht geplaatste permanente 
magneten. In een elektrische machine zijn de permanente magneten veelal 
omgeven door een ijzerpakket, waardoor een ander instelpunt wordt bereikt. 
Geverifieerd moet worden dat de grootte van de verliezen onder deze, meer 
realistische, omstandigheden nauwelijks wordt beïnvloed. 

In een elektrische machine worden de verliezen in permanente magneten, 
behalve door pulsaties, ook veroorzaakt door rotaties van het inductieveld in het 
magneetmateriaaL Een directe verliesmeting, aan de hand van meting van een 
verlieskoppel, in een roterende opstelling geeft waarschijnlijk meer realistische 
waarden voor de verliezen. 
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Literatuuronderzoek 

Bijlage A: Literatuuronderzoek 

Ten behoeve van het afstudeerwerk is een literatuuronderzoek uitgevoerd in de diverse, op de TUE aanwezige, 
zoeksystemen: 

• Gedrukte versies van - INSPEC, Electrical Engineering Abstracts (EEA) 
- Science Citation Index (SCI) 

• VUBIS 
·Opm - INSPEC 

-DAO 
- SCI 
- NTIS 

Als selectie criterium is gebruikt of het desbetreffende stuk gaat over de verliezen (of dissipatie) in de permanente 
magneet, ten gevolge van magnetische veldsterkte variaties. 
De gebruikte zoektermen worden achtereenvolgens behandeld. 

EEA 
Er is gezocht in de gedrukte versie van INSPEC, Electrical Engineering Abstracts (EEA), waarbij gebruik is gemaakt van 
de INSPEC thesaurus vor het vinden van de juiste spelling van de trefwoorden. Omdat de toepassing van zeldzame
aarde permanente magneten een redelijk nieuwe verschijnsel is, is gezocht op de jaartallen 1992, 1991 en 1990 

Gebruikte trefwoorden (op alfabetische volgorde): 
cores demagnetisation 
eddy-current-losses eddy-currents 
hysteresis loss measurementlosses 
magnetic fields magnetic hystersis 
permanent magnet machines permanent magnet motors 
rare earth aloys rare earth netals 

Science Citation Index (SCI), gedrukte versie 

eddy-current lamination 
heat losses 
magnetic cores 
magnetic leakage 
permanent magnets 

Omdat het de toepassing van zeldzame-aarde permanente magneten een redelijk nieuwe verschijnsel is, is gezocht op 
de jaartallen 1992, 1991 en 1990 
Er is gezocht op 1e trefwoord 'magnet', en 2e trefwoord: dissipa(tion)(ted)(te) 

eddy 
loss(es) 

vu bis 
Deze trefwoordenlijst is gevonden uit trefwoordenregister, dat in elke TUE-bibliotheek te vinden is. Hierbij zijn de alle 
zoekwoorden die worden verkregen na intoetsing van onderstaande zoektermen, meegenomen in de verdere selectie. 
Er is niet op jaartal geselecteerd, het gehele bestand is onderzocht. 

trefwoorden (op alfabetische volgorde): 
draaistroomgeneratoren, machines, motoren 
elektrische machines 
elektrische stroomverdringing 
kleine elektromotoren 
machines 
ommagnetiseren 
permanent magneet machines 
permanente magneten 
skineffect 
veldreductie 
wervelstro( om)(men) 

driedimensionale elektromagnetische velden 
elektrische machines;permanente magneten 
hystere(sis )(se) 
kringstro(om)(men) 
magneten 
permanent 
permanente magneten 
permeameter 
synchrone generatoren 
verliezen 
zeldzame aarden 

Extra trefwoorden gebruikt bij de zoekoptie woord uit titel: 
brushless eddy 
fouca uit wirbel 

57 



Bepaling van de verliezen van permanente magneten 

CD-literatuuronderzoek 
Op CD zijn -op dit moment- de volgende literatuur-zoekbestanden beschikbaar: 

• lNSPEC 
• DAO (Dissertation Abstracts Ondisc) 
• SO (Science Citation Index) 
• NTIS 

Alle systemen, met bijbehorende zoektaal, zijn gebruikt om bruikbare literatuurverwijzingen te vinden. 
Hierbij zijn, voor de deshereffende systemen de volgende trefwoorden gebruikt: 

INSPEC 
Zoektaal ProQuest 
De volgende jaren zijn onderzocht: 1989 

1990 
1991 
1992 
1993, eerste half jaar 

Trefwoorden (optie 'Plurals, Variants lncluded' gebruikt): 
1 eddy 
2 loss 
3 permanent magnet 
4 dissipation 
5 rare earth 

Trefwoord combinaties: 2 and 3 
3and4 
1 and2and3 
2and5 

DAO (Dissertation Abstracts Ondisc) 
Zoektaal ProQuest, net als bij lNSPEC, zodat dezelfde zoektermen zijn gebruikt. 
Onderzocht zijn de jaren: -Jan 1988 tot en met Dec 1992 

-Jan 1993 tot en met Jul1993 

Trefwoorden (optie 'Plurals, Variants Included' gebruikt): 
1eddy 
2loss 
3 permanent magnet 
4 dissipation 
5 rare earth 

Trefwoord combinaties: 2 and 3 
3and4 

SCI 

1 and2 and3 
2and5 
4and5 

Onderzocht zijn de jaren: -Jan 1991 tot en met Dec 1991 
-Jan 1992 tot en met Dec1992 
-Jan 1993 tot en met Jul1993 
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Literatuuronderzoek 

Trefwoorden (afkomstig uit de ingebouwde trefwoordenlijst): 
1 eddy 
2.loss, losses, lossless, lossy 
3 permanent, permanente 
4 magnet magnets 
5 dissipate, dissipated, dissipates, dissipating, dissipation, dissipationless, dissipative 
6 rare, rare3 
7 earth, earthbased, earthing, earthly 
Showe* 

Combinaties: 

NTIS 
Zoektaal Silverplatter 3.11 

3 and4 
6and 7 
2and8 
8and5 
9and 2 
8and4 

Trefwoordenlijst(afkomstig uit de ingebouwde trefwoordenlijst); 
1 permanent, permanent-, permanent-magnet, permanent-magnets, permanente, permanentmagnet, 

permanentmagneten 
2 loss, loss-, loss-less 
3 dissipate, dissipated, dissipates, dissipating, dissipation, dissipation-,dissipation-free, dissipation-losses, 

dissipationless, dissipations, dissipative, dissipativeness 
4 rare-earth, rare-earth-alloys, rare-earth-based, rare-earth-compounds, rare-earth-metals, rare-earths, 

rare-earths-alloys 
5 eddy, eddy-current, eddy-currants, eddy-current-problems, eddy-currents, eddy-induced, eddy

dissi pation-concept 

Hierbij zijn de volgende combinaties gebruikt: 1 and 2 
2and3 
5 and 1 and 2 
1 and4 

Hierbij is één literatuurverwijzing gevonden, waarvan -op grond van abstract en titel- niet gezegd kan worden of dit 
bruikbaar is, zie appendix 1. 
Nadat dit artikel verkregen en bestudeerd is, kan gesteld worden dat het artikel niet bruikbaar is. 

Resultaten 
Uiteraard wordt middels bovenstaande trefwoorden een grote hoeveelheid literatuur gevonden. Hiervan is aan de 
hand van de titel en abstract geselecteerd op bruikbaarheid. 
Selectie criterium is daarbij of het desbetreffende stuk gaat over de verliezen (of dissipatie) in de permanente 
magneet, ten gevolge van magnetische veldsterkte variatiesDit blijkt een sterke eis te zijn: Geen enkele verwijzing 
voldoet. 
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Appendix 1 

Dit artikel is gevonden met behulp van NTIS, na bestudering is gebleken dat het geen bruikbare informatie bevat. 

TI: Magnetic Bearings fora Spaceflight Optical Disk Recorder. 
AN: N91211953XSP 

AU: Hockney-R.; Gondhalekar-V.; Hawkey-T. 

CS: Performer: SatCon Technology Corp., Cambridge, MA. 

Funder: National Aeronautics and Space Administration, Washington, DC. 

RD: Mar 91. 15p. 
py: 1991 

NT: In NASA, Langley Research Center, Aerospace Applications of Magnetic Suspension Technology, 

Part 1 p 183-197. 

CI: UNITED-STATES 

LA: ENGLISH 

PR: (Order as N91·21188/8, PC A17/MF A02) 
DE: Actuators-; Bias-; Magneto-optics-; Performance-tests; Servomotors-; Space-flight; 
Asymmetry-; Degrees-of-freedom; Eddy-currents; Losses-; Permanent-magnets. 

DE: *Magnetic-bearings; *Optical-disks; *Recording-instruments. 
SC: Photography-and-recording-devices-Recording-devices (82C); 

Industrial-and-mechanical-engineering (94); 

Space-technology-Unmanned-spacecraft (84G); 
Space-technology-Manned·spacecraft (84C) 
CC: 82C, 94, 84G, 84C, 82, 84 

AB: The development and testing of a magnetic bearing system for the translator of the read/write 

head in a magneta-optie disk drive are discussed. The asymmetrical three-pole actuators with 

permanent magnet bias support the optical head, and its tracking and focusing servos, through 

their radial excursion above the disk. The specifications for the magnetic bearing are presented, 
along with the contiguration of the magnetic hardware. Development of a five degree of freedom 

collisionmodel is examined which allowed assessment of the system response during large scale 

transients. Experimental findings and the results of performance testing are presented, including 

the roll-off of current-to-force due to eddy current loss in the magnetic materials. 

AG: NASA 
CA: 091390000, SC739580 
CN: Contract: NAS530309 
UD: 9117 
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Gegevens permanente magneten 

Bijlage B Gegevens Permanente Magneten 

Ten behoeve van de metingen zijn een aantal permanente magneten aangeschaft bij de 
firma Goudsmit Magnetic Supplies B.V. te Waalre. 

Er zijn vier permanente magneten, twee gelijke op basis van Nd-Fe-B en twee gelijke 
op basis van Sm-Co zeldzame-aarden. 

De belangrijkste gegevens van de permanente magneten zijn: 

NdFeB Sm Co 
Type nr (Goudsmitcode) S 01404FA1A S 01505DA1A 

p (Qm) 1.4 10-6 510-7 

I-lr 1.05 1.05 
lm (m) 410-3 510-3 
Rm (m) 710-3 7.510-3 
s.m. (kg/m3

) 7400 8400 
s.w. 0/(kgK)) 440 390 
Curietemperatuur Tc ("C) 310 720 

De permanente magneten zijn aangeschaft onder stadsbonnr 8620 
eenterm 3HOOH-1-00 000 
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Skindiepte 

Bijlage C: Skindiepte 

Voor de skindiepte geldt de volgende formule: 

ó= ~ 
/\"j ffiU/l 

Voor permanente magneten op basis van zeldzame aarden gelden de volgende 
gegevens (zie bijlage B): 
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Figuur C.l Skindiepte als functie van de frequentie, voor zowel Nd-Fe-B-, als 

Sm-Co-permanente magneten. 
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Wervelstroomverliezen 

Bijlage D: Wervelstroomverliezen 

In deze bijlage zijn de wervelstroomverliezen, berekend aan de hand van zowel model 
1 en 2, grafisch weergegeven. In de grafieken zijn de verliezen weergeven als functie 
van de frequentie en bij een inductieveldsterkte van 1 T, zodat de verliezen per Tesla
kwadraat kunnen worden afgelezen. Voor de berekeningen zijn de afmetingen en 
fysische gegevens van de permanente magneten gebruikt, zoals die zijn opgenomen in 
bijlage B. 
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figuur D.1 Wervelstroomverliezen in een Nd-Fe-B-permanente magneet 

afmetingen 014 mm en 8 mm lang. Het externexciterend 

inductieveld bedraagt 1 T. 
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figuur D.2 Wervelstroomverliezen in een Sm-Co-permanente magneet 

afmetingen 015 mm en 10 mm lang. Het externexciterend 

inductieveld bedraagt 1 T. 



Meetopstelling DC 

Bijlage E Meetopstelling DC 

In deze bijlage wordt de meetopstelling beschreven, zoals die is gebruikt om de 
meetmethode, zoals beschreven in hoofdstuk 3, te verifiëren. 

Zoals in 3.2.1 is vermeld, wordt bij de verificatie gebruik gemaakt van een messing 
cylinder, welke inwendig voorzien is van een weerstandsdraad, zie figuur E.1. 

4 
0 
.,.; -,-

0 
·- oei 

b-r-7--r--7--~ _j_ 

~100~ 

Groef ten behoeve 

Figuur E.1 Messing proefstuk ten behoeve van verificatie-metingen 

Van dit messing proefstuk, waarvan de afmetingen gelijk zijn aan die van de 
magneten, zijn de volgende gegevens van belang: 

soortelijke massa p 8380.9 kg/m3 
soortelijke warmte is sw 373 J/KgK 

warmtegeledingscoëfficient is y 113 WjmK 
massa m 14.85 10-3 kg 

warmteinhoud me 5.48 J/K 
weerstand van de draad R 26.7 Wjm 

De beide delen van het messing proefstuk worden met een passing op elkaar geperst. 

De beide kopse vlakken van het messing proefstuk worden thermisch van de 
omgeving geïsoleerd, zodat de warmteoverdracht alleen via het gekromde oppervlak 
kan geschieden. De isolatie wordt met behulp van een hol cellulion kokertje, figuur 
E.2, gerealiseerd. De lucht in de holte zorgt voor isolatie, terwijl de dunne 
cylinderwand een hoge warmteweerstand heeft. 
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10.0 

Figuur E.2 Cellulion kokertje om het messing proefstuk thermisch te isoleren. 

250 

r Cellulion staaf Messing proefstuk 
M12 

130 

Figuur E.3 Houder, waarin het messing proefstuk wordt opgenomen. 

Zoals in 3.1 is uitgelegd, wordt in de messing cylinder een bekende hoeveelheid 
vermogen gedissipeerd. In figuur E.4 is te zien hoe dit vermogen wordt gemeten en 
geregeld. Het Pascal-computerprogramma, dat voor de uitvoering van de meting 
zorgt, wordt in bijlage H uiteengezet. 
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Meetopstelling wisselspanning 

Bijlage F: Meetopstelling wisselspanning 

Om de verliezen van permanente magneten te bepalen is een meetopstelling 
gerealiseerd, waarvan een schematische weergave op de volgende pagina. Om deze 
opstelling te kunnen testen zijn er eerst de wervelstroomverliezen in een messing 
cylinder (zie figuur F.l) bepaald. Nadat gebleken is dat deze meetopstelling goede 
resultaten oplevert (zie 4.2), is de messing cylinder vervangen door de permanente 
magneten. 

r--10_, 
~ 1 

V) ...... 

T 
J 

Figuur F.l Messing cylinder gebruikt om de wisselspanningsopstelling te testen 

Omdat de Nd-Fe-B-permanente magneten een kleinere diameter hebben dan de 
Sm-Co-permanente magneten, zijn er voor de Nd-Fe-B-permanente magneten aparte 
isolatie-kokertjes vervaardigd, zie figuur F.2. Ook deze isolatie-kokertjes zijn van 
cell ullon gemaakt. 

Figuur F.2 Koker ter isolatie van de Nd-Fe-B-permanente magneten. 

De magneten worden, samen met de isolatie-kokertjes ingeklemd in de houder die in 
bijlage E is getekend. Er wordt met een radiale ventilator langs de axiale richting lucht 
door de spoel geblazen. De snelheid bedraagt circa 2.8 mIs tot 6.6 mI si afhankelijk van de 
plaats waar de snelheid wordt gemeten. 
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Spoelontwerp 

Bijlage G: Spoelontwerp1 

Om in de te beproeven permanenten magneten een wervelstromen te kunnen induceren, wordt gebruik gemaakt van een 

luchtspoeL Aan deze luchtspoel worden de volgende eisen gesteld: 

De permanente magneet wordt geplaatst in het centrum van de spoel, zie figuur G.l. 

In de permanente magneet dient het inductieveld nagenoeg zuiver axiaal en zo homogeen mogelijk te zijn. 

De zelfinductiviteit van de luchtspoel mag niet te hoog zijn, omdat anders de benodigde voedingsspanning te hoog 
wordt. 

Tijdens de metingen van de verliezen in permanente magneten wordt de spoel periodiek stroomvoerend en 

stroomloos. Tijdens de stroomvoerende tijdsduur mag de spoel -ten gevolge van ohmse dissipatie- niet te heet 

worden. 

Het magnetisch inductieveld wordt zowel analytisch, als numeriek (met behulp van OPERA-2o>) berekend. 

In figuur G.l is de dwarsdoorsnede van een luchtspoel getekend, waarbij de afmetingen van de luchtspoel zijn aangegeven, 

alsmede de posities van het veldpunt p en het bronpunt q. 

r 

~ lq ~ 
/ '! ---, i :;: ., 

Wikkelingen -:- ·-·--'-·-f·-~~-·-·j_·--·_j·l._z.,.. 
Zp .._ z .!s. 

_ _ .J -..........Permaneote 2 
Magneet 

' 

Figuur G.l Spoel dwarsdoorsnede met afmetingen 

Omdat de spoel en de permanente magneet rotatiesymmetrisch zijn, is het mogelijk om van het cylindrische coördinatenstelsel 

(r,cp,z), zoals gebmikt in figuur G.l, over te gaan op een cartesisch coördinatenstelsel (x,y,z), zie figuur G.2. Hierbij gaatrover in x, <P 

gaat over in y voor cp = 0, en z blijft z. 

Om de magnetische veldsterkte H in het veldpunt p ten gevolge van een stroomfilament di in het bronpunt q te berekenen, maken 

we gebruik van de wet van Biot-Savart (G.l) 

- 1 dixs 
dH= 

4lt ~3 
(G.l) 

In figuur G.2 is te zien dat s van het bronpunt q naar het veldpunt p gericht is, terwijl Jdi een stukje van de 'bronstroom' 

representeert. 

Voor de vector s geldt de volgende definitie (G.2): 

met als lengte ~ 

h-rcosa 
-rsina 
Zp- Z 

Omdat deze bijlage omvangrijke formules bevat, is de gehele bijlage in een kleiner lettertype geplaatst 

©Vector Fields: Een in de vakgroep EMV aanwezig computerprogramma voor berekeningen met eindige elementen. 

(G.2) 

(G.3) 
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Figuur G.2 Veld ten gevolge van één winding 

De vector di is als volgt te noteren: 

&-( :~ )=( 
-rsinada) 
rcosada 

0 

Het vectorprodukt dl x s wordt, met behulp van (G.2) en (G.4), gelijk aan: 

j - (Zp- zXrcosada) k 

di x s = -rsinada rcosada 0 (zp- z)rsinada) 

h-rcosa -rsina z"- z r2 - hrcosada 

Bepaling van de verliezen van permanente magneten 

(G.4) 

(G.S) 

Voor de drie veldcomponenten dH,.,dHy en dH2 gelden dan de volgende vergelijkingen (G.6), (G.7) en (G.S): 

fdixs\ 
dH, = .1_ __ r = 1 (Zp- z)rcosa da 

4
7t ~

3 4
7t (h2 + r2- 2hrcosa + (Zp- zf r (G.6) 

.1.Jiixs1= 1 (Zp-z)rsina da 

~ w ~( ~ h2 + r2- 2hrcosa + (Zp- zf }2 

(G.7) 

(dixs~ 
dHz = _L __ = _L r2 - hrcosa da 

47t ~3 47t ~ 
lh2 + r2- 2hrcosa + (Zp- zfr 

(G.S) 

De veldcomponent in de y-richting Hy, welke gelijk is aan de tangentiële component cp, is, op grond van symmetrie, gelijk aan nul. 

G .1 Berekening van de axiale veldsterkte H.: 
Om de totale axiale veldsterkte H, in het veldpunt p, ten gevolge van de gehele stroombelegging van de luchtspoel, te berekenen, 

dient formule (G.S) te worden geïntegreerd over het gehele stroombeleggings-volume, zoals is aangegeven in figuur G.l: 

r2 - hrcosa dzdrda 

(h2 + r2- 2hrcosa + (zp- zft 
(G.9) 

Om de veldsterkte-component H., in het veldpunt p te berekenen, dient formule (G.6) te worden geïntegreerd over het gehele 

stroombeleggings-volume zoals is aangegeven in figuur G.l: 

74 



Spoelontwerp 

(zp- z}rcosa dadrdz 

{h2 + r2 - 2hrcosa + (zp- zft 

a• O,r• R1 ,z•.!J. 
2 

(G.lO) 

Om (G.9) en (G.lO) te kunnen uitrekenen, wordt gebruik gemaakt van het integraaltabellenboek van Gradshteyn & Ryzhik L[6]. In 

de hiernavolgende afleidingen wordt gerefereerd aan het gebruikte formulenummer uit L[6]. 

Eerst wordt (G.9) naar de axiale richting z geïntegreerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 2.271.5 uit L[6]: 

Waarbij x,a en c als volgt zijn gedefmiëerd: 

x=z-Zp 

a = h2 + r2 - 2hrcosa 

c = 1 

Vergelijking (G.9) gaat met (G.ll) en (G.12) over in 

..LJa•J2n,r•[R2 (r2-hrcosaXz-zp) r··~drda 
Hz= 47t {h2 + r2- 2hrcosa}v'h2 + r2- 2hrcosa + (Zp- zf • -~ 

a• O,r• R1 

hetgeen tot de volgende vergelijking leidt: 

..l_Ja•J2n ,r • R2{r2 - hrcosa) {~- z ) + 0 + Zp) ]drda 

Hz = 47t (h2 + r2- 2hrcosa) Vh2 + r2 - 2hrcosa + n- zpf Vh2 + r2 - 2hrcosa +u+ Zef 

a= O,r• R1 

Deze integraal is als volgt te noteren, 
a.-2•,r-Rz 

Hz~r -frr. JJ (I.+ Ib)[n. + nb]drda 

a.•O,r•R1 

waarbij gebruik wordt gemaakt van de definities 

Ib ~ hrcosa - h2 

h2 + r2 - 2hrcos a 

n. ~r (~ - Zp) 
yh2 + r2 - 2hrcosa + {~- zpf 

Ilb~ (l + z) 
yh2 + r2- 2hrcosa +U+ zpf 

(G.ll) 

(G.12) 

(G.13) 

(G.14) 

(G.15) 

(G.16) 

(G.17) 

(G.18) 

(G.19) 

Van de tweevoudige integraal (G.14) wordt de integraal naar de straal r uitgerekend, voor de duidelijkheid wordt in de 

hiernavolgende formules de integraal naar de hoek a weggelaten. 

De uitdrukking (G.14) kan in de volgende deelintegralen worden gesplitst: 

(G.20) 
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J
•·IO> f.... fhrcosa. h2) (~_ze) 
•·!4 Iblla dr = h2 + r2 - 2hrcosa ,Yh2 + r2. 2hrcosa + (t- Zrf dr 

(G.21) 

r•R1 

(G.22) 

r-Ra 

Deelintegraal (G.20) wordt met behulp van L[6) 2.261 omgeschreven. Onder voorwaarde dat c > 0, geldt: 

f dx = ...1..J 2~ ja+ bx + cx2) + 2cx +bl + C 
va+ bx + cx2 rclll Ï 

(G.23) 

Met behulp van de substituties 

x=r 

(G.24) 
b = -2hcosa 

c = 1 

gaat de deelintegraal (G.20) over in 
, . ., 
J Ia(IIa + Ilb)dr= (~- Zp)~2,Yh2 + r2- 2hrcosa +(~- zef + 2r- 2hcosa]::: +(~+ zr{2,Yh2 +r2- 2hrcosa +(t+ zrf + 2r- 2hcosa]::: = 

(G.25) 

De noemers zijn altijd positief, indien geldt dat h < R1 , hetgeen hier het geval is, de permanente magneet moet immers in de spoel 

passen. De permanente magneet is immers altijd kleiner dan de binnenstraal van de spoel, anders zou de permanente magneet niet 

in de spoel geplaatst kunnen worden. 

Deelintegraal 

(G.21) 

wordt met L[6), 2.284 verwerkt. 

f Ax + B dx = A._l_J f-P- VQ] + 2Bc- Ab arct{î/ P lL:t.lg_] + c 
(p + Q)(Q c 2f-Pul l-P+ (Q ~ c2~ b2- 4(a + p};:l b2- 4(a + p};: (Q 

(G.26) 

Randvoorwaarden voor de geldigheid van (G.26) zijn: 

p<O 

~b2 - 4(a + p)cl~ 0 

(G.27) 

waaraan wordt voldaan. 

De gebruikte definities zijn: 
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Q =a+ bx + x2 

x= r 

a = h2 + (~- z:pf 

b = -2hcosa 

c = J 

A =hcosa 

8 = -h2 

De deelintegraal (G.21) gaat over in: .... i r-.. 
lbo d _ (~ ) hcosa .j(J- z:pf -Vh2 + r2 - 2hrcosa + (~- z:pf 

a r- , - Zp + J ~ ~ +Vh2 + r2 - 2hrcosa + n- zpf -llt 
r•Rl 

Hetgeen na invulling van de grenzen resulteert in: 

J,_., lblla dr = ~J (~- zp)-Vh2 + R22 - 2hR2cosa + n- z:pf (~- Zp)+Vh2 + Rt2 - 2hRt cos a+(~- z:pf l + 
2 

11

l(~- zp)+Vh2 + R2
2 - 2hR2 cos a+(~- z:pf (~- zp)-Vh2 + R 12 - 2hR 1 cos a+(~- z:pf 

r•Rt 

De deelintegraal (G.22): 

Spoelontwerp 

(G.28) 

(G.29) 

(G.30) 

(G.22) 

wordt op dezelfde wijze als de deelintegraal (G.21) verwerkt, met het verschil dat in plaats van - Zp nu + Zp wordt gebruikt. 

(G.31) 

(G.32) 

De totale axiale magnetische veldsterkte H, volgt uit de integratie van de hoek a van de som van de deeloplossingen: 
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·-· 
+ hçgsqJ (~- z.p)-yh2 + R2

2
- 2hR2cosa + (~- zpf (~- z.p)+Vh2 + Rt2 - 2hR, cos a+ n- zpf l + 

2 
11

lH-z.p)+yh2 + R22 - 2hR2cosa +(~-zpf {~-z.p)-yh2 + R, 2 - 2hR,cosa +{~-zpf 

-hsina[arct{O- z.p) -hcosa + R2 ]-arct{(~- zp) -hcosa + R 1 ] + 
hsina yh2 + R2

2 - 2hR2cosa + (~- z.pf hsina yh2 + R 1
2 - 2hR1 cos a+{~- zpf 

+ ~J (~ + z.p)-yh2 + R22- 2hR2cosa + n + zpf H + z.p)+yh2 + R,2 - 2hR,cosa + (~ + z.pf l + 
2 

11

ln + z.p)+yh2 + R22 - 2hR2cosa + (~ + zpf 0 + zp)-yh2 + Rt2 - 2hR,cosa + {~ + z.pf 

Deze integraal wordt met behulp van MatLab verder uitgerekend. 

G.2 Berekening radiale veldsterkte-component Hx 

Vergelijking (G.lO) wordt met L[6], 2.271.7 geïntegreerd naar de axiale richting, z. 

waarbij de volgende definities gelden: 

hetgeen resulteert tot: 

n=l 

------~-------+C 

{2n-t)~Ya+cx2r-' 

x=z-Zp 

a = h2 + r2 - 2hrcosa 

c = 1 

(G.3..1) 

(G.34) 

(G.35) 

(G.36) 

Ook hier wordt -net als bij de afleiding van de axiale veldsterkte- bij de berekening van de integraal naar de straal r de integraal 

naar de hoek a weggelaten omwille van de duidelijkheid. 

De integraal wordt in twee deelintegralen opgedeeld: 

(G.37) 

- rcosa dr 
yh2 + r2- 2hrcosa + (~ + z.pf 

(G.38) 

Deelintegraal (G.37) wordt met behulp van L[6], 2.264.2 geïntegreerd naar de straal r. 
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J.M.dx = A(Q .Ah.l.•J2~ + 2cx +b) +C 
fQ c 2dëll, 

Dit geldt voor positieve c. 

De hulpvariabelen zijn als volgt gedefiniëerd: 

Resultaat van deelintegraal (G.37) is dan: 
, ... 

Q =a+ bx + cx2 

x =r 

a = h2 + (~- zpf 

b = -2hcosa 

c=1 

A= cos a 

f Illadr = cosa[Vh2 + R22 - 2hR2cosa +(~·Zpf -Vh2 + Rt2 - 2hRtcosa +(~-zpf] + 

r•R1 

De tweede deelintegraal 

- rcosa dr 
yh2 + r2- 2hrcosa + {~ + zpf 

wordt op dezelfde wijze geïntegreerd, daarbij wordt in plaats van - Zp nu + Zp gebruikt. 

, ... 
f Illbdr = -cosa[yh2 + R22 - 2hR2cosa +{~+ zpf -Vh2 + R1

2 - 2hR 1cosa +{~+ Zpf] + 

r•R1 

Voor de totale radiale magnetische veldsterkte H. geldt de volgende vergelijking 
a-2• 

Hx = ~J (cosa[Vh2 + R22 - 2hR2cosa + (~- Zpf - Vh2 + R1
2 - 2hR1 cos a+(~- zpf] + 

a•O 

- cosa[yh2 + R22 - 2hR2 cos a + {~ + zpf - Vh2 + R1
2 - 2hR1 cos a+(~+ Zpf] + 

+ hcos2a J Vh
2 

+ R2
2 

- 2hR2cosa + {~- :zpf + R2- hcosa] _ hcos2a J Vh
2 

+ R22 - 2hR2 cos a+{~+ zef + R2- hcosa]} do. 

ul Vh2 + R1
2 - 2hR 1 cos a+{~- Zpf + R1 - hcosa ul Vh2 + Rt2 - 2hR1 cos a+(~+ zpf + Rt - hcosa 

(G.39) 

(G.40) 

(G.41) 

(G.38) 

(G.42) 

(G.43) 

Zowel de axiale als de radiale veldsterkte dienen nog te worden geïntegreerd naar de hoek a. Dit wordt in het numerieke 

programma MatLab gerealiseerd. 

G.3 Numerieke verwerkingvan de integralen 

Zoals reeds is vermeld, is het veld zowel met behulp van een eindige elementen programma OPERA-2D, alsook met behulp van 

MatLab en de hier afgeleidde vergelijkingen uitgerekend. Hierbij is met OPERA-2D gezocht naar een oplossing die voldoet aan de 

randvoorwaarden zoals die in het begin van de bijlage gesteld zijn. Vervolgens is die oplossing geverifiëerd met MatLab. Het 
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verschil tussen de beide numerieke uitkomsten is kleiner dan 1 procent voor de axiale veldcomponent, en kleiner dan 3 procent 

voor de radiale veldcomponent Er kan dus worden gesteld dat de resultaten goed overeenkomen. In tabel G.1 zijn weergegeven de 

afmetingen van de luchtspoel welke met MatLab berekend is. 

Parameter [1e-3 m] 

Is 45.0 

R1 17.5 

R2 33.0 

d 1.0 

Vf 0.5 
Tabel G.1 Afmetingen luchtspoel 

Er is bij de berekening uitgegaan van koperen wikkeldraad met een diameter van 1 IlUl1, en er is verondersteld dat de vulfactor Vf 

ongeveer 0.5 zal zijn. Bij deze afmetingen zal het aantal windingen ongeveer 450 bedragen, en bij een spoelstroom van 5 Ampere 

levert dit een inductieveld op, zoals in figuur G.3 en G.4 is weergegeven. 

In de grafieken G.3 en G.4 is zowel de absolute waarde van respectievelijk Bz en Br weergegeven, alsook de procentuele afwijking 

van het lokale inductieveld ten opzichte van het axiale inductieveld in midden van de spoel, Bz(O,O). Hieruit blijkt dat het 

exciterende inductieveld zuiver axiaal gericht mag worden verondersteld. 

Ook is te zien dat de inhomogeniteit van het inductieveld kleiner dan 5 % is. Hetgeen een voldoende is voor de beoogde metingen 
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Figuur G.3 Axiaal inductie veld in de luchtspoel bij een stroom van 5 Ampére 
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Figuur G.4 Radiaal inductie veld in de luchtspoel bij een stroom van 5 Ampére 

Van het inductieveld kan ook een vectorplot worden gemaakt, zie figuur G.5. Hieruit blijkt dat het 
inductieveld nagenoeg zuiver axiaal gericht is. 
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Figuur G.5 Weergave veldlijnen luchtspoel 

G.4 Meting van de inductieveldsterkte 

Om de gerealiseerde spoel te testen, is een meetlusje met een diameter van 15 mm vervaardigd (hetgeen overeenkomt met de 

buitendiameter van de permanente magneten), bestaande uit 10 windingen van dun wikkeldraad. Dit meetlusje is in het centrum 

van de spoel geplaatst, en er is bij diverse stroomsterkten en frequenties de geïnduceerde spanning gemeten. Deze meetgegevens 

zijn in tabel G.2 geplaatst. 

Frequentie [Hz I [A] V geïnduceerd [mV] B [mT] B(5A) [mT] 
500 2.57 182.2 32.8 63.9 

500 5.07 350.9 62.3 62.3 

1000 2.57 367.4 33.1 64.4 

1000 4.95 706.0 63.6 64.2 

Tabel G.2 Gemeten inductieveldsterkte in de spoel. 

De laatste kolom bevat de gemeten inductieveldsterkte, omgerekend naar een stroom van 5 A. Hierdoor is het mogelijk om de 

berekeningen (figuren G.3 en G.4) en metingen te vergelijken. 

Zoals uit tabel G.2 en grafiek G.3 blijkt, is de gemeten inductieveldsterkte (circa 63 mT) groter dan de berekende (circa 42 mT). Dit 

wordt veroorzaakt doordat de werkelijke spoel een groter aantal windingen (633 windingen in plaats van 444 windingen) heeft dan 

de berekende spoel. De gerealiseerde spoel blijkt namelijk een vulfactor van circa 0.71 te hebben, terwijl bij de berekening is 

uitgegaan van een vulfactor van 0.5. 

G.S Voedingvan de spoel 

De impedantie van de spoel is gemeten, en bedraagt circa 11 mH inductief en circa 3 Q resistief, waardoor er bij een frequentie van 

1200Hz en een spoelstroom van 5 A, een voedende spanning benodigd is van circa 415 V. Dit is op te wekken met behulp van een 

in de vakgroep aanwezige veelpolige, roterende opwekker. 

G.6 Opwarmen van de spoel 

De spoel is in de gebruikte meetopstelling in 5 minuten opgewarmd tot circa 105"Celsius ten gevolge van ohmse dissipatie. Dit is 

een voor de wikkeldraad acceptabele temperatuur. De in het centrum van de spoel opgenomen permanente magneet wordt door de 

hogere spoeltemperatuur niet significant opgewarmd. Tijdens het meten van de opwarming van de spoel en permanente magneet, 

heeft de koellucht door het axiale gat in de spoel een snelheid van 2.8 tot 6.6 m;,, afhankelijk van de positie waar de snelheid wordt 

gemeten. 

81 



Bepaling van de verliezen van pennanente magneten 

82 



Programmatuur 

Bijlage H: Programmatuur 

De gebruikte programmatuur is in twee categoriëen in te delen; programma 1s om met 

behulp van MatLab1 de formules, zoals afgeleid in hoofdstuk 2 (theoretische 

modellen) en bijlage G (spoelontwerp), numeriek uit te rekenen, en programma 1s ten 
behoeve van de verliesmetingen. 

Voor de berekening met behulp van MatLab is gebruik gemaakt van versie 3.5m van 
MatLab-386 voor MS-DOS computers. Het Pascal-programma is geschreven in Turbo
Pascal van Borland, versie 6.0 voor MS-DOS. 

Als eerste wordt een MatLab-programma ter berekening van de verliezen in perma
nente magneten weergegeven: 

Tekst van MatLab-file 1VERBER.M1 

$Filenaam: VERBER.M 

% Dit programma bepaalt de wervelstroom verliezen. 

% Hiervoor wordt model 1 en model 2 gebruikt. 

%De inductieveldsterkte wordt op 51.04 mT rms gesteld. 

Btop=sqrt(2)*51.04e-3; 

%Gegevens permanente magneten 

lm_Nd=2*4e-3;lm_Sm=2*5e-3; 

Rm_Nd=(14e-3)/2;Rm_Sm=(15e-3)/2; 

u0=4*pi*1e-7;ur=1.05; 

rho_Nd=1.4e-6;rho_Sm=5e-7; 

%Frequentie bereik voor log-schaal 

f1=10:10:1000; 

f2=1000:100:10000; 

f3=10000:1000:100000; 

f= [f1 f2 f3]; 

w=2*pi*f; 

%Skindieptes als functie van de frequentie 

skin_Nd=(2*rho_Nd./(w*uO*ur)). ·o.s; 
skin_Sm=(2*rho_Sm./(w*uO*ur)). ·o.s; 

%Verlies volgens model 1 
P1_Nd=lm_Nd*pi* (Rm_Nd) "4./(16*rho_Nd)*(w*Btop). "2; 

P1_Sm=lm_Sm*pi* (Rm_Sm) "4./(16*rho_Sm)*(w*Btop) ."2; 

%Complexe hulpvariabele, verliesfuncties en 

%verliezen volgens model2 

jkR_Nd=j* (1+j)*Rm_Nd./skin_Nd; 
jkR_Sm=j* (1+j)*Rm_Sm./skin_Sm; 

f2 Nd=real(-jkR Nd.*bessel(1,jkR_Nd) ./bessel(O,jkR_Nd)); 

P2_Nd=lm_Nd*pi*rho_Nd* (Btop/(uO*ur)) "2*f2_Nd; 

f2_Sm=real ( -jkR_Sm. *bessel (1, jkR_Sm). /bessel (0, jkR_Sm)); 

The MathWorks© 
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P2_Sm=lm_Sm*pi*rho_Sm*(Btop/(uO*ur))'2*f2_Sm; 

%Opslaan van de berekende verliezen 

save verber.mat f Pl Nd Pl Sm P2 Nd P2 Sm 

Het programma 1MESVER.M1 berekent de wervelstroomverliezen in een messing 
cylinder, ook hier volgens model 1 en model 2 uit hoofdstuk 2. 

$Filenaam: MESVER.M 

% Dit programma bepaalt de wervelstroom verliezen. 

% Hiervoor wordt model 1 en model 2 gebruikt. 

% Berekend wordt het vermogen per lengte-eenheid. 
%De inductieveldsterkte wordt op 51.04mT gesteld. 

Btop=0.05104*sqrt(2); 

lm=2*5e-3; 
Rm=(15e-3)/2; 
u0=4*pi*le-7;ur=l; 
rho=7.044Be-B; 

fl=l0:10:1000; 

f2=1000:100:10000; 

f3=10000:1000:100000; 
f= [fl f2 f3]; 

w=2*pi*f; 
skin=(2*rho./(w*uO*ur)) .'0.5; 

jkR=j*(l+j)*Rm./skin; 

f2=real(-jkR.*bessel(l,jkR) ./bessel(O,jkR)); 

Pl=lm*pi* (Rm) '4. / (16*rho) * (w*Btop). '2; 

P2=lm*pi*rho* (Btop/(uO*ur)) '2*f2; 

save mesver.mat f Pl P2 

De formules uit bijlage G worden met behulp van de hierna volgende routine 1s 
uitgerekend. In het hoofdprogramma (sPOEL.M) worden de variabelen gedefinieerd en 
het axiale en radiale veld geïntegreerd. In de subroutines(vEw_z.M en VELD_R.M) wordt 

het inductieveld uitgerekend volgens de genoemde formules. 
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% file: SPOEL.M 
%Dit is een programma berekent het veld H(z,r) in de lucht spoel. 

% Deze cylindrische spoel heeft een lengte van -b tot +b, een straal van 

% Rl tot R2. 
%De draaddiameter is d. De stroom heeft de waarde I. 
% Het veld is mbv Boit-Savart analytisch bepaald, naar z en I 

% is het veld reeds geintegreerd, echter niet in de hoek. 
% Dat wordt in dit programma gedaan. 

global P S 
Vf=0.5; %Vulfactor [] 

d=le-3; 
I=5; 

R1=(35e-3)/2; 

Rm=7.5e-3; 
Lm=lOe-3; 
u0=4e-7*pi; 

sigma=17e-9; 

%Draaddiameter 
%Stroom door spoel 

%Binnenstraal spoel 

%Straal magneten 
%lengte magneten 

%mu-nul 

[m] 

[A] 

[m] 

[m] 
[m] 

%soortelijke weerstand koper [Ohm m] 



ls=45e-3; 
b=ls/2; 

R2=33e-3; 
%-- - - -

%Bereken N,J 

% --------------

N=8*(R2·Rl)*b*Vf/(pi*d'2); 

J=N*I/( (R2-R1)*2*b); 
%aantal windingen 

%stroomdichtheid 

R=(R2-R1)*pi*N/(sigma*d'2/4l; %DC Weerstand spoeldraad 

S= [J ;R1;R2 ;b;N;I]; %Spoel gegevensvector 
%---- ------------

%Integreer het veld 
% ------------

%afmetingen van cellen [m] a=le-3; 

n=Rl/a; 

m=b/a; 

%aantal cellen in R-richting [J 

%aantal cellen in z-richting [] 

%i=l komt overeen met Zp=O, i=m komt overeen met Zp=b. 

%j komt overeen met Rp=O, j=n betekent Rp=Rl. 

for j=l:l6, 

for i=1:16, 

Rp= (j 1) *a; 

Zp=(i l)*a; 

P= [Rp Zp]; 
Hz(i,j)=2*J/(4*pi)*quad('veld_z',O,pi);, 

Hr(i,j)=2*J/(4*pi)*quad('veld_r',O,pi);, 

clc; 

Rp 

Zp 

uO*Hr (i,j) 

uO*Hz(i,j) 

end;, %j 

end;, %i 

save veldcoil.mat S Hr Hz 

% File :VELD Z .M 

%Deze functie berekend de veldbijdrage in de z richting. De parameters zijn 

%opgenomen in een aantal globale vectoren: 

%de P, de plaatsvector (Rp,Zp) waar het veld gevraagt wordt, 

%En inS, de spoelgegevensvector (j,Rl,R2,b,N,I). 

%De functie dient nog in naar alpha geïntegreerd te worden 
function (alpha) 

Rp=P(l) ;Zp=P(2); 

Rl=S(2) ;R2=S(3) ;b=S{4); 

cosa=cos(alpha); 

sina=sin(alpha); 

z_m= {b-Zp) '2; 

z_p= (b+Zpl '2; 

Rp2=Rp'2; 

R12=R1'2; 

R22=R2'2; 

W1P=sqrt(Rp'2+R1'2 2*Rp*Rl*cosa+z_p); 

W1M=sqrt(Rp'2+R1'2 2*Rp*Rl*cosa+z_ml; 
W2P=sqrt(Rp'2+R2'2 2*Rp*R2*cosa+z_p); 

W2M=sqrt(Rp'2+R2'2 2*Rp*R2*cosa+z_ml; 

%hulpvariabele 

%hulpvariabele 
%hulpvariabele 

%hulpvariabele 

%hulpvariabele 

%hulpvariabele 

%hulpvariabele 

%hulpvariabele 

%hulpvariabele 

%hulpvariabele 

dHzl (b-Zp)*log((W2M+R2 Rp*cosa) ./(WlM+Rl-Rp*cosall; 

dHz2 (b+Zp)*log((W2P+R2 Rp*cosa) ./(WlP+Rl·Rp•cosall; 

Programmatuur 
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dHz3;log ( ( (b- Zp-W2M) . • (b- Zp+WlM)) . I ( (b- Zp+W2M) . • (b- Zp- WlM))) ; 

dHz4;atan ( ( (b- Zp) • (- Rp* cosa+R2)) . I (Rp* sina. *W2M)) ; 

dHz5; -atan ( ( (b- Zp) • (- Rp*cosa+Rl)) . I (Rp* sina. *WlM)) ; 

dHz6;log( ( (b+Zp-W2P). • (b+Zp+WlP)). I ( (b+Zp+W2P). • (b+Zp-WlP))); 

dHz7;atan(((b+Zp)*(-Rp*cosa+R2)) .I(Rp*sina.*W2P)); 

dHzB; -atan ( ( (b+Zp) • (- Rp*cosa+Rl)) . I (Rp* sina. *WlP)) ; 

dHz;(dHzl+dHz2)+Rpl2*cosa.*(dHz3+dHz6) -Rp*sina.*(dHz4+dHz5+dHz7+dHz8); 

%File: VELD R.M 

%Deze functie berekend de veldbijdrage in der-richting. De parameters zijn 

%opgenomen in een aantal globale vectoren: De functie dient nog in naar alpha 

%geintegreerd te worden 

%de P, de plaatsvector (Rp,Zp) waar het veld gevraagt wordt, 

%En inS, de spoelgegevensvector (j,Rl,R2,b,N,I). 

function dHr;veld_r (alpha) 
Rp;P(l) ;Zp;P(2); 

J;S(l) ;b;S(4) ;Rl;S(2) ;R2;S(3); 

cosa;cos(alpha); 
z_m;(b-Zp)•2; 

z_p;(b+Zp) ·2; 

Rp2;Rp•2; 

R12;R1.2; 

R22;R2'2; 

W1P;sqrt(Rp.2+R1·2-2*Rp*Rl*cosa+z_p); 

W1M;sqrt(Rp.2+R1.2-2*Rp*Rl*cosa+z_m); 

W2P;sqrt(Rp.2+R2·2-2*Rp*R2*cosa+z_p); 

W2M;sqrt(Rp.2+R2.2-2*Rp*R2*cosa+z_m); 

dHrl; W2M-W1M; 

dHr2;- (W2P-W1P); 

%hulpvariabele 

%hulpvariabele 

%hulpvariabele 

%hulpvariabele 

%hulpvariabele 

%hulpvariabele 

%hulpvariabele 

%hulpvariabele 

%hulpvariabele 

%hulpvariabele 

dHr3; log((W2M+R2-Rp*cosa) .I(WlM+Rl-Rp*cosa)); 

dHr4; -log ( (W2P+R2 -Rp*cosa). I (WlP+Rl-Rp*cosa)); 

dHr;cosa.• (dHrl+dHr2) + Rp* (cosa. •2) .• (dHr3+dHr4); 

Het inductieveld in de spoel is ook met behulp van het eindige elementen 

programma Opera-2D1 op een in de vakgroep aanwezige VAX/VMS computer van 
het fabrikaat Digital uitgerekend. Hierbij zijn de volgende files gebruikt. 

filenaam: opera2.comi 
mode;cont 

$ para #j 6.366e6 

$ para #ri 17.5e-3 

$ para #ru 40e-3 

$ para #ls 30e-3 

reco 0 #ru 0 #ru 

filenaam: spoel.comi 
set symm;axis soln;axi 
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draw shape;poly mate;l dens;#j perm;l 

cart xp;#ri yp;O 

cart yp=#lsl2 n=20 f;no 

Vector Fields© 
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cart xp=#ru n=20 
cart yp=O n=15 

fini n=lO f=dv dv=O 

quit 
draw shape=poly mate=O dens=O 
cart xp=O yp=O 

cart xp=#ri n=20 f=dv dv=O 
cart yp=#ls/2 n=20 f=no 
cart xp=#ru n=20 
cart yp=O n=15 

cart xp=lO*#ru n=20 bias=O f=dv dv=O 

cart xp=O yp=lO*#ru curv=-1/(lO*#ru) n=lO bias=O.S f=v v=O 

cart yp=#ru n=20 bias=l curv=O 
fini n=25 curv=O bias=.7 
quit 

pre.corni 
hp 7550 nlaO: 

$ para #ru 35e-3 

$ para #ls 40e-3 
$ comi spoelq mode=cont 

mesh 

n 

write spoelqa 

clear 
$ para #ru 33e-3 

$ para #ls 45e-3 
$ comi spoelq mode=cont 
mesh 

n 

write 

clear 

spoelqb 

$ para #ru 30e-3 

$ para #ls SOe-3 
$ comi spoelq mode=cont 

mesh 

n 

write spoelqc 

end 

Tijdens het meten van de verliezen worden de temperatuur-tijd-curven van de 

permanente magneten geregistreerd met behulp van een Pascal-programma. Dit 

programma is gebaseerd op een gelijksoortig programma, geschreven door 
H. Kemkens tijdens zijn afstudeerperiode in de vakgroep EMV. Belangrijke 

uitbreiding zijn: 

Het in een MatLab-file vastleggen van temperatuur, tijd, spanningen en 

stromen in de spoel. 

Het instellen, autorangen en uitlezen van de digitale IEEE-meetapparatuur. 

Het regelen van het toerental van de roterende opwekker met behulp van een 
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'fuzzy' -regeling. 

File-naam:CONTROLC.PAS 
program control; {Dit programma wordt gebruikt voor metingen aan permanente magneten 

{De verliezen tgv wervelstromen worden bepaald mbv een thermische meet 

{methode. Er wordt gebruik gemaakt van LabMaster I/0 en Timer, alsmede 
{IEEE 488 bus meting met NORMA Power Analyser. 
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{Hoogleraar Prof ir. E. Kamerbeek 
{Begeleider Ir. R. Kerkenaar 
{Afstudeerder: Gerard Thijssen 

uses 
Crt, graph, ieeeio; 

const 
timerl :integer= 1; 
timer2 :integer 2; 
timer3 :integer 3; 
model :integer 14; 
mode2 :integer 0; 
loadl :integer= 1000; 
load2 :integer= 30000; 

mode3 :integer= 15; 
load3 :integer= 32000; 
start chan:byte 0; -
eind chan:byte 4; 

graf 1000; 

seconden_per punt = 5; 

{timer voor duizendste sec 
{timer voor seconden 

{1000 duizendste sec in een seconde 
{maximaal 30000 seconden 

{geeft het eerste te lezen kanaal aan 
{geeft het laatste kanaal aande tussenliggende kanalen 

worden gelezen 

ectory = 1 C:\turbo\tp60\bgi 1
; 

lgpa:byte = 16; {aantal waarden voor het lopende gemiddelde 
temperatuur_chan:byte = 0; {geeft kanaal aan waarmee de temperatuur gemeten wordt 
vermogen_chan:byte = 3; 

:byte = 1; 

ankerstroom_chan:byte 3; 

spoelstroom_chan:byte 4; 

kw4:byte = 0; 

toeren uit chan: byte 0· 
' 

Spoeluit_chan:byte = 1; 

max_tijd:integer = 3500; 

max_aantal_black_strings 8; 

NTEMP: string= 1 00 1
; 

NMOTOR: string= 1 01 1 ; 

NSPOEL: string I 02 I) 

c3: real = 3 * 5.3e-3; 
c2: real = 0.0388; 
Max_ankerstroom: real = 50; 

Ranker: real = 0.17; 

Poolpaartal: integer = 20; 
Tacho_spanning:real =20.844; 

type 

in data 
channel 

array[O .. 4] of real; 
byte; 

voltage real; 

{geeft 
{geeft 
{geeft 

{geeft 

{geeft 

{geeft 

{geeft 

kanaal 
kanaal 

kanaal 
kanaal 

kanaal 

aan 
aan 

aan 
aan 

aan 

waarmee 
waarmee 
waarmee 

waarmee 

waarmee 

het vermogen wordt gemeten 
de spoelspanning wordt gemeten 

het toerental wordt gemeten 

de ankerstroom gemeten wordt 

de spoelstroom gemeten wordt 

kanaal waar het vermogen wordt ingesteld 

kanaal waar het toerental wordt ingesteld 
{geeft kanaal waar de spoelspanning wordt ingesteld 

{aantal tijdwaardes in file 

{0 ... 8l 
{Adres instelling voor IEEE488 bus. 

{constante van draaistroomgenerator 
{machine constante bij bekrachtiging circa 1 A 

{Maximale ankerstroom van de hoogpolige omzetter 

jAnkerweerstand van hoogpolige omzetter 
{Poolpaartal van gebruikte hoogfrequente generator 
{ TachoSpanning per 1000 rpm 

Buffer=array[l .. 3500]ofsingle; {estimate of needs, make smaller or larger as needed 
NameStr =array[l .. 20] of char; {the name of the next variablein file 
klein_kwad_array array[l .. 4] of real; 
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var 
stop: boolean; 
c: char; 
chan: byte; 
bunker teller: byte; 
dummy: integer; 
exit_vertraging: integer; 
lees_vertraging: integer; 
inlees, 
lopend_gemid_data: in_data; 

in_bunker: array[O .. 32] of in_data; 
in_geconv, 
in_conv: array[O .. 4] of real; 

uit_conv, 
uit_geconv: array[O .. 1] of real; 
uit_laatst_geschr, 
uit_te_schr, 

max_uit, 
min_ uit, 
delta uit: array[O .. 1] of real; 
eh: array[O .. 4] of string[4]; 

{er worden maximaal 5 kanalen ingelezen 
{het lopend gemiddelde van de ingangen 
{bunker voor opslag van de laatste meetwaarden 
{geconverteerde ingangswaarden 
{conversie waarden voor de ingangen 
{conversie waarden voor de uitgangen 
{geconverteerde uitgangswaarden 
{laatste weggeschreven waarde naar uitgang 
{nog weg te schrijven waarden 
{maximale waarde van de uitgang 
{minimale waarde van de uitgang 
{maximale verandering van de uitgang 
{array met eenheden 
{variabelen voor vermogens P regelaars P_oud, P, dP, P_gewenst: real; 

Spoelstroom_regelaar, Constant 
vermogens_regelaar: boolean; 

ki. kp, kd: real; 

regelaar, Temp_regelaar, Tijd_regelaar, Toeren regelaar, 
{geeft aan of de regelaars actief zijn is 
{parameters PI regelaar 

U_soll, U ist: real; 
dP max: real; 

uit_offset: array[O .. 1] of real; 
in_offset: array[0 .. 3] of real; 

{maximale toegestane verschil tussen gemeten 
{vermogen en het lopend gemiddelde 
{offset voor de uitgangen 
{bij ingang opgeteld geeft 0, offset 

lus_conv: real; {versterking in lus Labm - 4 kw - Norma - Labm 
stap, stapf, staps, stap_klein, stap_groot: real; {stapjes voor Vermogens regelaar 
R: real; {weerstand voor DC test 
eps: real; {geeft de tolerantie voor de P_regelaar aan 
timerl, timer2, timer3, model, mode2, mode3, loadl, load2, load3, tijd_oud, 
grafiek_teller: integer; {parameters voor de timer 
plot_punt: longint; 
time: real; {tijdwaarde 
T_hoog, T_laag, P_hoog, P laag, tijd_hoog, tijd_laag: real; 

cycli, cyclus: real; 
tijd_drempel, Temperatuur: real; 
t, temp, freq, spoel str: Buffer; 
name: NameStr; 
st, path, file_name: string; 
type_regelaar: integer; 
spanning: voltage; 
x, y: klein_kwad_array; 

{diverse parameters voor de regelaars 

{voor klein_kwadraat methode 
N: integer; {aantal meetwaarden voor klein_kwadraat 
blackstrings: array[O .. max aantal_black_strings] of string; 
grafisch: boolean; 
T_amb_start, T_amb_end: real; 
realdummy: real; 
Response, Reading: string; 

{geeft aan of er grafische output gewenst is 
{omgevingstemperatuur begin en einde meetcycli 

Frequentie, Versch_Frequentie, Frequentie_oud, Versch_Frequentie_oud, 
Versch_Frequentie_oud_oud, Freq_stap_oud, 

Frequentie_gewenst, dFrequentie: real; {Toerenregelaar parameters 

alarm_tij d: real; {geeft maximale aan-tijd ivm oververhitting spoel 
Spoelstroom, Spoelstroom_gewenst, dSpoelstroom, Spoelstroom_oud, eps_spoelstroom, 
Spoelstroom_laag, Spoelstroom_hoog: real; {Spoelstroomregeling parameters 
AC_meting, DC_meting: boolean; {Geven type metingen aan 
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Rspoel, Lspoel, Lgen, Rspoel2, Lspoel2: real; 

[$I C:\labmaste\TP4incl.pas] !file met de routines van LABMASTER 

procedure beep; 
begin 

writeln ( #07 ); 

end; {beep] 

procedure IEEEinit; 

[Procedures] 

{IEEE procedures] 

begin !Verklaring TEXT-codes zie hfdstk 11 Handleiding NORMA 

writeln(IeeeOut, 'OUTPUT',NTEMP, ';REN;LLO;T0.12'); 

writeln(IeeeOut, 'OUTPUT',NTEMP, ';SU+lOOO;RUO.l;COU'); 

writeln(IeeeOut, '0UTPUT 1 ,NTEMP, ';SI+l.O;RI100;COI 1
); 

{setting temp channel 

{settting stroom channel 
writeln(IeeeOut, 'OUTPUT',NTEMP, ';Y;MU;MI 1

); {over/underload,mean spanning,RMS stroo 

writeln(IeeeOut, 'ENTER ', NTEMP); 
readln(Ieeein, Reading); 

writeln(IeeeOut, 'OUTPUT ', NMOTOR, 1 ;REN;LLO;TO.l2'); 

str(lOOO * Poolpaartal I (60 * Tacho~spanning) : 6 : 2, reading); 
wr iteln ( IeeeOut, • OUTPUT', NMOTOR, • ;SU+ 1

, reading, 1
; RUl. 7 ;COU'); [anker spanning channel 

writeln(IeeeOut, 'OUTPUT 1 ,NMOTOR,';SI+3.1230;RI100;COI 1
); fankerstroom channel 

writeln(IeeeOut, 'OUTPUT',NMOTOR,';Y;MU;MI'); {over/underload,mean ankerspanning, 
{mean ankerstroom 

writeln(IeeeOut, 'ENTER •, NMOTOR); 

readln(Ieeein, Reading); 

writeln(IeeeOut, 'OUTPUT ' NSPOEL, • ;REN;LLO;TO.l2'); 

writeln(IeeeOut, 'OUTPUT ' NSPOEL, ';SU+l;RUlOO;COU'); {spoelspanning channel 

writeln(IeeeOut, 'OUTPUT ' NSPOEL, • ;SI+0.8012;RI60;COI'); {spoelstroom channel 
writeln(IeeeOut, 'OUTPUT ' NSPOEL, ';Y;NU;NI'); {over/underload,RMS spoelspanning 

{RMS spoelstroom 

writeln(Ieeeüut, 'ENTER 1 , NSPOEL); 

readln(Ieeein, Reading); 
end; {IEEEinit} 

procedure IEEElees (dev: string; var stroom, spanning: real); 

var 

code: integer; 

string; 

ok: boolean; 
begin {Verklaring ®/0 codes zie hfdstk 11.6, Handleiding NORMA] 

ok : false; 
repeat 

writeln(Ieeeout, 'ENTER ', dev); 

readln(Ieeein, response); 
:= copy(response, 1, 1); 

case signa! level[l] of 
'@': begin 

end; 

'A': begin 

end; 
'B': begin 

end; 
•c•: begin 

end; 
'D': begin 

ok := true 

writeln(IeeeOut, 'OUTPUT • dev, ';BlU' ); 

writeln(IeeeOut, 'OUTPUT' dev, ';BOU'); 

writeln(IeeeOut, 'OUTPUT' dev, ';BlU'); 



writeln(IeeeOut, 'OUTPUT I dev, 
end; 

'E': begin 

writeln(IeeeOut, 'OUTPUT I dev, 

end; 

'F': begin 

writeln(IeeeOut, 'OUTPUT I dev, 

end; 
'G': begin 

writeln(IeeeOut, 'OUTPUT I dev, 

end; 

'H': begin 

writeln(IeeeOut, 'OUTPUT I dev, 

end; 
I I I : begin 

writeln(IeeeOut, 'OUTPUT I dev, 

end; 

'J': begin 

writeln(IeeeOut, 'OUTPUT I dev, 

end; 

'K': begin 

writeln(IeeeOut, 'OUTPUT I dev, 

end; 
I L': begin 

writeln(IeeeOut, 'OUTPUT I dev, 

end; 

'M': begin 

writeln(IeeeOut, 'OUTPUT I dev, 

end; 

'N': begin 

writeln(IeeeOut, 'OUTPUT I dev, 

end; 

'0': begin 

writeln(IeeeOut, 'OUTPUT I dev, 

end; 
end; [case} 

until ok; 
val(copy(response, 7' 10)' spanning, code); 

val(copy(response, 22, 10) • stroom, code); 

end; [IEEElees} 

procedure Go _graph; 

var 
Graphdriver, Graphmode: INTEGER; 

begin 

Detectgraph(Graphdriver, Graphmode); 

Initgraph(Graphdriver, Graphmode, BGI_directory); 

end; [Go_graph} 

function xx (x: REAL): INTEGER; 

begin 

xx := ROUND((x • Getmaxx) I 100); 

end; [xx} 

function yy (y: REAL): INTEGER; 
begin 

yy := ROUND( (y • Getmaxy) I 100); 

end; [yy) 

Programmatuur 

1 ;B1I 1
); 

I ;B1U;B1I'); 

';BOU;B1I'); 

I ;B1U;B1I'); 

I ;BOl I); 

';BOI;B1U'); 

I ;BOI;BOU'); 

I ;BOI;B1U'); 

I; B1I I); 

I ;B1I ;B1U'); 

I ;B1I;BOU'); 

';B1I;B1U'); 

procedure Input_hires_string(x,y:REAL;tekstlijn:string;maxlengte:INTEGER;var st: string); 
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var 

stoppen: BOOLEAN; 

a: CHAR; 

tekstblanks: string; 

tl: INTEGER; 
begin 

stoppen := FALSE; 

tekstblanks := 11
; 

if LENGTH(tekstlijn) > 0 then 

for tl : 1 to LENGTH(tekstlijn) do 
tekstblanks := tekstblanks + 1 1 ; 

if LENGTH(st) > maxiengte then 
st : COPY(st, 1, maxiengtel; 

Outtextxy (xx (x) , yy (y), tekstlijn + st + ' ') ; 

while stoppen = FALSE do 
begin 

while not Keypressed do; 
a : = Readkey; 
if ORD(a) = 13 then 

begin 

Setcolor(Black); 

Outtextxy(xx(x), yy(y), tekstblanks 

Setcolor(White); 

St + I I) i 

Outtextxy(xx(x), yy(y), tekstblanks +st); 
stoppen : TRUE; 

end {ORD(a)=13l 
else if (ORD(a) = 8) then 

begin 

if (LENGTH(st) > 0) then 

begin 
Setcolor (Black); 

Outtextxy(xx(x), yy(y), tekstbianks +st+ ' '); 
st : COPY(st, 1, LENGTH(st) 1); 

Setcolor(White); 

Outtextxy(xx(x), yy(y), tekstblanks + st+ ' 1
); 

end; {LENGTH(ST)>OJ 
end {ORD (a) =8} 

else if LENGTH(st) < maxiengte then 

begin 

Setcolor(Biack); 

Outtextxy(xx(x), yy(y), tekstblanks +st+' '); 

st := st + a; 
Setcolor (White); 
Outtextxy(xx(x), yy(y), tekstblanks +st 

end; 

end; (while} 
end; {Input_hires_string) 

procedure Kader (grafisch: BOOLEAN); 

var 
i: BYTE; 

st: string; 

begin 

if grafisch then 
begin 

Rectangle(xx(O), yy(O), XX(lOO), yy(lOO)); 

Rectangie(xx(1), yy(S), xx(49.5), yy(SO)); 

Rectangie(xx(SO.l), yy(5), xx(99), yy(SO)); 
Rectangle(xx(l), yy(51), xx(99), yy(99)); 

I I) i 

Outtextxy(xx(2) ,yy(1.5), 'Verliezen Permanente Magneten TUE EMV Gerard Thijssen'); 
Outtextxy(xx(53), yy(6), 'Spanning op input:'); 



end 

el se 
begin 

for i := 0 to 3 do 
begin 

end; 

STR (i, st); 

st :=st + ' 

Outtextxy(xx(53), yy(10 + 4 • i), st); 

Outtextxy(xx(53), yy(26), 'Spanning op uitgang:'); 
Outtextxy(xx(53), yy(30), 'uitgang 0 : '); 

Outtextxy(xx(53), yy(34), 'uitgang 1 : '); 

' + eh [i); 

Outtextxy(xx(53), yy(40), 'tijd = 

Outtextxy(xx(53), yy(44), 'P_gewenst ='); 

Line(xx(2), yy(55), xx(98), yy(55)); 

Cyclus='); 

Line(xx(2), yy(95), xx(98), yy(95)); 
STR(T_hoog : 5 : 2, st); 
Outtextxy(xx(2), yy(52), st); 

STR(T_laag : 5 : 2, st); 

Outtextxy(xx(2), yy(96), st); 

Programmatuur 

window(1, 1, 80, 25); 

TextBackground(Black); 

Textcolor(Black); 

cliSCI; 

TextBackground(Black); 
Textcolor(LightGray); 
inc(windmax, 512); 

gotoxy (1, 1); 

{ om scrollen tegen te gaan 

for i := 2 to 80 do 
write(CHR(205)); 

gotoxy ( 1, 3) ; 
for i := 2 to 80 do 

write(CHR(205)); 

gotoxy ( 1, 2 2 ) ; 

for i := 2 to 80 do 
write(CHR(205)); 

gotoxy(1, 25); 
for i := 2 to 80 do 

write(CHR(205)); 

for i := 2 to 24 do 
begin 

end; 

gotoxy(1, i); 

write(CHR(186)); 
gotoxy(80, i); 

write(CHR(186)); 

for i := 4 to 22 do 

begin 

gotoxy (42, i) ; 

write(CHR(186)); 

end; 
gotoxy ( 1, 1) ; 

write(chr(201)); 
gotoxy (80, 1); 

write(chr(187)); 
gotoxy(1, 3); 
write(chr(204)); 

gotoxy(80, 3); 

write(chr(185)); 
gotoxy(1, 22); 

write(chr(204)); 

{ horizontaal 

{ ver ticaal 
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gotoxy(80, 22); 

write(chr(185)); 

gotoxy(1, 25); 

write(chr (200)); 
gotoxy (80, 25); 

wr i te ( chr ( 18 8 ) ) ; 
gotoxy (42, 3); 

write(chr (203)); 
gotoxy(42, 22); 

Write(chr(202)); 
dec(windmax, 512); 

end; {ELSE} 
end; {kader} 

procedure titel; 
begin 

window(2, 2, 79, 2); 

gotoxy ( 1, 1) ; 

write('Verliezen Permanente Magneten TUE EMV 
end; {titel} 

procedure menu_win; 
begin 

TextBackground(Black); 
Textcolor(Black); 
window(5, 5, 40, 21); 

TextBackground(Black); 
Textcolor (LightGray); 

end; {menu win} 

procedure uitvoer_win; 
begin 

TextBackground(Black); 

Textcolor (Black); 

window(45, 5, 79, 21); 

TextBackground(Black); 
Textcolor(LightGray); 

end; {uitvoer_win} 

procedure invoer_win; 
begin 

window(2, 23, 79, 24); 
end; {invoer_win} 

procedure meet_input_menu (grafisch: boolean); 

procedure Hires_meet_input_menu; 
var 

begin 

st, st1, st2: string; 

rubbish: INTEGER; 

Kader (TRUE); 

Outtextxy(xx(3), yy(6), 'Meet menu:'); 
Outtextxy(xx(3), yy(9), '----------'); 

vermogens_regelaar := TRUE; 

type_regelaar := 0; 

if constant regelaar then 

begin 

Bepaling van de verliezen van permanente magneten 

Gerard Thijssen'); 

Outtextxy(xx(3), yy(12), 'Constant constant'); 
type_regelaar 1; 

end 



else if tijd_regelaar then 
begin 

end 

Outtextxy(xx(3), yy(l2), 'Tijd regelaar'); 

type_regelaar := 2; 

else if temp_regelaar then 

begin 
Outtextxy(xx(3), yy(12), 'Temperatuur regelaar•); 

type regelaar := 3; 

end 

else if not (constant_regelaar or temp_regelaar or tijd_regelaar) then 

begin 
Outtextxy(xx{3), yy{l2), 'Geen regeling'); 
vermogens_regelaar := false; 

end; {if} 

STR(type_regelaar, st1); 
st := 'type • + stl; 
Outtextxy(xx(3), yy(15), st); 
STR( :5:2, stl); 
STR( :5:2, st2); 

st : 'P laag • + st1 + ' P_hoog 

Outtextxy(xx(3), 
if temp_regelaar 

begin 
STR 
STR( 

yy (19)' 
then 

: 

: 

st); 

5 : 1' st1); 
5 : 1' st2); 

1 + st2; 

st : laag • + st1 + • T_hoog ' + st2; 

Outtextxy(xx{3), yy(22), st); 
end; 

if tijd_regelaar then 

begin 

end; 

STR(tij : 5 : 0, stl) ; 

STR(tijd_hoog : 5 : 0, st2); 

st := •tijd_laag • + st1 + ' tij 

Outtextxy(xx(3), yy(22), st); 

• + st2; 

Outtextxy(xx(3), yy(26), 'Data-file: ' + path + file_name); 
Outtextxy(xx(3), yy(29), ' I); 

St : = I I; 

Input_hires_string(3, 31, 'Aantal cycli? ' 2, st); 

VAL(st, cycli, rubbish); 
Outtextxy(xx(3), yy(34), 'Toets som te stoppen'); 
Outtextxy(xx(3), yy(37), • -------- ----- '); 

st : = '•; 

end;{Hires meet_input_menul 

procedure 
var 

count: integer; 
begin 

menu_ win; 

clr SCI; 

_menu; 

vermogens_regelaar : true; 

writeln; 
writeln('meet menu'); 
writeln(' ----- '); 

type_regelaar : 0; 

if constant_regelaar then 
begin 

writeln( 'Vermogen constant•); 
type_regelaar := 1; 

Programmatuur 
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end; 
if tijd_regelaar then 

begin 

writeln('Tijd regelaar'); 

type_regelaar 2; 

end; 
if temp_regelaar then 

begin 

writeln('Temperatuur regelaar'); 

type_regelaar 3; 

end; 

if not (constant regelaar or temp_regelaar or tijd_regelaar) then 
begin 

end; 

writeln('geen regeling'); 

vermogens_regelaar := false; 

writeln('type = ', type_regelaar); 
writeln('P_laag = ', P_laag : 5 : 2, 
if temp_regelaar then 

P_hoog = ', P_hoog : 5 : 2); 

writeln('T_laag = ' T_laag : 5 : 1, 

if tijd_regelaar then 

writeln('tijd_laag tijd_laag : 5 

writeln( 'Data-file: ' + path + file_name); 
write('Aantal cycli? '); 
readln(cycli); 

writeln('Toets Som te stoppen'); 
Wr i te ln ( 1 - - - - - - - - - I ) ; 

end; {tekst_meet input_menu} 

begin 
if grafisch then 

Hires_meet_input_menu 
el se 

tekst_meet input_menu; 

end; {meet_input_menu} 

procedure hoofdmenu; 

begin 

menu_ win; 

clrscr; 

writeln; 
wr i teln ('hoofdmenu' ) ; 
Wr i teln ( 1 --------- 1 ) ; 

writeln; 

writeln('l 

writeln('2 
writeln(' 3 

writeln('4 
writeln('5 

writeln('6 

writeln('7 

writeln('8 

writeln('9 
writeln; 

start meten' ) ; 

uitgangsspanningen veranderen '); 
uitgangsspanning opgeven '); 
regelmenu'); 

ki,kd'); 

kp '); 

toerenregel'); 
... '); 

ijken'); 

writeln('A : Stop'); 
end; {hoofd_menu} 

procedure update_menu; 
begin 

uitvoer_win; 

T_hoog = ' T_hoog : 5 : 1); 

0' tijd_ hoog tijd_hoog 5 0); 



clrscr; 
gotoxy ( 1 , 1) ; 
write( 1Spanning op input: 1); 
gotoxy ( 1 , 3) ; 
wr i te ( ' 0 : 1 

) ; 

gotoxy ( 3 1 , 3 l ; 

write(eh[O]); 
gotoxy ( 1, 4) ; 

wr i te ( ' 1 : ' ) ; 

gotoxy ( 31, 4) ; 

wr i te {eh [ 1] ) ; 
gotoxy ( 1, 5) ; 

wr i te ( 1 2 : ' ) ; 

gotoxy(31, 5); 
write (eh [2]); 
gotoxy ( 1, 6 J ; 

wr i te ( 1 3 : • ) ; 

gotoxy (31, 6); 

write {eh [3]); 

gotoxy ( 1 , 7 ) ; 

wr i te { ' 4 : ' ) ; 
gotoxy ( 31 , 7 ) ; 
wri te (eh [ 4] ) ; 
gotoxy ( 1 , 9) ; 
write{ 1Spanning op uitgang'); 
gotoxy ( 1 , 1 o J ; 

write('uitgang 0 : '); 
gotoxy ( 1 , 11 ) ; 
write('uitgang 1 : '); 

end; [update_menul 

procedure geef spanning_uit_menu_h; 
begin 

clrscr; 
gotoxy ( 1 , 1 ) ; 

I ga naar de rechter scherm helft 

[menu schrijven 

write('uitgeven van spanningen via'); 
gotoxy ( 1 , 2 l ; 
write('dac 0 en 1'); 
gotoxy { 1 , 4 ) ; 
wri te (' 0 : selecteer dac 01); 
gotoxy(1, 5); 

write (' 1 : selecteer dac 1'); 
gotoxy(1, 7); 

wri te (' u : uitgang omhoog, kleine 
gotoxy(l, 8); 

wr i te (' u : uitgang omhoog, grote 
gotoxy (1, 9); 

wr i te (' d : uitgang omlaag, kleine 
gotoxy (1, 10); 
wr i te (' D : uitgang omlaag, grote 
gotoxy (1, 12); 
write('geselekteerde dac : '); 
gotoxy (1, 16); 

stap'); 

stap'); 

stap'); 

stap'); 

write('een andere toets dan 0,1,d,u is stop'); 

end; [geef spanning_menul 

procedure exit_menu; 
begin 

Programmatuur 
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menu_win; 

clrscr; 

writeln('EXIT PROCEDURE'); 

wr i teln (' ============= •) ; 
writeln; 

Bepaling van de verliezen van permanente magneten 

writeln('Alle uitgangen naar minimale waarde'); 
[geef_spanning_uit_menu_u;} 

end; [exit_menu} 

[EINDE MENU STRUCTUREN} 

function lees (chan: channel): voltage; 

var 

realdummy, temperatuur: real; 
begin 

[Labmaster routine 

lees := (readad(chan, dummy) - in_offset[chan}) • in conv[chan}; 
end; [lees} 

procedure schrijf (chan: channel; spanning: voltage); 

var 
[Labmaster routine 

davalue: integer; 

begin 
davalue := round(uit_conv[chan] • spanning+ uit_offset[chan]); 
writeda(chan, davalue); 

end; [schrijf} 

procedure lopend_gemid (chan: channel); 

var 

j: INTEGER; 

som: REAL; 
begin 

som 0· 

for j := 0 to (lgpa - 1) do 

som :=som+ in_bunker [j, chan}; 

lopend_gemid_data[chan} som/ lgpa; 

end; [lopend_gemid} 

procedure data_in; 

var 
chan: channel; 

verschil: REJI.L; 

x: BYTE; 
begin 

IEEElees(NTEMP, realdummy, inlees[O}); 
IEEElees(NSPOEL, inlees[4}, inlees[1} ); 

IEEElees(NMOTOR, inlees[3}, inlees[2} ); 

[Deze procedure berekent het lopend 
{gemidddelde van de in de in_bunker 
[opgeslagen relevante waarden behorende bij 

[het geselecteerde ingangschan. 

[j selecteerd het aantal metingen 

{eerst de ingangen_lezen 

in_bunker [bunker teller} :=inlees; [metingen bewaren om het lopende gemiddelde te berekenen 

bunker teller: =bunker_teller +1; [het bepalen van de plaats waar de volgende meetwaarden bewaard worden} 

if bunker teller = lgpa then 

bunker teller 0; 
end; {data in} 

procedure Vermogens regeling; [vermogensregelaar Dit is een fuzzy regelaar 

var Versch_P,dP_const, Versch const: real; 
eps_P: real; 
stapp: real; 



begin 
eps_P := 0.05 * P_gewenst; 
dP_const := 0.1; 
Versch_const := 0.5 ; 
Versch_P := P_gewenst - P; 
dP : = P - P _oud; 
if ABS(Versch_P) < eps_P then 

stapp 

el se 
Versch const * Versch P/4 

stapp Versch const * Versch_P; 

P oud : = P; 

dP const * dP 

uit_te_schr [kw4) 
end; {P_regel} 

uit laatst_geschr [kw4) + stapp; 

procedure Toeren_regeling; 
var 

dF_const, Versch_const: real; 
eps_frequentie: real; 
stap_klein, stap_groot, stap: real; 
fuzzy: boolean; 

begin 
stap_klein := 0.02; 
stap_groot := 0.5; 
eps_frequentie := 0.05 * Frequentie_gewenst; 
dF_const := 0.4; 
Versch const := delta_uit[toeren_uit_chan) / (0.1 * Frequentie_gewenst); 

fuzzy : = true; 
if fuzzy then 

begin 

begin 

Versch_Frequentie := Frequentie_gewenst - Frequentie; 
dFrequentie := Frequentie Frequentie_oud; 
if ABS(Versch_Frequentie) < eps_frequentie then 

stapf := 2 * Versch_const * Versch_Frequentie - dF const * dFrequentie 

if Versch_Frequentie > 0 then 
stapf := stap_klein*(l+dFrequentie*dF_const) 

else if Versch_Frequentie < 0 then 
stapf := -stap_klein*(l+dFrequentie*dF_const) ;} 

end;} 
{Frequentie=Frequentie_gewenst} 

el se 
stapf := Versch_const * Versch Frequentie; 

if Frequentie_gewenst - Frequentie > eps_frequentie then} 

begin 
stapf := 0; 

if dFrequentie < 0 then 
stapf := stap_groot 

else if dFrequentie >= 0 then} 
stapf := stap_groot;} 

end;} 
{Frequentie<Frequentie_gewenst} 

if Frequentie - Frequentie_gewenst eps_frequentie then} 
begin 

end;} 

stapf : = 0; } 
if dFrequentie > 0 then } 

stapf := -stap_groot 
else if dFrequentie <= 0 then} 

stapf := -stap_groot;} 

Programmatuur 
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(Frequentie>Frequentie_gewenst] 
end(Fuzzy} 

el se 
begin 

if abs(inlees[ankerstroom_chan])>Max ankerstroomthen Versch Frequentie:;O;) 

stapf :: kp * (1 + ki) • Ver equentie; { kp * Versch_Frequentie_oud; 
stap :; (kp + ki+kd) * Versch_Frequentie - (kp+2*kd) * 

Versch_Frequentie_oud+kd•Versch_Frequentie_oud_oud;l 

100 

Freq_stap_oud : stapf; 

Versch_Frequentie_oud_oud := Versch_Frequentie_oud; 

Versch_Frequentie_oud Ver equentie; 

end; (if fuzzy] 

if stapf > [toer then 
stapf delta_uit[toeren_uit_chan]; 

if stapf < delta_uit[ _chan] then 
stapf -delta uit[toeren_uit_chan]; 

Frequentie_oud := Frequentie; 
uit_te_schr [toer uit laatst_geschr [toeren_uit_chan) + stapf; 

end; (Toeren_regeling} 

procedure Spoelstroom_regeling; 

var 

{Dit is een fuzzy regeling] 

stap_groot, 
begin 

stap_klein :; 0.05; 
stap_groot : 0.9; 

: real; 

eps_spoelstroom :; 2 I 100 • Spoelstroom_gewenst; 

if ABS(Spoelstroom Spoelstroom_gewenst) < eps_spoelstroom then 

begin 
staps :; 0; 

if ctSpoelstroom > 0 then 
staps :; -stap_klein 

else if ctspoelstroom < 0 then 
staps :; 

end; [Spoelstroom;Spoelstroom_gewenstl 
if Spoelstroom_gewenst - Spoelstroom > 

begin 

staps : 0; l 
if ctSpoelstroom < o then 

staps := stap_groot 

else if ctSpoelstroom 0 then 
staps := stap_groot; 

end; [Spoelstroom<Spoelstroom_gewenst] 
if Spoelstroom - Spoelstroom_gewenst > 

begin 
staps : 0;) 

if ctSpoelstroom > 0 then 
staps := stap_groot 

else if ctSpoelstroom 0 then 
staps : stap_groot; 

end; {Spoelstroom>Spoelstroom_gewenst] 

stroom then 

stroom then 

schr 
[Spoelstroom_regeling} 

uit_laatst_geschr[Spoeluit_chan] + staps; 

end; 

procedure 

var 

chan: channel; 
verschil: REAL; 
x: BYTE; 

(wegschrijven van data naar de DAC's) 



Programmatuur 

begin 
for chan := o to 1 do 

begin {testen of de uit te geven waarden toegestaan zijn 
if uit_te_schr [chan] > max_uit[chan] then 

uit_te_schr [chan] := max_uit[chan]; 
if uit_te_schr [chan] < min_uit[chan] then 

uit_te_schr [chan] : = min_uit [chan); {ervoor zorgen dat de uitgang geen) 
{grotere stap maakt dan delta uit ] 

[chan]; 

begin 

end 
el se 

begin 

end; 
end; {for J 

end; l 

[chan] then 

if verschil < 0 then 
begin 

schrijf (chan, uit laatst_geschr [chanl - delta_uit [chan]); 
[chan] : = _geschr [chan] 

end 
el se 

begin 
schrijf(chan, uit_laatst_geschr [chan) + delta_uit[chan]); 

[chan) := [chan) + del 
end; 

schrijf(chan, uit_te_schr [chan)); 
[chan] : ui [chan]; 

[chan); 

[chan]; 

procedure update; verzorgt inlezen en wegschrijven van en naar I/0 houdt de 
tijd bij, indien gewenst worden de regelaars aangesproken 

var 
chan: channel; 
ver schi 1: REAL; 
x: byte; 

begin 

(spoelspan_chan);] 
(toeren_chan); ) 

(temperatuur_chan) ;) 
(spoelstroom_chan); } 

Temperatuur := lopend_gemid_data[temperatuur_chan];l 
if vermogens_regelaar then 

begin 
P : inlees [vermogen_chan]; 
Vermogens_regeling; 

end; [if P_regelaar} 
if spoelstroom_regelaar then 

begin 
Spoelstroom := inlees[spoelstroom_chan]; 
ciSpoelstroom := Spoelstroom Spoelstroom_oud; 
Spoelstroom_regeling; 
Spoelstroom_oud := Spoelstroom; 

end; {if spoelstroom_regelaarl 
if toeren_regelaar then 

begin 
Frequentie := inlees[toeren_chan]; 
Toeren_regeling; 

end; {if toeren_regelaar] 
t; 
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time : load2 - timerread(timer2, dummy); 

end; {update} 

procedure schrijven (grafisch: BOOLEAN); {Zowel de laatst ingelezen waarde als het 

var 

chan: BYTE; 

j: INTEGER; 

{lopend gemiddelde worden weggeschreven naar hun 

{schermpositie. Na afloop uitvoer win geselecteerd 

stl, st2: string; 

begin 

102 

if grafisch then 
begin 

end 

el se 

begin 

for chan := star 

begin 

to eind chan do [schrijven van de ingangswaarden 

Setcolor(Black); 
Outtextxy(xx(60), yy(10 + chan * 4), blackstrings[chan - star ); 

STR(lopend_gemid_data[chan] : 5 : 1, stl); 
Setcolor(White); 
Outtextxy(xx(60), yy(10 + chan * 4), st1); 

blackstrings[chan start_chan] := stl; 

end; 

for chan := 0 to 1 do {schrijven van de uitgangen} 

begin 
Setcolor(Blackl; 
Outtextxy(xx(70), yy(30 + chan * 4), blackstrings[chan + 4]); 

STR [chan] : 6 : 2, stl); 

Setcolor(White); 

Outtextxy(xx(70), yy(30 + chan * 4), st1); 

blackstrings[chan + 4] := st1; 
end; 

Setcolor(Black); 
Outtextxy(xx(63), yy(40), blackstrings[6]); 

STR(time : 5 : 0, stl); 

Setcolor(White); 

Outtextxy(xx(63), yy(40), st1); 
blackstrings[6] stl; 

uitvoer_ win; 
for chan := star 

begin 
to eind chan do {schrijven van de ingangswaarden 

end; 

gotoxy(4, 3 + 1 * chan); 

write((inlees[chan]l : 9 : 3); 

gotoxy(14, 3 + 1 * chan) ;] 
write( ( [chan]) 

gotoxy(l4, 5); 
write(dFrequentie : 6 : 3); 

9 2); J 

for chan := 0 to 1 do {schrijven van de uitgangen} 

begin 

gotoxy(l2, 10 + 1 * chan); 

end; 

write 
gotoxy ( 2 0 , 10) ; 
write(stapf : 8 4); 

gotoxy (20, 11); 

write(staps : 8 4); 

[chan] 

gotoxy(4, 13); 
write( 1 tijd = 1 time 7 2, 1 Cyclus 

6 3) ; 

cyclus 7 1) ; 



gotoxy (4, 14); 
wr i te ( ' P _gewenst P_gewenst : 5 : 2); 

gotoxy(4, 15); 

wr i te ( ' I _gewenst Spoelstroom_gewenst : 6 : 3); 

end; 

gotoxy(4, 16); 

writeln('Frequentie_gewenst 

end; [ schrijven} 

procedure verander_uitgang_manueel; 

var 

d: char; 
stop: boolean; 
chan: byte; 

Frequentie_gewenst 

procedure uitgang_omhoog (chan: channel; stap: voltage); 

begin 
uit te_schr [chan] 

end; [uitgang_omhoog} 

uit te_schr [chan] + stap; 

procedure uitgang_omlaag (chan: channel; stap: voltage); 

begin 

uit_te schr [chan] 
end; [uitgang_omlaag} 

uit_te_schr [chan] - stap; 

begin 
geef_spanning_uit_menu_h; 

chan 0· 

stop := false; 
vermogens_regelaar := false; 
constant regelaar := false; 
repeat 

[scannen van de ingangen} 

if keypressed then 

begin 
d := readkey; 

delay(10); 
case d of 

'0' : chan 0; 

end; 

menu_win; 

'1': chan 1; 
'd': uitgang_omlaag(chan, 0.1); 

'D' uitgang_omlaag(chan, 5); 

'u' uitgang_omhoog(chan, 0.1); 
'U' uitgang_omhoog(chan, 5); 

el se 
stop true; 

end; [case} 

gotoxy(21, 12); 
write(chan : 2); 

update; 
schrijven(FALSE); 
delay(lees_vertraging); 

until stop; 
menu_ win; 
clrscr; 
invoer_win; 

end; 

Programmatuur 

5 1); 

[er is een toets ingedrukt 

[ welke toets? 

procedure geef_uitgangwaarde_op; [deze procedure vraagt gebruiker uitgang te selecteren, 
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{en vervolgens om de gewenste uitgangsspanning in te geven. Voor 
{het daadwerkelijk veranderen van de uitgangen (schrijven naarda 
{ converters) moet men optie 1 of 2 uit hoofdmenu gebruiken. 

var 
s: string; 
a, b: real; 
chan: byte; 
c: char; 
stop1, stop2: boolean; 

procedure lees_waarde; 
var 

begin 

OK: boolean; 
chan: byte; 
code: integer; 
a: real; 

write('Welke uitgang veranderen?( 0,1 ) '); 
chan : ~ 2; 
while chan ~ 2 do 

begin 
c readkey; 
case c of 

'0': chan 0; 

'1': chan 1; 
end; [case} 

end; (whilel 
ok : false; 
writeln; 
repeat 

write('geef de spanning 
readln (s); 

!SR J 
val(s, a, code); 
if (code <> 0) then 

OK false 
el se 

OK := true; 
{numerieke waarde ?} 
!SR+ l 
if OK then 

'); 

[lees string in 

if (a< max_uit[chan}) and (a>= 0) then {waarde tussen 0-maxuit[chan]? 
[chan] : = a 

el se 
ok := false; 

if not (ok) then 

until ok; 
clrscr; 

writeln('Een foute waarde,probeert u het nog eens '); 

end; (leeswaarde) 
begin 

Cl I SCI; 

gotoxy (1, 1); 
write('uitgangswaarde opgeven'); 
gotoxy (1, 3); 
write('de te schrijven uitgangswaarden zijn:'); 
stopl := false; 
repeat 

menu_win; 
for chan := 0 to 1 do 

{schrijven van de uitgangen) 



begin 
gotoxy(l, 5 + chan); 

write('dac', 

write 

chan : 2, ' : ' ) ; 

[chanl 8 : 4, 

end; 

ffor J 
invoer_win; 
clr SCI; 

write('wilt U een waarde veranderen j/n'); 

stop2 := false; 
repeat 

c : readkey; 

delay(lO); 
case c of 

'j' : begin 
writeln; 

de; 
stop2 := true; 

end; 
'n': begin 

clrscr; 
menu_win; 

clrscr; 
stopl :~ true; 

stop2 : true; 

end; (case} 
until stop2; 

until stopl; 

end; 

procedure exit; 

begin 

exit_menu; 

end; 

vermogens regelaar := false; 
constant_regelaar := false; 

tijd_regelaar := false; 
temp_regelaar := false; 

toeren_regelaar := false; 

spoelstroom_regelaar 

uit_te_schr[l) 

repeat 

false; 
[1); 

update; 

schrijven(FALSE); 

delay(exit_vertraging); 
until uit_laatst_geschr [1) min_uit[l]; 

[0] : = [0]; 

repeat 
update; 
schrijven(FALSE); 
delay( vertraging); 

until uit_laatst_geschr (0] 

end; {exit] 

min_uit[O]; 

I V'); 

procedure klein kwadraat (x, y: klein_kwad __ array; var a, b: real); 
{Bepaalt de regressie lijn volgens 

{kleinste kwadraten methode y 

var 
i: integer; 
noemer, som_x, som_y, som_xy, som x2: real; 

Programmatuur 

ax + b 
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begin 
som x : 0; 
som_y : 0; 
som x2 0; 
som_xy : 0; 
for i :;; 1 to N do 

begin 
som x := som x + x[i]; 
som_y := som_y + y[i]; 
som_xy som_xy + x[i] * y[i); 
som x2 : = som x2 + x [i] * x [i) ; 

end; 
- N * som_x2; 
• som_xy) I noemer; 

noemer := som x * som x 
a : (som_x * som_y - N 

b : (som_xy • som_x som x2 * som_y) I noemer; 
end; (klein_kwadraatl 

procedure ijken; 
procedure ijkmenu; 
begin 

menu_ win; 
clrscr; 
writeln; 
writeln('ijkmenu'); 
writeln(' --------'); 
writeln; 
writeln('1 
writeln ( '2 
writeln ( '3 

wr iteln ( '4 

writeln( '5 

writeln( '6 

writeln('7 
writeln( '8 

writeln( '9 

writeln; 
writeln('O 

end; 

beide uitgangen ijken'); 
alleen uitgang 0 ijken '); 
alleen uitgang 1 ijken '); 
alle ingangen ijken'); 
alleen ingang 0 ijken'); 
alleen ingang 1 ijken ... '); 
alleen ingang 2 ijken ... '); 
alleen ingang 3 ijken ... '); 
lus LabMaster 4 kw-Norma'); 

Stop• I; 

procedure ijken_uit (chan: channel); 
var 

minuit, maxuit: real; 
i, min, max, vertraging: integer; 

begin 
writeln(IeeeOut, 
writeln(IeeeOut, 
r eadln {Ieee In) ; 

'OUTPUT •• NSPOEL, I ;Y;MU;NI'); 
'ENTER ', NSPOEL); 

vertraging 5000; 
menu_ win; 
clrscr; 
y [1] := ·1800; 
y [2] := -500; 
y [3] 500; 
y [4] 1800; 
beep; 

Bepaling van de verliezen van permanente magneten 

writeln( 'Sluit een Norma NSPOEL spanningskanaai op kanaal ' cban, ' aan'); 
readln(c); 
for i := 1 to 4 do 

begin 
writeda(chan, round(y[i])); 
write(round(y[i] )) ; 



end; 

delay(vertraging); 

IEEElees(NSPOEL, realdummy, x[i]); 
writeln(x[i)); 

delay(vertraging); 

IEEElees(NSPOEL, realdummy, x[i]); 

klein_kwadraat (x, y, uit_conv[chan], uit_offset [chan]); 
writeln('offset dit kanaal set(chan) : 7 : 2); 

writeln('1luit_con dit kanaal •, 1000 I uit_conv[chan] : 8 
schrijf(chan, min_uit[chan]); 

readln(c); 

end; {ijken_uitl 

procedure ijken_in (chan: channel); 

var 
i, max, min, vertraging: integer; 

maxuit, minuit: voltage; 

c: char; 
begin 

menu_win; 

clr scr i 
if chan = 0 then 

begin 

end 
el se 

begin 

x [1) 

x [2] 

x [ 3] 

x(4] 

x [1] 
x [2] 

x [ 3 J 
x(4] 

:::::: 

end; 
vertraging 2000; 
beep; 

1. 25 I 100; 
3.75 I 100; 
6.25 I 100; 
8. 75 I 100; 

1.25; 
3.75; 

6.25; 
8.75; 

3, •e-3'); 

writeln('Verbind uitgang 1 met ingang ' chan 

readln(c); 

1, 'return'); 

for i : 1 to N do 

begin 
schrijf(l, x[i]); 
writeln(x[i]: 6 4, 'Volt'); 
if chan = 0 then 

begin 

delay ( 
y [i] : 

end; 

end; 
klein_kwadraat(x, y, 

if chan 0 then 
in_conv[chan] 

writeln('type de meterwaarde in'); 

readln(x[i]); 

[chan], in_offset [chan]); 

1000 * in_conv[chan]; 
writeln(•in_conv(', chan, ']is', 1000 * in_conv[chan] : 8: 3, 'e-3'); 
writeln(' [', chan, '] is' in_offset[chan] : 8: 3); 

readln (c); 

end; [ij 

Programmatuur 

procedure ijken_lus; 

var 

{ijk routine, alleen bij 4 kwadrantenvoeding J 
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begin 

min 

mid 

ma x 

min, mid, max, minuit, miduit, maxuit: voltage; 

c: char; 

1; 
5; 

8; 

menu_ win; 

clrscr; 

writeln('Maak verbinding tussen Labmaster'); 

writeln('uit chan 0 en 4kwadrant versterker'); 

writeln('Norma en Labmaster in_chan 1'); 
writeln('Stel Norma in: Analog out V-channel'); 
writeln('toets +return'); 

readln(c); 

schrijf(O, min); 

delay(lees_vertraging); 

IEEElees('NSPOEL', realdummy, minuit); 
schrijf(O, mid); 
delay(lees_vertraging); 

IEEElees('NSPOEL', realdummy, miduit); 
schrijf (0, max); 

delay(lees_vertraging); 

IEEElees('NSPOEL', realdummy, maxuit); 
lus_conv := (maxuit I max + miduit I mid + minuit I min) I 3; 
writeln('Lusversterking is ', lus_conv : 10 : 3); 

writeln('Stel Norma in: Analog out Power-channel'); 
readln (c); 

end; [ijken_lus} 

var 

uitoffset, maxuit: real; 
chan: channel; 

stop: boolean; 
begin 

ijkmenu; 
invoer_win; 

stop := false; 
repeat [ijkmenu} 

if keypressed then 

begin 

c := readkey; 

delay(10); 

case c of 
'1' : begin 

end; 
I 2 I ! begin 

end; 
I] I ! begin 

end; 
'4 I! begin 

end; 
I 5 I ! begin 

ijken_uit(O); 

ijken_uit(1); 

ijkmenu; 

ijken_uit(O); 

ijkmenu; 

ijken_uit(1); 

ijkmenu; 

for chan start chan 
ijken_ in(chan); 

ijkmenu; 

to eind chan do 



Programmatuur 

I 6 I : 

17 I : 

I 8 I: 

I 9 I : 

IQ I: 

end; [case} 
end; [if} 

until stop; 
IEEEinit; 

end; [ij ken} 

procedure regeling; 
var 

stop: boolean; 
procedure regel_menu; 

begin 

menu_ win; 

clrscr; 

writeln('regelmenu'); 

ijken_ in(O); 
ijkmenu; 

end; 
begin 

ijken_ in(1); 

ijkmenu; 

end; 
begin 

ijken_ in(2); 

ijkmenu; 

end; 
begin 

ijken_ in(3); 
ijkmenu; 

end; 

begin 

ijken_ lus; 

ijkmenu; 

end; 
begin 

stop true; 

end; 

if constant_regelaar then 
writeln('Constant regeling'); 

if temp_regelaar then 

writeln('Temperatuur regelaar'); 
if tijd_regelaar then 

writeln('Tijd regelaar'); 

if toeren_regelaar then 
writeln('Toeren regelaar'); 

if AC_meting then 
writeln('AC meting'); 

if DC_meting then 
writeln('DC meting'); 

if not (constant_regelaar or temp_regelaar or tijd_regelaar) then 
writeln('geen regeling'); 

writeln('T_laag = ', T_laag : 5 : 1, 

writeln('P_laag = ', P_laag : 5 : 2, 

T_hoog = ', T_hoog : 5 : 1); 

P_hoog = ', P_hoog : 5 : 2); 

writeln('tijd_laag = ', tijd_laag : 5 : 0, ' tijd_hoog = ', tijd_hoog : 5 : 0); 
writeln('Spoelstr 1=', Spoelstroom_laag : 5 1, 'Spoelstr_h=', 

writeln('Frequentie Frequentie_gewenst 
Wr i teln ( 1 

--- - - - ---
1 

) ; 

writeln('1 Constant Regeling'); 

writeln('2 Tijdafhankelijke regeling'); 

writeln('3 
wr i teln ( '4 

Temperatuur afhankelijke regel'); 

DC regeling'); 

Spoelstroom_hoog 5 : 1); 

7 1) ; 

109 



110 

writeln('S :AC regeling'); 

writeln( '0 : Stop'); 

end; {regel_menu) 

procedure constant_menu; 
begin 

menu_win; 

clrscr; 
writeln; 

writeln('constant_menu'); 

writeln('---- I ) ) 

if then 

writeln( 'De constant 

el se 
writeln( 'De constant 

writeln( •- - - - I ) ) 

regelaar staat 

regelaar staat 

writeln('1 Vermogens Regelaar uit'); 
writeln( '2 Vermogens 

writeln; 
writeln ( • 0 : Stop'); 

end; {constant_menu] 

procedure tij 
begin 

menu_ win; 
clrscr; 
writeln; 

Regelaar aan I) i 

writeln('Tijd afhankelijke regeling'); 
writeln('- - ---'); 

if tijd_regelaar then 

aan') 

uit'); 

writeln('De tijd_regelaar staat aan') 

el se 

writeln('De tijd regelaar staat uit'); 

Bepaling van de verliezen van permanente magneten 

writeln('tijd_laag ',tij : 5: 0, 't_hoog tijd_ hoog 5 0) ; 

writeln('1 Tijd regelaar uit'); 
writeln('2 
wr iteln (' 3 

writeln( '4 

Tijd regelaar aan'); 
laag tijd '); 
hoog tijd' ) ; 

writeln; 

writeln('O : Stop'); 
end; [tijd_regel __ menul 

procedure temp_regel_menu; 

begin 

menu_win; 

clrscr; 
writeln; 
writeln('Temperatuur afhankelijke regeling'); 
writeln(' - - - - - I ) ) 

if temp_regelaar then 

writeln( 'De tij 

el se 

egelaar staat aan') 

writeln('De tijd_regelaar staat uit'); 
writeln( 'T_laag ', T_laag : 5 : 1, ' T_hoog 
writeln(' -------'); 

writeln; 

writeln('l Temp regelaar uit'); 
writeln('2 Temp regelaar aan•); 
writeln('3 lage temperatuur drempel '); 
writeln('4 hoge temperatuur drempel'); 

T_hoog 5 1) ; 



writeln; 
writeln('O : Stop'); 

end; egel_menul 

procedure AC_menu; 

begin 
menu_ win; 

clrscr; 

writeln; 

writeln('AC menu'); 

if toeren_regelaar then 

writeln('De toeren regelaar staat aan') 

el se 
writeln('De toeren regelaar staat uit'); 

if spoelstroom_regelaar then 

writeln('De spoelstroom regelaar staat aan') 

el se 
writeln('De spoelstroom regelaar staat uit'); 

writeln('Spoelstr 1 ', Spoelstroom_laag: 5 : 2, 

writeln('Frequentie_gewenst Frequentie_gewenst 
writeln('-------- '); 

writeln('l Frequentie Regelaar uit'); 
writeln('2 Frequentie instelling'); 

writeln('3 Spoelstroom Regelaar uit'); 
writeln('4 Spoelstroom Regelaar aan '); 

writeln('5 Spoelstroom laag?'); 

writeln('6 Spoelstroom hoog?'); 
writeln; 
Wr iteln ( 1 Q 

end; [AC_menul 

Stop'); 

procedure DC_menu; 
begin 

clr scr; 

writeln; 
writeln('DC menu'); 
writeln(' --- -- '); 

if vermogens_regelaar then 

writeln( 'De regelaar 
el se 

writeln( 'De regelaar 
writeln('P laag 
wr i teln ( ' - - - - - - - - - ' ) ; 

staat 

staat 
: 5 

Laag Vermogen '); 

aan' l 

uit'); 
: 2, I 

wri teln ( '1 

writeln( '2 

writeln ( '3 

writeln( '4 
writeln('O 

Hoog Vermogen'); 

Vermogens_regelaar uit'); 

Vermogens_regelaar aan'); 
Stop'); 

end; [DC_menul 

procedure constant_regel; 

var 
stop: boolean; 

begin 

menu_ win; 

Cl I scr; 
constant_menu; 
stop := false; 

repeat [regelmenul 

Spoelstroom_hoog 

4 : 2); 

P_hoog 5 2); 
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{if} 

if keypressed then 

begin 

end; 

until stop; 

c := readkey; 

delay (10); 

case c of 
1 1 1 : begin 

end; 
1 2 1

: begin 

end; 
1 0 1 

: begin 

end; 
end; {case} 

end; {constant_regel} 

procedure tijd_regel; 

var 

stop: boolean; 

begin 

menu_ win; 

clrscr; 
tijd_regel_menu; 

stop := false; 

repeat 

{tijdregelmenu} 

if keypressed then 

begin 

c := readkey; 

delay (10); 

case c of 
1 1 1

: begin 

end; 
1 2 1 

: begin 

end; 
1 3 1 

: begin 

end; 
1 4 1

: begin 

Bepaling van de verliezen van permanente magneten 

constant_regelaar := false; 

constant_menu; 

constant_regelaar := true; 

tijd_regelaar := false; 

temp_regelaar := false; 

constant_menu; 

stop true; 

tijd_regelaar := false; 

tijd_regel_menu; 

tijd_regelaar := true; 

temp_regelaar := false; 

constant_regelaar 

tijd_regel_menu; 

menu_ win; 

clrscr; 

false; 

writeln( 1 Type de gewenste laag tijd in: 1
); 

readln(tijd_laag); 

tijd_regel_menu; 

menu_win; 

clrscr; 
writeln( 1 Type de gewenste hoog tijd in: 1

); 

readln(tijd_hoog); 
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tijd_regel_menu; 
end; 

1 o 1 : begin 
stop := true; 

end; 
end; {case) 

end; (if) 

until stop; 
end;(tijd_regel) 

procedure temp_regel; 
var 

stop: boolean; 
begin 

menu_ win; 
clrscr; 
temp_regel_menu; 
stop := false; 
repeat [regelmenu) 

if keypressed then 
begin 

c : readkey; 
delay (10); 
case c of 

'1': begin 

end; 
1 2 1

: begin 

end; 

temp_regelaar : false; 
temp_regel_menu; 

temp regelaar : true; 
constant_regelaar : false; 
tijd_regelaar : false; 
temp_regel_menu; 

1 3 1
: begin 

menu_win; 
clrscr; 
writeln('Type de gewenste lage Temperatuur drempel in: 1

); 

readln(T_laag); 
temp_regel_menu; 
end; 

1 4 1
: begin 

menu_win; 
clrscr; 
writeln( 1 Type de gewenste hoge temperatuur drempel in: 1

); 

readln(T_hoog); 
temp_regel_menu; 
end; 

'0 1
: begin 

stop true; 
end; 

end; {case} 
end; [if) 

until stop; 
end; {temp_regel] 

procedure AC_regel; 
var 

stop: boolean; 
begin 
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menu_win; 

clrscr; 

AC_menu; 

AC_meting := true; 

DC_meting := false; 

stop := false; 

repeat {regelmenu} 

if keypressed then 

begin 

c := readkey; 

delay(lO); 

case c of 

'1' : begin 

end; 

'2' begin 

end; 
'3': begin 

end; 

'4' begin 

end; 

'5' begin 

end; 

'6' begin 

end; 

'0' begin 

end; 

end; {case} 

end; {if} 

until stop; 

end; {AC_regel} 

procedure DC_regel; 

var 

stop: boolean; 

begin 

menu_ win; 
clrscr; 

Bepaling van de verliezen van permanente magneten 

toeren_regelaar := false; 

AC_menu; 

toeren_regelaar 

menu_win; 

clrscr; 

true; 

writeln('Type de gewenste Frequentie in:'); 

readln(Frequentie_gewenst); 

AC_menu; 

spoelstroom_regelaar := false; 

AC_menu; 

spoelstroom_regelaar 

AC_menu; 

menu_ win; 

clr SCr; 

true; 

writeln('Type de gewenste lage Spoelstroom in:'); 

readln(Spoelstroom_laag); 

AC_menu; 

menu_win; 

clrscr; 

writeln('Type de gewenste hoge Spoelstroom in:'); 

readln(Spoelstroom_hoog); 

P..C_menu; 

stop true; 

writeln(IeeeOut, 'OUTPUT' ,NMOTOR, ';REN;LLO;T0.12'); 
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writeln(IeeeOut, 'OUTPUT' ,NMOTOR,' ;SU+1;RU1.7;COU'); [setting ankerspanning channel 

writeln(IeeeOut, 'OUTPUT' ,NMOTOR, ';SI+0.8012;RI60;COI'); [settting ankerstroom channel} 

writeln(IeeeOut, 'OUTPUT' ,NMOTOR, ';Y;MU;P'); [over/underload,mean ankerspanning,mean ankerstroom} 

writeln(IeeeOut, 'ENTER ', NMOTOR); 

readln(Ieeeln, Reading); 

uit_offset[O) :=-2000; 

uit_conv[O) :=1/3.4e-3; 

min_uit[O) := 0.01; 

max_uit[O) :=13; 

delta_uit[O) := 5; 

DC_menu; 

DC_meting := true; 

AC_meting := false; 
stop := false; 

repeat [regelmenu} 

if keypressed then 

begin 

until stop; 

end; [DC_regel} 

begin 
menu_ win; 

clrscr; 

regel_menu; 

stop := false; 

c : = readkey; 

delay (10); 

case c of 

'1': begin 

end; 

'2' begin 

end; 

'3': begin 

end; 

'4' begin 

end; 

'0': begin 

end; 
end; [case} 

end; [if} 

repeat [regelmenu} 

if keypressed then 

menu_ win; 

clrscr; 

writeln('Type het gewenste lage Vermogen in:'); 

readln(P_laag); 

DC_menu; 

menu_ win; 

clrscr; 
writeln('Type het gewenste hoge Vermogen in:'); 

readln (P_hoog); 

DC_menu; 

menu_ win; 

clrscr; 
vermogens_regelaar 

DC_menu; 

menu_ win; 

clr scr; 
vermogens_regelaar 

DC_menu; 

stop true; 

false; 

true; 
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begin 

c :=- readkey; 
delay(10); 

case c of 
'1 f: 

t 2 f: 

I 3 I : 

'4': 

'5'; 

• a•: 

end; {case} 

end; {if} 

until stop; 
stop : false; 

end; {regeling} 

procedure opslaan; 

const 

ZeroByte: 

byte 0; 
type 

HeadRec ~ record 

begin 

end; 
begin 

end; 
begin 

end; 
begin 

end; 
begin 

end; 
begin 

end; 

mtype: longint; 

mrows: longint; 

ncols: longint; 

imagef: longint; 

namelen: longint; 

end; 

var 

le: 

file; 
header: HeadRec; 
i, j: integer; 

naam: string; 

begin 
t{tij cyclus; 
temp [ + 1] 
t[tij P_laag; 
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constant regel; -
regeling; 

tij 

regeling; 

regeling; 

DC_regel; 
regeling; 

AC_regel; 

regeling; 

stop true; 

{deze procedure maakt een matlab file aan, 

[en slaat de tijd en temperatuur vectoren op 

[NUL terminator in a C character string 

[contents of standard 20 byte header 

{describes machine that created mat file 

[number of rows in data set 

{number of columns in data set 

{1 if data set is complex, 0 if not 
(number of characters in array name, +1 for 
(the 0-byte used to end array string in C 

[Untyped files because of binary format 

[working variables 



Programmatuur 

temp[tijd_oud + 

t[tijd_oud + 3] 

temp[tijd_oud + 

t[tijd_oud + 4] 

temp[tijd_oud + 

2] 

3] 

4] 

p _hoog; 
tijd laag; -

tijd_ hoog; 

T laag; -
T_hoog; 

t[tijd_oud + 5] :z T_amb_start; 

temp[tijd_oud + 5] :z T_amb_end; 
for i :z 1 to length(file_name) do 

name[i] file_name[i]; 

header.mtype 10; 
header.mrows tijd oud + 5; -
header.ncols 4; 
header.imagef :z 0; 
header.namelen :z length(file_name) + 1; 

{Pz1, single precision 

assign(out_file, 'c:\gerard\data\' +file name+ '.mat'); {extra file op hard disk 

{read in MATLAB data file rewrite(out_file, 1); 
blockwrite(out_file, header, 20); 
blockwrite(out file, name, header.namelen - 1); 

{write out header information 
{write out name of variable 

{need to make it look like a C string 
{write t part 

blockwrite(out_file, ZeroByte, 1); 
blockwrite(out_file, t, 4 • header.mrows); 

blockwrite(out_file, temp, 4 • header.mrows); 

blockwrite(out_file, freq, 4 • header.mrows); 
blockwrite(out file, spoel str, 4 * header.mrows); 
close(out_file); 

assign(out_file, path +file name+ '.mat'); 
rewrite(out file, 1); 

blockwrite(out_file, header, 20); 
blockwrite(out file, name, header.namelen- 1); 

blockwrite(out_file, ZeroByte, 1); 

{write temp part 
{write frequentie part 

{write spoel stroom part 

{we will create this new data file 
{read in MATLAB data file 

{write out header information 
{write out name of variable 

{need to make it look like a C string 
{write t part blockwrite(out file, t, 4 * header.mrows); 

blockwrite(out_file, temp, 4 * header.mrows); 
blockwrite(out_file, freq, 4 * header.mrows); 
blockwrite(out_file, spoel str, 4 * header.mrows); 

close(out_file); 

{write temp part 
{write frequentie part 

{write spoel stroom part 

end; {opslaan] 

procedure init; 
var 

i, j : integer; 

begin 

for i 0 to max_aantal black strings do 
blackstr ings [i] : z ' ' ; 

exit_vertraging :z 200; 
lees_vertraging :z 200; 

in_conv[O] 146.2 I 2047; 
in_conv[1] 

in_conv[2] 
in conv [3] 

1 o I 2 o4 7; 

1 o I 2 04 7; 
1 o I 2 o4 7; 

uit_conv[O] 
uit_conv[1] 

1 I 29.73e-3; 
1 I 43e-3; 

in_offset[O] -88; 
in_offset[1] -9; 

in _offset[2] -10; 

in offset[3] -10; 

uit offset[O] -2221.86; 
uit _offset[1] -204 3; 
lus_conv :z 1.185; 

max_uit[O] 125; 

ma x uit[1] 160; 
min_uit[O] :;:: ma x _uit[O] I 20; 
min_uit[1] 0.1; {max _uit [1] I 150; l 
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:= 1; 

:= 160; 

_geschr := min_uit; 

:= uit_laatst_geschr; 

schrijf(O, uit_te_schr [0) ); 

schrijf(l, uit_te_schr [1) ); 
le-3; 

stap_groot :;;;; 4e-3; 

stapf : 0; 

staps 0; 

dFrequentie !;;; 0; 

eps : 2e 3; 
eh[O] •c . ; 
eh [1] :-= 'Vrms . ; 
eh[2] 'Hz I i 

eh[3) :~ 'Aavg'; 
eh[4] • 'P~rms I; 

for i 0 to 15 do 
for j := 0 to 4 do 

in_bunker [i. j J 0; 

fot i 0 to 4 do 
lopend_gemid_data[i) 0; 

0; 

alarm false; 
spoelstroom_regelaar := false; 

toeren_regelaar := false; 
constant_regelaar := false; 

tij egelaar : = false; 

temp_regelaar := false; 
vermogens_regelaar := false; 

:= false; 
:= false; 

P_gewenst := 0; 

Frequentie_gewenst := 0; 

Spoelstroom_gewenst := 0; 

dP 0; 

0; 
p 0. 

' 
R 11; 

100; 

0; 
0; 

0; 

0; 

0; 

spanning := 0; 
for j := 0 to lgpa do) 

data_in; 
timerset(timerl, model, loadl); 

timerset(timer2, mode2, load2); 
timerset(timer3, mode3, load3); 

time 0; 

oom := lOe-3; 

0; 
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[de uitgangen op een waarde zetten 

[eh is een array [0 •• 4) of string[4] en is 

[gedefinieerd in de unit praeed.pas 
[De procedure uitvoer_menu gebruikt eh om voor) 

[een kanaal de eenheden aan te geven 

[in_bunker vullen met 0 

[lopend gemiddelde initialiseren 

{aantal meetwaardes voor klein kwadraat 

{PID regelaar 



Spoelstroom_laag : 0; 
cyclus : = 0; 

Versch_Frequentie_oud := 0; 

Versch_Frequentie_oud_oud : 0; 
Rspoel : 2.7; 

Rspoel2 := Rspoel * Rspoel; 

Lspoel := lle-3; 
Lgen := 30e-3; 

Lspoel2 := (Lspoel + Lgen) • (Lspoel + Lgen) * 6.283 * 6.283; 

alarm_tijd:=SOO; 
end; [init} 

procedure Start_meten; 
var 

stop: boolean; 
count, i: INTEGER; 
x, y, xoud, youd: REAL; 

dr , drempel laag: boolean; 
procedure schrijf_kort (grafisch: boolean); 

procedure Hires_tekst; 

begin 

var 
stl, st2: string; 

Setcolor(Black); 

Outtextxy(xx(86), yy(40), blackstrings[7]); 
Outtextxy(xx(68), yy(44), blackstrings[8]); 

STR(Cyclus : 4 : 1, stl); 
STR(P_gewenst : 5 : 2, st2); 
Setcolor(White); 
Outtextxy(xx(86), yy(40), stl); 

Outtextxy(xx(68), yy{44). st2); 
blackstrings[7] := stl; 

blackstrings[B] st2; 
end; {Hires_tekstl 

begin 
if grafisch then 

tekst; 
end; [schrijf_kortl 

begin 

menu_ win; 
clr scr; 
grafisch := false; 

writeln('Grafisch output? j/n'); 

readln (cl; 
if c 'j' then 

grafisch true 
el se 

grafisch 

str(lO * 
false; 

: 2 : 0, st); 

writeln('Type path'); 
readln(reading); 

path : reading; 
writeln('Type filenaam'); 
readln(reading); 

file name : reading; 
writeln{ 'Typ de omgevings temperatuur'); 

t); 

Programmatuur 
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update; 
if grafisch then 

Go_graph; 
meet_input_menu(grafisch); 
cyclus :~ 0; 
tijd_oud :~ 0; 
tijd_ drempel tijd_ hoog; 

if DC_meting then 
begin 

writeln('DC meting'); 
if vermogens_regelaar then 

begin 
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P_gewenst :~ P_hoog; 
uit_laatst_geschi [kw4] sqrt(P_gewenst * R); 

end; 
end; {DC_meting} 

timerset(timerl, model, loadl); 

timerset(timei2, mode2, load2); 
timerset(timer3, mode3, load3); 
if AC_meting then 

begin 
if toeren regelaai then 

begin 

end; 
end; {AC_meting} 

Writeln('toerental wordt geregeld naai ', Frequentie_gewenst : 9 0); 
uit_te_schi [toeren_uit chan] :~ 6 + 3 * c2 * Frequentie_gewenst; 
stop :~ false; 
Iepeat 

delay (800); 

update; 
schrijven(grafisch); 

stop:~abs(Frequentie-Frequentie_gewenst)<l/lOO*Frequentie_gewenst; 

if keypressed then 

until stop; 

if Ieadkey ~ 'S' then 
stop : ~ TRUE; 

grafiek_tellei :~ 5; 
plot _punt : ~ 0; 
xoud : ~ 2; 
youd : ~ 0; 
schrijf_kort(grafisch); 
stop :~ false; 
Spoelstroom_gewenst :~ Spoelstroom_laag; 
timerset(timeil, model, loadl); 
timerset(timei2, mode2, load2); 
timerset(timer3, mode3, load3); 
repeat {Hiei begint de eigenlijke meetlus 

data_in; 
time :~ load2 - timenead(timei2, dummy) + 0.001 * (loadl - timerread(timeil, dummy)); 
if DC_meting then 

begin 
Temperatuur :~ inlees[temperatuur chan]; 

if (temp_Iegelaai and (time> alarm_tijd)) then stop :~true; 

if temp_Iegelaar then 
if((Temperatuur>T_hoog)and(P_gewenst~P_hoog))or((Temperatuur<T_laag)and(P_gewenst~P_laag))then 

begin 
if (Temperatuur > T_hoog) then 

P_gewenst P_laag 
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end 

el se 
begin 

el se 
begin 

end; 

P_gewenst :~ P_hoog; 
alarm_tijd:~time+500; 

cyclus : cyclus + 0.5; 

if cyclus > cycli then 
begin 

stop :; TRUE; 

cyclus :• cyclus 0.5; 

end; {if cyclus) 

uit_laatst geschr[kw4) :~ sqrt 

schrijf_kort(grafisch); 
end; (if temp drempel) 

if (tijd_regelaar and (time> tijd_drempel)l then 
begin 

if P_gewenst ~ P_hoog then 

begin 

P_laag; 

* R) ; 

P_gewenst : 
tijd_ drempel tijd_drempel + tijd_laag; 

end 

el se 
begin 

end; 

P_gewenst : 
tijd_ drempel 

cyclus :• cyclus + 0.5; 

if cyclus > cycli then 
begin 

stop : TRUE; 

P_hoog; 
tijd_drempel + tijd_hoog; 

cyclus cyclus - 0.5; 
end; {if cyclus] 

uit [kw4] sqrt(P_gewenst • R); 

schrij 
end; {if tijd drempel] 

if vermogens_regelaar then 
begin 

end; 

Temperatuur 

Spoelstroom 

P : inlees[vermogen_chan]; 

Vermogens_regeling; 

inlees[temperatuur_chan]; 

inlees[spoelstroom_chan]; 

Frequentie : inlees[toeren_chan]; 

if temp_regelaar then 
begin 

Programmatuur 

drempel_hoog 
if time>alarm_tijd then stop:~true; 

(Temperatuur > T_hoog) and (Spoelstroom_gewenst 

:~ (Temperatuur < T_laag) and (Spoelstroorn_gewenst 
if drempel_hoog or drempel_laag then 

begin 

Spoelstroom_hoog); 

Spoelstroom_laag) ; 

if dr 

begin 

end 
el se 

begin 

then 

Spoelstroom_gewenst : Spoelstr 

Toeren_regelaar := false; 

alarm_tijd:~time+500; 

121 



Bepaling van de verliezen van permanente magneten 

Spoelstroom_gewenst := Spoelstroom_hoog; 
Toeren_regelaar 

end; 
cyclus := cyclus + 0.5; 
if cyclus > cycli then 

begin 
stop := TRUE; 

true; 

cyclus := cyclus - 0.5; 
end; {if cyclus} 

schrijf kort(grafisch); 
realdummy:=Spoelstroom_gewenst*sqrt{Rspoel2+Frequentie_gewenst*Frequentie_gewenst*Lspoel2); 
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uit laatst_geschr [Spoeluit_chan] := 1 I (c3 * Frequentie_gewenst)*realdummy; 
end; {drempel_hoog or drempel laag} 

end; {if temp_regelaar} 
if (tijd_regelaar and (time> tijd_drempel)) then 

begin 
invoer_win; 
if Spoelstroom_gewenst = Spoelstroom_hoog then 

begin 

end 
el se 

begin 

end; 

Spoelstroom_gewenst := Spoelstroom_laag; 
tijd_drempel := tijd_drempel + tijd_laag; 
Toeren_regelaar false; 

Spoelstroom_gewenst := Spoelstroom_hoog; 
tijd_drempel := tijd_drempel + tijd_hoog; 
Toeren_regelaar true; 

cyclus := cyclus + 0.5; 
if cyclus > cycli then 

begin 
stop : = TRUE; 
cyclus := cyclus - 0.5; 

end; {if cyclus} 
realdummy:=Spoelstroom_gewenst*sqrt{Rspoel2+Frequentie gewenst*Frequentie_gewenst*Lspoel2); 
uit laatst geschr [Spoeluit chan] := 1 I (c3 • Frequentie_gewenst) • realdummy; 

schrijf_kort(grafisch); 
end; {if tijd drempel} 

if spoelstroom_regelaar then 
begin 

ctSpoelstroom := Spoelstroom - Spoelstroom_oud; 
spoelstroom_regeling; 
Spoelstroom_oud := Spoelstroom; 

end; {if spoelstroom_regelaar} 
if toeren_regelaar then 

begin 
Toeren_regeling; 

end; {if toeren_regelaar I 
end; {AC_meting} 

data_uit; 
if nat grafisch then 

schrijven(grafisch); 
if time >= tijd_oud + 1 then [data opslaan 

begin 
tijd_oud :=tijd oud+ 1; 
t[tijd_oud] time; 
temp [tijd_ oud] : = temperatuur; 
freq[tijd_oud] :=Frequentie; 
spoel str [tijd_oud] := Spoelstroom; 
if tijd_oud >= max_tijd - 5 then 
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stop := true; 
schrijven(grafisch); 
if grafisch then 

begin 
INC(grafiek_teller); 
if grafiek_teller > seconden_per punt then 

begin 
grafiek_teller := 1; 
INC(plot_punt); 
x 2 + ( 100 • plot _punt) I grafiek_ lengte; 

y : = 55 + 

i := round(x 2) div 96; 

x x - i • 96; 

40 • ( (T_hoog Temperatuur) 
if y > 98 then 

y 98; 

if y < 52 then 
y : = 52; 

if youd = 0 then 
youd : = y; 

I (T_hoog 

Line(xx(xoud), yy(youd), xx(x), yy(y)); 

xoud :=x; 

youd : = y; 
end; {grafiek teller>seconden_per_punt} 

end; {if_grafisch} 
end; {if data opslaan} 

if keypressed then 
if readkey 'S' then 

stop : = TRUE; 
until stop; 
Spoelstroom_gewenst := Spoelstroom_laag; 

Frequentie_gewenst 0; 
opslaan; 
exit; 
while nat Keypressed do 

c := Readkey; 
if grafisch then 

CloseGraph; 
grafisch := false; 
menu_ win; 
clr scr; 
writeln('Type de omgevingstemperatuur'); 

readln(T_amb_end); 
opslaan; 
Kader (grafisch); 

Ti tel; 
stop : = FALSE; 

end; {start_meten} 

begin {hoofdprogramma 

initlabmaster; 
IEEEinit; 

T laag)); 

init; {de twee initialisatie routines 

clrscr; 
dummy : = 0; 
kader (FALSE); 
titel; 
hoofdmenu; 
update_menu; 
invoer_win; 
stop := false; 
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repeat 

if keypressed then 

begin 

c :~ readkey; 

delay(10); 

case c of 
'1': begin 

end; 
'2': begin 

end; 

'3' begin 

end; 
'4' begin 

end; 

'5' begin 

end; 
'6' begin 

end; 
'7': begin 
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[hoofdmenu 

start_meten; 

hoofdmenu; 

verander_uitgang_manueel; 
hoofdmenu; 

geef_uitgangwaarde_op; 

hoofdmenu; 

regeling; 

hoofdmenu; 

hoofdmenu; 

hoofdmenu; 

toeren_regelaar :~ true; 

for dummy :~ 7 downto 1 do 

begin 
Frequentie_gewenst :~ 100 • dummy; 

toeren_regelaar :~ false; 

invoer_win; 
write(uit_laatst_geschr[toeren_uit chan) : 9 : 3); 

Write(' toerental geregeld naar ', Frequentie_gewenst : 9 : 0); 

uit te_schr [toeren_uit chan) :~ 4 + 3 • c2 • Frequentie_gewenst; 
writeln (' uit_te_schr [toeren_uit chan) : 9 : 3); 

repeat 
c •n•; 

delay (500); 

update; 
schrijven(false); 

if keypressed then 

c :~ readkey; 

until c ~ 'y'; 
stop :~ false; 

delay(1000); 

toeren_regelaar true; 
repeat 

c : = 'n'; 

delay (500); 
update; 
schrijven(false); 

if keypressed then 

c : ~ readkey; 

until c ~ 'y'; 
stop 

end; {for) 
false; 
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end; 

'9': begin 

end; 
'A': begin 

end; 

toeren_regelaar := false; 
schrijf(O, min_uit[O] ); 

hoofdmenu; 

ijken; 

hoofdmenu; 

exit; 
hoofdmenu; 

stop true; 

end; {case} 

end; {if} 

until stop; 
window(1, 1, 80, 25); 

clrscr; 

end. {hoofdprograrruna} 

Na het meetproces worden de MatLab-data-files, verwerkt met behulp van het 

programma FITCURVE.M. Dit MatLab-programma berekent uit de opwarm- en 

afkoelcurves de asymptotische eindwaarden TendJ Tamhen de tijdconstante van de 
opwarm faseTup volgens de curve-fit -methode, zoals in 3.1 is beschreven. 

%File:FITCURVE.M 

% De te analyseren data dient test te heten 
%---------------------------------------------

clear maxima minima 

global T Data 
hold off 

clc 
clg 
%---------------------------------------------

% meetparameters uitlezen 
%---------------------------------------------

len=length(test); 

cyclus=test(len-4,1); 
if cyclus==10.5, cyclus=10; 

end; 
cyclus 

P_hoog=test(len-3,2); 

T_laag=test(len-1,1); 
T_hoog=test(len-1,2); 
T_amb=(test(len,1)+test(len,2))/2; 
%---------------------------------------

% bepaling van de extrema 
%---------------------------------------------

clear extrema minima maxima 

delta=fix((len-5)/cyclus); 
max teller=1; 
min_teller=1; 

for eerste=1:delta:len-5 
laatste=min(len-S,eerste+delta); 

%----------------------------------bepaling maxima 
[maximum,tijd]=max(test(eerste:laatste,2)); 
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if ((tijd== eerste) I (tijd== laatste)), 

maxima(max_teller)=O; 

else maxima(max_teller)=tijd+eerste-1; 

max_teller=max_teller+1; 

end 

%-----------------------------------bepaling minima 

[minimum,tijd]=min(test(eerste:laatste,2)); 

if ((tijd == eerste) I (tijd == laatste)), 

minima(min_teller)=O; 

else minima(min_teller)=tijd+eerste-1; 

min_teller=min_teller+1; 

end 

end; 
%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Tabel ex tr erna 

extr=[1 minima maxima]'; 

[extrema,i]=sort(extr); 

minima=minima' ; 

maxima=maxima' ; 
plot (test (1 :len-5,1), test (1: len-5, 2), test (extrema(:) ,1), test (extrema(:), 2), '+g'); 

grid;title('De meet data en de extrema'); 

x label ('Tijd [sec] ') ;ylabel ('Temperatuur [Celcius] ') ; 
%----------------------------------------------------

% Curve-fit met e-machten 
%----------------------------------------------------

clear curve_up curve down 

up_teller=O; 

down_teller=O; 

for i=1:(length(extrema)-1), 

T=test(extrema(i)+10:extrema(i+1) ,1) -test(extrema(i) ,1); 

Data=test(extrema(i)+10:extrema(i+1) ,2); 

end 

if Data(1)<Data(length(Data)), 

est=fmins('exp_up', [Data(1) Data(length(Data)) 100] '); 

plot (T, Data, T, (est ( 2) -est ( 1) ) * ( 1- exp (- T /est ( 3) ) ) +est ( 1) ) ; 

grid;xlabel ('Tijd [sec]') ;ylabel ('Temperatuur [Celcius]'); 

title( [' gemeten engefitte data van ',num2str(extrema(i) ), ' tot 

',num2str(extrema(i+1)),' seconden']) 
up_teller=up_teller+1; 

curve_up(up_teller,1)=est(1); 

curve_up(up_teller,2)=est(2); 

curve_up(up_teller,3)=est(3); 

el se 

end 

est=fmins('exp_down', [Data(1) 20 100]'); 
plot(T,Data,T, (est(1) -est(2) )*exp(-T/est(3) )+est(2)); 

grid;xlabel('Tijd [sec]') ;ylabel('Temperatuur [Celcius]'); 

title( [' gemeten engefitte data van ',num2str(extrema(i)),' tot 

',num2str(extrema(i+1)),' seconden']) 

down_teller=down_teller+1; 

curve_down(down_teller,1)=est(1); 

curve_down(down_teller,2)=est(2); 

curve_down(down_teller,3)=est(3); 

Het programma FITCURVE.M maakt gebruik van een tweetal'function' -files: 
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%Filenaam: EXP UP.M 

function q=exp_up(p) 
T_l=p(1) ;T_end=p(2); 



tau=p(3); 

q=(T_end-T_l)*(l-exp(-T/tau))+T_l-Data; 
q=sum(q. '2); 

%Filenaam: EXP DOWN.M 

function q=exp_down(p) 

T_h=p(l);T_amb=p(2); 
tau=p(3); 

q=(T_h-T_amb)*exp(-T/tau)+T_amb-Data; 

q=sum(q. '2); 

Programrnatuur 
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Verificatie-metingen 

Bijlage 1: Verificatie-metingen 

Zoals in 3.3.2 is beschreven, zijn er metingen verricht om de meetmethode te 
kunnen verifieren. Deze bijlage bevat de resultaten van de verificatie metingen. De 
gebruikte meetopstelling is in bijlage E weergegeven. Er is hierbij gekozen om zowel 
de gemeten temperatuur-tijd-curve weer te geven, alsmede de uit deze curve 
afgeleide tabel met parameters, verkregen uit de curve-fit-methode. 
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Bepaling van de verliezen van permanente magneten 

Filenaam data IMT02P P _gewenst 0.20 Watt 

Filenaampara PARA02PB 
T_omQ 21.70 <C extrema 
T hoog 33.00 'C P dis 0.18 Watt 1 
T laag 24.00 'C 15 

277 
curve up curve down 406 .. 

Beginwaarde T end T Beginwaar T a mb T 728 

852 
24.26 3216900.00 59345000.00 niet 24.80 21.44 172.21 niet 1121 

22.34 28.14 215.86 niet 24.72 21.81 142.74 1269 
22.16 27.20 160.94 24.77 21.68 161.01 1562 -· ~-~----~ -~ ............................. r--·-·-·- . .................. .".,.",...,..,.."...,."." .......... r·-·-·-·-•-•W """ ............................................... 
21.73 57.51 1604.20 niet 24.70 21.80 153.84 1679 

22.22 26.83 136.16 24.83 21.72 162.78 1985 

21.80 27.33 167.47 24.93 21.65 163.93 2113 

21.80 26.72 139.12 24.88 21.76 152.90 2426 

22.00 26.72 135.51 24.80 21.70 165.31 2564 

22.15 26.90 141.06 24.72 21.82 159.92 2874 

22.21 27.83 177.07 24.79 22.16 128.98 niet 3000 
3319 

22.05 27.08 151.05 24.79 21.74 157.80 3437 

3753 

P _gemeten 0.189 Watt 3862 

fout 2. 7% 4228 
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Verificatiemetingen 

DC messing Pdis = 0.5 Watt 

32 
,........, 
<ll 
::J --(.) 

30 -0 u 

""' ::J 
::J 28 ..... 
ro 
""' 0 
0.. s 
0 

E-< 26 

24 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 

Tijd [sec] 

Filenaam data MT05P P ~ewenst 0.50 Watt 

Filenaam para PARA05PB P dis 0.46 Watt 

T _()_fllg 21.25 "C extrema 
T hoog 35.00 "C 
T laag 24.00 "C 

curve up curve down 
Beginwaarde T end T Beginwaarc T a mb T 

24.09 34.39 153.66 81.06 21.18 150.81 

24.01 34.31 148.85 32.71 21.04 154.12 

24.15 34.58 156.53 32.80 21.29 147.29 

24.18 34.63 155.22 32.87 21.37 148.53 

24.16 34.65 154.61 32.76 21.20 152.71 
24.11 34.57 151.70 32.72 21.26 151.66 

23.96 34.65 154.41 32.75 21.33 150.88 
23.94 35.05 163.45 niet 32.65 21.31 151.45 
23.94 35.02 156.83 32.91 21.52 146.24 
30.59 123.32 145.66 niet 32.72 21.68 143.74 niet 

24.08 34.60 153.98 38.14 21.28 150.41 

P _gemeten 0.46 Watt 
fout 0. 7% 
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Bepaling van de verliezen van permanente magneten 

DC messing Pdis = 0.7 Watt 
40 

38 

.......... 36 
<ll 
;:I ·-(.) - 34 Q) 

u ......... 

.... 32 ;:I 
;:I ..... 
~ .... 
Q) 30 0.. 
E 
Q) 

~ 28 

26 

240 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 

Tijd [sec] 

Filenaam data MT07P P Qewenst 0.70 Watt 

Filenaam para PARA07PB P dis 0.64 Watt 

T omQ 21.85 'C extrema 

T hoog 38.00 'C 

T laaQ 26.00 'C 

curve up curve down 
Beginwaarde T end T Beginwaarde T amb T 

25.65 39.90 153.55 37.70 21.39 149.98 

26.23 39.82 151.43 37.82 21.42 151.30 

26.17 40.01 155.18 37.85 21.62 148.18 
26.14 40.18 157.97 37.75 21.40 153.00 
26.10 40.23 151.65 37.69 21.37 154.74 

25.93 40.23 153.09 37.73 21.57 153.35 
25.94 40.41 156.22 37.86 21.93 149.21 
25.98 40.74 158.56 37.81 21.88 148.93 

25.89 40.27 149.38 37.79 21.87 151.21 
25.92 40.82 157.70 37.79 22.24 146.89 niet 

26.00 40.26 154.47 37.78 21.61 151.1 0 

P _gemeten 0.65 Watt 
fout 1.5% 
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Verificatiemetingen 

DC messing Pdis = 1 Watt 

....-. 40 
til 
::I ...... 
u -!U u ........ 

1-1 35 ::I 
::I ..... 
Cl:! 
1-1 
!U 
0. s 
!U 

E-- 30 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 

Tijd [sec] 

Filenaam data MT10P P _gewenst 1.00 Watt extrema 

Filenaampara PARA10PB P dis 0.92 Watt 1 
T omg 22.20 'C 220 
T hoog 44.00 'C 477 

T laag 26.00 'C 715 

974 
curve u I) curve down 1212 

Beginwaarde T end T Beginwaarde T amb T 1472 

1718 

29.47 48.25 150.26 43.72 22.07 152.52 1982 

26.39 48.50 151.48 43.70 22.30 150.61 2221 
26.19 48.65 151.60 43.74 22.21 152.85 2485 
26.10 47.72 140.54 niet 43.78 22.20 153.65 2727 
26.19 48.37 149.32 43.72 22.31 151.42 2987 

26.09 48.27 147.93 43.71 22.24 152.48 3223 
~ ..................................................... ----- ................................................. ;.----- ....... .................................... -----;.-.----~-

26.32 48.78 154.40 43.69 22.45 151.54 3490 
26.12 48.69 151.59 43.74 22.39 153.49 3727 
26.20 49.02 153.63 43.74 22.66 151.49 r-·-· 3995 .................... _...._... ............................................ ·-·--;.;;.;;;.. ----· .. '-·-·-·-·- i-·-·-·-·-
26.16 49.01 152.42 43.79 22.68 152.88 4226 

4503 
26.57 48.62 151.40 43.73 22.35 152.29 4731 

5007 

P .gemeten 0.93 Watt 
fout 0.6% 
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Bepaling van de verliezen van permanente magneten 

DC messing Pdis = 2 Watt 
65 

60 

,........, 55 
<ll 
;:I ...... 
u - 50 11) 

u .......... 

""' 45 ;:I 
;:I ..... 
C\l 

""' 11) 40 0.. 
8 
11) 

E-- 35 

30 

250 1000 2000 3000 4000 5000 6000 

Tijd [sec] 

Filenaam data MT20P P gewenst 2.00 Watt extrer 

Filenaam para PARA20PB P dis 1.84 Watt 1 
T omQ 22.85 'C 178 

T hooQ 60.00 'C 547 
T laag 26.00 'C 725 

1087 
curve up curve down 1267 

Beginwaarde T end T Beginwaarde T a mb T 1632 

1813 
26.81 75.16 152.08 59.62 22.87 150.00 2181 

26.21 75.99 156.28 59.64 22.94 149.70 2359 
26.13 74.32 148.48 59.57 22.84 151.55 2727 
25.18 74.91 150.89 59.36 22.83 152.36 2908 
25.92 74.93 149.48 59.62 22.83 151.51 3274 
26.01 74.96 152.01 59.66 22.87 151.52 3455 
25.54 75.06 151.76 59.66 22.90 151.04 3821 
26.25 75.18 151.49 59.54 22.96 152.00 3999 

26.00 74.56 149.12 59.54 22.96 151.96 4367 
26.11 75.19 152.35 59.62 22.90 152.15 4547 

4919 
26.02 75.03 151.39 59.58 22.89 151.38 5097 

5466 

P _gemeten 1.85 Watt 
fout 0.2% 
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Verificatiemetingen 

DC messing Pdis = 3 Watt 
75 

70 

65 
.......... 

<') 60 ;:I ....... 
u -11) 

55 u 
1-< 50 ;:I 
;:I ..... 
ca 

45 1-< 
11) 

0.. 
El 40 11) 

E--

35 

30 

250 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 

Tijd [sec] 

Filenaam data MT30P P _gewenst 3.00 Watt extrema 

Filenaam para PARA30PB P dis 2.76 Watt 1 
T omg 20.60 'C 139 

T hoog 70.00 'C 478 

T laag 26.00 'C 617 

958 

curve up curve down 1097 

Beginwaarde T end T Beginwaarde T a mb T 1433 

1572 

26.28 98.22 149.28 69.47 20.83 153.24 1910 

26.56 99.48 152.09 69.47 20.97 152.64 2050 
26.42 98.67 149.75 69.43 20.85 153.43 2383 

26.77 99.06 152.08 69.49 20.79 152.71 2523 

26.62 97.26 146.67 69.43 21.04 150.10 2856 

26.68 97.57 147.49 69.54 20.82 151.50 2997 
25.79 97.59 147.69 69.46 20.85 150.52 3333 

26.53 98.25 150.17 69.34 20.85 150.69 3473 
26.24 97.74 148.45 69.52 20.61 152.25 3805 

26.61 99.49 153.50 69.36 20.57 152.36 3946 
4279 

26.45 98.33 149.72 69.45 20.82 151.94 4418 
4749 

P _gemeten 2.75 Watt 
fout -0.3% 
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Bepaling van de verliezen van permanente magneten 

DC messing Pdis = 4 Watt 
90 

80 

,........, 
70 ~ 

;:I ....... 
(.) -0 u 

60 
1-< 
;:I 
;:I 
+'" 50 1:\l 
1-< 
0 
0.. 
8 
0 40 f:-< 

30 

200 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 

Tijd [sec] 

Filenaam data MT40P P _gewenst 4.00 Wan extrema 

Filenaam para PARA40PB P dis 3.68 Wan 1 

T omo 22.77 'C 122 

T hooo 80.00 'C 426 

T laag 30.00 'C 537 
841 

curve up curve down 952 

Beginwaarde T end T Beginwaarde T a mb T 1254 

1365 

24.18 124.18 147.49 79.36 22.54 150.86 1666 

30.83 123.52 145.94 79.40 22.49 151.59 1777 

30.78 124.43 148.09 79.36 22.37 151.93 2073 

30.75 123.56 146.17 79.34 22.25 152.36 2184 

30.76 124.28 148.27 79.35 22.14 150.92 2483 

30.72 124.48 147.53 79.25 22.22 151.66 2595 

30.73 123.11 146.28 79.35 22.15 150.59 2892 

30.82 123.24 145.83 79.47 22.20 151.69 3003 

30.66 123.42 146.71 79.55 22.04 151.68 3304 
30.74 124.82 149.34 79.41 22.28 150.45 3416 

3716 

30.10 123.90 147.16 79.38 22.27 151.37 3827 
4123 

P _gemeten 3.65 Watt 
fout -1.0% 
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WeiVelstroom verliezen in messing 

Bijlage J: Wervelstroomverliezen in messing 

Om de wisselstroomopstelling uit bijlage F te kunnen testen, zijn een aantal 
metingen gedaan ten aanzien van de wervelstroomverliezen in een messing 
cylinder. De temperatuur-tijd-curven, alsmede de hieruit verkregen tabellen met 
data uit de curve-fit-methode, zijn in deze bijlage opgenomen. 

Er zijn metingen verricht bij in het frequentiebereik van 300 Hz tot 1200 Hz en bij 
inductiepulsaties van 25, 51 en 89 mT. 
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Bepaling van de verliezen van permanente magneten 

Messing f=300 Hz B=25 mT 
29 

28 

27 
,......., 
u 

26 .__. 

..... 
::I 
::I 25 ....... 
C'd ..... 
~ 
c.. 
s 
~ 

23 

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 

Tijd [s] 

Filenaam data f3i2.mat I spoel 2.00 Arms extrema 
Filenaam para ipf3i2mat me 5.55 1 
T omg 21.65 'C 532 
T hoog 28.00 'C 638 
T laag 24.00 'C 1012 

1125 

curve up curve down 1441 

Beginwaarde T end î Beginwaarde T_amb î 1552 

1906 

21.85 27.96 108.15 28.08 21.22 114.84 2019 

24.10 28.07 107.09 28.13 22.81 77.76 niet 2332 
23.79 28.25 114.13 28.13 22.21 91.12 2444 
24.00 28.11 105.85 28.08 22.20 96.15 2803 
23.78 28.14 108.98 27.91 22.57 84.67 2918 
23.84 28.05 102.91 28.44 21.33 120.61 3228 
23.79 28.14 110.07 28.01 21.08 126.95 3341 

23.92 27.45 73.92 niet 3488 

23.59 28.10 1 08.17 28.11 21.77 105.72 

Tend-Tamb 6.33 p 0.33 Watt 
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u 
............. 

23 

400 

Filenaam data f4i2.mat 
Filenaampara •pf4i2mat 
T _omg 21.20 
Thoog 29.50 

T laag 25.00 

curve UI 

Beginwaarde T end 

22.81 31.84 
24.43 32.18 
24.64 33.03 
24.75 33.53 
24.95 32.24 

24.67 32.75 
24.75 31.81 
24.87 27.45 

24.43 32.48 

Tend-Tamb 10.13 

Messing f=400 Hz B=25 mT 

600 

I spoel 

B 
'C 
'C 
'C 

800 

Tijd [s] 

2.0 
25.0 

me 

1000 

Arms 
mT 

5.55 

Wervelstroomverliezen in messing 

1200 1400 1600 

extrema 
1 

122 

218 
315 

• 

414 
curve down 

• 

506 
T Beginwaarde T a mb T 607 

700 

88.57 29.86 22.05 104.63 801 

91.47 29.54 21.10 125.35 niet 897 
103.60 29.68 22.87 85.40 994 
119.56 29.76 21.78 114.40 1087 
93.22 29.67 21.58 113.30 1188 

101.36 29.77 22.98 81.87 1285 

84.63 29.64 22.41 98.59 1386 

123.45 niet 29.85 22.79 t>< n~ 1477 
•. ""'·""' 

1579 
97.49 29.75 22.35 98.59 

P _gemeten 0.58 Watt 
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Bepaling van de verliezen van permanente magneten 

Messing f=500 Hz B=25 mT 
30~------~--------~------~~------~--------~------~ 

23 

200 

Filenaam data f5i2.mat 

Filenaam para •Pf5i2mat 
T omg 21.05 
T hoog 29.00 
T laag 25.00 

curve up 
Beginwaarde T end 

22.62 35.51 
24.50 38.44 
24.33 35.24 
24.52 32.29 

24.66 36.47 
24.46 34.92 
25.19 40.55 
24.99 38.14 

24.26 36.45 

Tend-Tamb 14.69 

400 

I spoel 

B 

'C me 

'C 

'C 

600 

Tijd [s] 

2.0 

25.0 
5.55 

800 

Arms 

mT 

curve down 
T Beginwaarde T a mb T 

85.63 29.26 21.52 100.57 
116.69 29.33 21.09 113.18 

81.54 29.01 21.90 102.97 

52.61 niet 29.44 23.29 71.08 

96.19 29.30 23.01 71.90 
74.70 29.28 22.12 92.43 

138.99 niet 29.12 20.77 124.33 
116.24 29.30 22.21 94.48 

95.16 29.24 21.77 100.73 

p 0.86 Watt 

1000 1200 

extrema 

1 
64 

145 

191 

274 

322 

409 

453 

542 

585 

niet 669 

niet 712 
798 

niet 841 
929 

975 

1062 



Wervelstroomverliezen in messing 

Messing f=600 Hz B=25 mT 
38~--------~~--------~----------~----------~-----------, 

36 

34 

500 1000 1500 2000 2500 

Tijd [s] 

Filenaam data f6i2.mat I spoel 2.00 Arms extrema 
Filenaam para 1Pf6i2mat me 5.55 1 
T omg 21.05 'C 95 
T hoog 36.00 'C 260 
T laag 25.00 'C 349 

510 

curve up curve down 599 
Beginwaarde T end T Beginwaarde T a mb T 769 

858 
24.16 46.56 119.90 36.36 22.26 99.42 1025 

25.10 45.94 114.06 36.23 21.69 107.89 niet 1114 
24.47 43.39 94.05 36.06 22.55 99.35 1275 
24.95 43.41 94.66 36.24 22.07 104.00 1368 
25.16 42.62 87.24 niet 36.23 22.47 99.11 1531 
23.90 44.28 101.50 35.92 22.70 96.83 1626 
23.73 44.08 100.63 36.36 22.00 104.85 1790 

24.16 43.50 94.15 36.32 22.11 105.22 1880 
2049 

24.35 44.45 102.71 36.21 22.31 101.25 

Tend-Tamb 22.14 p 1.20 Watt 
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Bepaling van de verliezen van permanente magneten 

Messing f=700 Hz B=25 mT 
45~--~----~----~--~----~----~---.-----,----,----, 

40 

35 

30 

25 

200 400 600 

Filenaam data f7i2.mat I spoel 

Alenaam para •pf7i2mat me 
T omg 21.35 'C 
Thoog 40.00 'C 
T laag 26.00 'C 

curve up 
Beginwaarde T end T 

22.28 49.27 98.17 

26.07 49.80 97.31 

25.77 49.34 95.08 

25.71 47.20 81.53 
26.18 53.25 117.25 niet 
25.33 49.53 93.34 

25.12 50.70 100.50 
25.05 49.42 94.52 

25.05 49.32 94.35 

Tend-Tamb 27.43 

800 1000 

Tijd [s] 

1200 

2.00 Arms 

5.55 

curve down 
Beginwaarde T a mb 

40.52 21.86 

40.37 22.50 

40.11 22.11 

40.01 21.68 

40.47 21.94 

40.33 21.58 

40.46 22.07 

39.87 22.04 

40.25 21.90 

p 1.61 

1400 1600 1800 2000 

extrema 

1 

108 
265 

355 

512 

604 

T 761 

853 

102.09 1011 

96.45 niet 1098 

100.52 1252 

106.51 1340 

101.55 1496 

108.61 1585 

101.71 1743 

104.98 1835 
1993 

103.71 

Watt 



Wervelstroomverliezen in messing 

Messing f=800 Hz B=25 mT 
55~--------~------ --~--------~-----------,---------, 

50 

u 45 .__. 

250 500 1000 1500 2000 2500 

Tijd [s] 

Filenaam data f8i2.mat I spoel 2.00 Arms extrema 

Filenaam para •pf8i2mat me 5.55 1 
T_omg 20.90 'C 172 

Th(.')()Q 51.00 'C 303 

T laag 30.00 'C 455 

583 

curve UP curve down 735 

Beginwaarde T_end T Beginwaarde T a mb T 869 

1021 

26.42 56.99 101.42 50.49 22.00 100.06 1154 

30.18 57.94 106.54 51.30 21.76 102.06 niet 1305 

29.08 57.63 104.65 51.70 22.10 100.48 1439 

30.34 57.07 100.93 51.61 21.85 101.59 1590 

29.13 56.84 96.86 niet 51.50 21.81 103.61 1725 

29.07 56.41 93.24 51.42 20.97 111.21 1874 

29.14 57.06 95.99 50.67 22.37 101.83 2009 .. .. 
29.77 58.50 108.89 51.45 21.85 104.01 2157 

2291 

29.14 57.37 101.67 51.26 21.85 103.26 -
Tend-Tamb 35.52 p 1 .94 Watt 
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Bepaling van de verliezen van permanente magneten 

Messing f=900 Hz B=25 mT 
60~------~--------~------~--------~------~-------, 

25 

100 200 300 

Tijd [s] 

400 500 

De tijdbasis, en daardoor ook de tijdconstantes, is zeer waarschijnlijk niet juist. 
Daarom is deze meting niet verder beoordeeld 

Filenaam data f9i2.mat I spoel 2.00 Arms extrema 

Filenaampara pf9i2mat me 5.55 1 
T omg 22.10 'C 37 

Thoog 51.00 'C 73 

T laag 30.00 'C 104 

141 

curve up curve down 171 

Beginwaarde T end T Beginwaarde T a mb T 208 

239 

21.99 63.95 22.90 54.75 22.84 24.18 276 

29.01 63.72 21.69 54.47 22.38 25.15 niet 307 

30.15 64.71 23.14 55.68 22.70 24.58 344 
29.44 63.55 21.73 54.55 22.26 25.61 376 

29.83 66.40 26.48 niet 55.71 21.96 25.81 413 

28.54 64.59 23.86 54.70 22.14 25.65 444 

29.36 67.87 27.80 55.31 23.58 23.17 481 

30.24 63.53 22.67 54.89 23.20 23.78 513 

549 
28.39 64.56 23.40 55.08 22.67 24.69 

Tend-Tamb 41.89 p 9.94 Watt 
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60 

55 

50 
,........, 
u 

45 

'"" ;:I 
;:I 

40 ...... 
ro 
'"" 11.) 
0.. s 35 11.) 

E--

500 

Filenaam data f10i2.mat 

Filenaam para •pf10i2mat 
T_omg 20.80 

Th()OQ 55.00 
T laa_g 25.00 

curve up 
Beginwaarde T end 

21.94 69.29 
24.60 69.74 
24.09 69.90 

23.18 70.27 
26.05 69.75 
24.01 69.57 

23.41 71.53 

22.79 70.34 

23.81 69.84 

Tend-Tamb 48.21 

Messing f=1000 Hz B=25 mT 

1000 

I spoel 

me 

'C 

'C 

'C 

T 

97.82 

98.78 

99.98 

100.87 

98.38 

99.32 

106.68 niet 

94.17 

98.47 

1500 

Tijd [s] 

2.00 

5.55 

Beginwaarde 

55.36 
55.21 

55.56 

54.57 

55.39 

54.83 

54.82 

54.74 

55.06 

p 

2000 

Arms 

curve down 
T a mb 

21.35 

21.43 

21.70 

21.69 

21.58 

21.69 
21.75 

21.84 

21.63 

2.72 

Wervelstroomverliezen in messing 

2500 3000 

extrema 

1 

121 
362 

474 

717 
830 

T 1074 

1189 

107.38 1433 

106.37 1543 

105.34 1792 

104.81 1907 

106.93 2150 

105.43 2265 
105.25 2511 

105.20 2619 
2870 

105.84 

Watt 
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65 

60 

55 

,........., 50 u .......... 

...... 45 ;:::1 
;:::1 ..... 
~ ...... 40 I!) 
0.. s 
I!) 

35 f:-4 

25 

200 400 

Filenaam data f12i2.mat 

Filenaam para pf12i2mat 
T orng 21.50 

Thoog 60.00 

T laag 30.00 

curve up 
Beginwaarde T end 

23.01 85.10 

31.32 84.23 

30.35 81.32 

30.59 83.91 
28.92 84.56 

30.44 88.43 

30.35 84.36 
30.42 85.60 

29.10 84.63 

Tend-Tamb 62.79 
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Bepaling van de verliezen van permanente magneten 

Messing f=1200 Hz B=25 mT 

600 

I spoel 

me 

'C 

'C 

'C 

T 

98.10 

95.09 
88.82 niet 

94.01 

95.07 

105.31 niet 

94.57 

97.22 

95.68 

800 1000 

Tijd [s] 

1200 

2.00 Arms 

5.55 

curve down 
Beginwaarde T a mb 

60.62 21.86 

60.26 22.05 

59.58 21.81 

59.76 21.48 

59.77 22.02 

59.79 21.84 

60.72 22.32 

59.61 21.29 

60.01 21.83 

p 3.64 

1400 1600 1800 

extrema 

1 
94 

255 

333 

494 

575 

T 736 

816 

102.56 976 

100.55 1055 

103.14 1217 

105.10 1296 

102.13 1456 

101.95 1534 

99.37 1694 

105.66 1772 

1931 

102.56 

Watt 

2000 



Wervelstroomverliezen in messing 

Messing f=1500 Hz B=25 mT 
80~--------~--------~----------,---------~---------, 

70 

u 60 
........ 

500 1000 1500 2000 2500 

Tijd [s] 

Filenaam data f15i2.mat I spoel 2.00 Arms extrema 

Filenaam para lof15i2mat me 5.55 1 
T_omg 21.30 'C 87 

Thoog 70.00 'C 278 
T laag 30.00 'C 354 

545 -curve_ up curve down 621 

Beginwaarde 1 T end ,. Beginwaarde T a mb ,. 813 

887 

24.15 106.40 101.60 70.30 22.05 105.08 1080 

30.91 105.99 98.01 69.53 22.30 104.13 1154 

31.11 111.24 107.84 niet 70.13 22.19 104.25 1 

31~ 110.72 104.76 70.47 104.78 1 

31. 10~ 69.44 21. .35 1614 

30.9 111.8 46 70.50 22.13 106.07 1688 

28.79 10 .62 70.94 22.60 103.77 1883 

28.16 107.50 98.38 69.45 21.99 106.50 1958 

2149 

29.40 108.12 100.72 70.10 22.19 105.12 

Tend-Tamb 85.94 p 4. 74 Watt 
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Bepaling van de verliezen van permanente magneten 

Messing f=200 Hz B=51 mT 
25.5 

25 

24.5 

24 ,........, 
u ........ 

23.5 
1-< 
;:I 
;:I 

23 ..... 
c:ï:l 
1-< 
11) 
0.. 22.5 s 
11) 

E-< 
22 

21.5 

21 

20.50 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 

Tijd [ s] 

Filenaam data f2i4.mat I spoel 4.00 Arms extrema 
Alenaam para pf2i4.mat me 5.55 1 
T omg 20.55 'C 53 
T hoOQ 25.00 'C 340 
T laag 21.00 'C 395 

709 
curve up curve down 758 

Beginwaarde T end T Beginwaarde T a mb T 1120 

1169 

20.73 30.22 79.24 25.16 20.77 96.66 1615 

20.03 29.86 75.65 25.17 20.86 97.64 1670 

20.29 26.89 42.32 niet 24.66 20.98 95.63 2067 
20.46 29.81 72.17 25.31 20.94 103.81 2138 
21.05 27.81 55.05 niet 25.17 21.07 103.82 2535 
19.67 5.88E+04 7.48E+05 niet 25.24 20.96 115.32 3372 

21.08 8.49E+06 2.11 E+09 niet 21.14 21.19 157.54 3442 

21.70 21.23 11.24 3493 

3494 
20.41 29.96 75.69 24.19 21.00 97.71 

Tend-Tamb 8.97 p 0.66 Watt 
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Wervelstroomverliezen in messing 

Messing f=300 Hz B=51 mT 
38 

36 

34 
,........, 
u .......... 

1-< 32 
~ 
~ .... 
C\l 
1-< 
Cl) 
0.. 
a 
Cl) 

E-< 

26 

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 

Tijd [s] 

Alenaam data f3i4.mat ~.E.~! 4.00 Arms extrema 
......_.o.aa._... ......................................... ,.------- .........~ ....... a..a.o ................................................................ ------------- -· ......... ....................... 
Alenaam para •pf3i4.mat me 5.55 1 
T_omg 24.55 'C 86 
T hoog 37.00 'C 219 
T laaa 28.00 'C 288 

421 

curve up curve down 490 
Beginwaarde T end T Beginwaarde T a mb T 619 

692 
25.13 47.15 104.39 24.26 24.26 104.38 827 
28.29 45.94 94.97 24.62 24.62 100.15 894 

27.80 45.93 95.60 23.76 23.76 113.27 1024 
26.96 44.40 84.03 23.56 23.56 116.91 1095 

28.41 44.70 84.99 24.07 24.07 107.11 1225 

27.10 44.62 83.66 24.12 24.12 107.77 1295 
27.16 47.21 102.17 24.47 24.47 105.25 1432 

27.36 45.02 87.96 24.13 24.13 109.91 1503 

1636 
27.58 45.40 90.48 24.12 24.12 108.09 

Tend-Tamb 21.28 p 1.31 Watt 
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Bepaling van de verliezen van permanente magneten 

Messing f=500 Hz B=51 mT 
65 

60 

55 

,........, 
50 u 

.... 45 =' 
=' ...... 
ctl .... 40 11) 
0.. 
8 
11) 

35 ~ 

500 1000 1500 2000 2500 

Tijd [s] 

Filenaam data f5i4.mat 
~---

l-!l~9. ~--~~--J~~~-----
,... ____ 

,.... extrema ........................ ~ .................................. ................................................ 

Filenaam para !pf5i4.mat me 5.55 l 1 
T omg 21.10 'C l 105 

Thooa 60.00 'C 267 

T laaQ 30.00 'C 351 
l 519 

curve up curve down 603 

Beginwaarde T end T Beginwaarde T a mb T 772 

855 

21.33 80.97 97.91 59.46 21.04 109.25 1027 

29.88 79.96 89.91 59.48 22.87 100.21 1108 

31.97 77.91 85.40 60.45 21.84 107.86 1279 
30.07 83.65 101.02 60.68 22.66 104.49 1362 

30.72 85.48 103.82 59.61 22.49 105.32 1536 

30.44 80.11 90.43 59.21 22.50 107.88 1618 
30.83 81.90 95.21 59.62l 23.34 101.17 1792 

33.53 78.40 86.66 60.41 22.50 105.41 1873 

2041 

31.06 81.06 93.21 59.87 22.40 105.20 2042 

Tend-Tamb 58.66 p 3.49 Watt 
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Wervelstroomverliezen in messing 

Messing f=700 Hz B=51 mT 
110 

100 

90 

,......., 80 u ......... 

""" 70 ;:I 
;:I ...... 
C\:1 

""" Q) 

0.. 
8 
~ 

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 

Tijd [s] 

Filenaam data f7i4.mat I spael 4.00 Arms extrema 

Filenaam para pf7i4.mat me 5.55 1 
T_omg 23.00 'C 

• 

145 

Thoog 100.00 'C • 415 
T laag 30.00 'C 557 

829 

curve up curve down 970 

Beginwaarde T end T Beginwaarde T a mb T 1241 

1382 

27.84 118.94 88.62 99.15 23.89 105.96 1652 

29.26 118.85 90.74 101.48 24.20 104.60 1795 

31.85 118.44 88.41 99.14 24.12 104.67 2065 

28.56 119.62 90.84 100.99 24.02 105.05 2204 

28.44 117.78 87.19 101.06 24.28 104.51 2475 

28.36 119.60 89.43 100.64 23.97 106.09 2619 

28.47 117.54 88.80 101.80 24.21 103.01 2886 

32.54 117.49 87.81 101.31 24.20 103.70 3029 

ss:i!f 244104.70 

3297 

29.41 118.53 100.70 3297 

Tend-Tamb 94.42 p 5.89 Watt 
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Bepaling van de verliezen van permanente magneten 

Messing f=900 Hz B=51 mT 
180~----~------~------~------~-----.-------~-----~ 

160 

u ........... 

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 

Tijd [s] 

Filenaam data f9i4.mat I spoel 4.00 Arms ifextrem~ 
Filenaam para pf9i4.mat me 5.55 
T omg 22.65 'C 232 
Thoog 160.00 'C 563 
T laag 30.00 'C 802 .. 

1130 
curve up curve down 1368 

Beginwaarde T end T Beginwaarde T a mb T 1698 

1935 

35~ 169.56 87.14 162.20 23.70 107.05 2264 
29. 169.72 89.08 162.24 23.43 107.59 2491 
29.31 168.86 86.47 158.30 23.55 107.21 2824 
36.96 168.47 86.12 158.47 23.45 107.71 3061 
31.34 170.02 88.21 162.97 23.81 106.43 3394 
29.99 168.27 84.92 157.87 23.78 106.75 3495 
38.13 164.74 82.71 

33.02 168.52 86.38 160.34 23.62 107.12 

Tend-Tamb 144.90 p 9.31 Watt = 
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Wervelstroomverliezen in messing 

Messing f=1000 Hz B=51 mT 
200 

180 

160 

,........, 140 u 
............ 

1-; 120 ::l 
::l .... 
~ 100 11) 
0.. s 
~ 

500 1000 1500 2000 2500 3500 

Tijd [s] 

Filenaam data f10i4.mat I spoel 4.00 Arms extrema 
Filenaam para pf10i4.mat · me 5.55 1 
Tornq 23.05 'C 250 
Thoog 180.00 'C 353 
T laag 30.00 "C 700 

1074 
curve up curve down 1425 

Beginwaarde T end T Beginwaarde T amb T 1773 

2127 
172.78 186.23 128.61 niet 21.98 22.29 19.76 niet 2478 
35.29 181.83 85.24 185.53 23.18 108.42 2835 
28.26 182.74 86.39 181.52 23.37 109.23 3172 

34.65 181.91 85.77 183.35 23.41 109.65 3495 

26.98 183.03 86.29 183.69 23.81 108.83 

185.47 23.54 110.23 
31.29 182.38 85.92 183.91 23.46 109.27 

Tend-T 158.91 p 10.26 
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Bepaling van de verliezen van permanente magneten 

Messing f=llOO Hz B=51 mT 
200~----~------~------~----~------~----~------, 

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 

Tijd [s] 

t!!.~~!]J!~!!.- .!.11i.i·m~L ---- WP.E~ 4.00 Arms !1~!2!]~ ~~ .......... ~ ........................................ 
"';... ______ 

_.... ......................... --
Filenaam para I pf11 i4.mat me 5.55 1 
Tomg 23.75 'C 247 

ThOOQ 190.00 'C 617 -
T laag 30.00 'C 854 

r-· 1223 

curve up curve down 1455 

Beginwaarde T_end T Beginwaarde T amb T 1824 

2054 

2417 

33.21 201.65 92.73 193.88 24.42 106.78 2658 

39.32 200.35 85.52 193.72 24.24 107.38 3021 

34.27 200.13 80.72 188.40 24.46 106.81 3254 

25.12 202.09 85.09 193.84 24.06 107.39 3493 

22.73 199.50 82.97 193.82 23~ t 108.15 3495 

26.07 199.31 80.83 192.81 22. 110.33 

30.12 200.51 84.64 192.75 23.89 107.81 

Tend-Tamb l 176.62 p 11.58 
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Wervelstroomverliezen in messing 

Messing f=300 Hz B=89 mT 
100 

90 

80 
,........, 
u 

70 .......... 

1-< 
;::::l 
;::::l 

60 ..... 
C'd 
1-< 
lU 
0.. s 50 
lU 
~ 

40 

30 

200 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 

Tijd [s] 

Filenaam data f3i7.mat I spoel 7.00 Arms extrema 
Filenaam para pf3i7.mat me 5.55 1 
T omg 22.55 'C 269 

T hoog 90.00 'C 564 
T laag 30.00 'C 827 

1127 
curve up curve down 1401 

Beginwaarde T end T Beginwaarde T amb T 1698 

1976 

2273 
30.54 93.66 93.06 90.93 25.47 110.89 2534 
32.03 93.85 96.15 90.62 25.62 111.41 niet 2832 
29.82 94.37 101.82 91.99 25.80 109.30 3097 

27.55 92.91 92.20 90.53 25.93 109.38 3397 
31.80 93.38 93.27 90.81 25.77 110.88 3495 
28.34 93.62 93.78 91.57 25.91 110.06 
27.68 91.32 90.77 

29.68 93.30 94.44 91.17 25.77 110.10 

Tend-Tamb 67.53 p 3.97 Watt 
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Bepaling van de verliezen van permanente magneten 

Messing f=500 Hz B=89 mT 
180 

160 

140 

u 
120 

1-; 

::l 
::l 100 ...... 
~ 
1-; 
Q) 
0.. s 80 
~ 

60 

40 

200 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 

Tijd [s] 

Filenaam data f5i7.mat I hoog 7.00 Arms extrema 

Filenaam para pf5i7.mat me 5.55 1 
T omg 22.33 'C 27 

Thooo 170.00 'C 256 
T laaQ 30.00 'C 632 

868 
curve up curve down 1238 

Beginwaarde T end T Beginwaarde T a mb T 1475 

1846 
33.72 179.22 82.04 34.46 28.91 16.06 niet 2069 
26.96 177.79 79.55 172.21 25.08 110.84 2438 

29.73 177.00 78.50 173.56 24.79 109.96 2673 
29.82 179.13 79.82 172.13 24.88 110.54 3040 
30.70 177.79 81.84 172.71 24.73 110.55 3273 

38.07 177.85 81.86 171.72 24.69 110.48 3493 

171.95 24.11 111.05 

31.50 178.13 80.60 172.38 24.71 110.57 

Tend-Tamb 153.42 p 10.56 Watt 
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Wervelstroomverliezen in messing 

Messing f=600 Hz B=89 mT 
220~----~------~----~-------~----~------,-----~ 

200 

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 

Tijd [s] 

Filenaam data f6i7.mat I spoel 7.00 Arms extrema 

Alenaam para lpf6i7.mat me 5.55 3 

Torna 22.70 'C 75 

Thoog 200.00 'C 398 

T laag 30.00 'C 467 

793 
curve up curve down 858 

Beginwaarde T end T Beginwaarde T amb T 1184 

1252 

33.59 219.14 75.44 196.22 23.37 110.49 1580 

31.61 221. 76.58 196.33 23.64 109.82 1648 
41.07 219.46 73.26 201.48 23.57 110.55 1976 

39.83 220.07 75.54 202.73 23.62 110.61 2044 

25.48 220.93 76.42 196.39 23.38 112.02 2373 

40.81 220.73 74.80 196.69 23.22 110.64 2439 

30.54 217.95 73.46 196.27 17.98 116.58 niet 2768 

2836 
3169 

34.70 219.91 75.07 198.31 23.47 110.69 

Tend-Tamb 196.44 p 14.52 Watt 
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Bepaling van de verliezen van permanente magneten 

Messing f=800 Hz B=89 mT 
1600~----~------~------~------~----~-------,------, 

1400 

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 

Tijd [s] 

Filenaam data h8i7.mat I spoel 7.00 Arms ~a 
Filenaam para ! pf8i7 .mat me 5.55 3 
T omg 20.15 'C 75 

T hoog 200.00 'C 398 

T laag 30.00 'C 467 

793 
curve up curve down 858 

Beginwaarde T end T Beginwaarde T a mb T 1184 

1252 

-45.85 6.26E+09 2.68E+09 niet 205.27 19.73 108.02 niet 1580 

43.31 284.22 60.76 200.12 21.50 105.64 1648 

45.42 287.75 62.22 201.01 20.75 107.45 1976 
42.47 282.71 59.51 198.44 20.93 107.64 2044 

25.47 290.69 62.55 198.54 21.10 107.32 2373 

25.04 282.42 59.01 197.70 21.09 107.55 2439 

19.07 286~ 21.20 107.30 2768 
42.17 285.56 1 21.20 108.87 2836 

3169 

34.71 285.68 60.31 199.07 21.11 ,1 07.40 

Tend-Tamb 264.58 p 24.35 Watt 
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Metingen inductie 

Bijlage K: Metingen inductie 

Om een uitspraak te kunnen doen over de ligging van het instelpunt van de 
pemanente magneten, is op een aantal plaatsen langs het oppervlak van de 
permanente magneten de axiale inductiesterkte gemeten met behulp van een 
inductiemeter. In de figuren K.l en K.2 zijn voor respectievelijk de Nd-Fe-B- en de 
Sm-Co-permanente magneten de inductiesterkten op de beide kopse vlakken, 
alsmede langs de omtrek, weergegeven. Hierbij zijn de maximale. minimale en de 
waarde op het middelpunt aangegeven. 

0.40mT 
0.41 mT 

0.35 mT 

-0.41 mT 

Figuur K.l Gemeten axiale inductiesterktes aan het oppervlak van de 
Nd-Fe-B-permanente magneet 

0.23mT 

0 .. 27 mT 0.29 mT 

-0.26 mT -0.30 mT 

- 0.23mT 

Figuur K.l Gemeten axiale inductiesterktes aan het oppervlak van de 
Sm-Co-permanente magneet 
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Bepaling van de verliezen van permanente magneten 

160 



Verliezen gedemagnetiseerd Nd-Fe-B 

Bijlage L: Verliezen gedemagnetiseerd Nd-Fe-B 

De ten behoeve van het onderzoek aangeschafte magneten zijn gedemagnetiseerd 
door de leverancier. Van deze gedemagnetiseerde magneten zijn de verliezen 
bepaald. Voor de Nd-Fe-B-permanente magneten zijn de gemeten temperatuur-tijd
curven, alsmede de tabellen met uit de curve-fit-methode verkregen parameters in 
deze bijlage opgenomen. De metingen zijn verricht bij een tweetal waarden voor de 
inductiesterke, te weten 51 en 77 mT. 
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Bepaling van de verliezen van permanente magneten 

Nd-Fe-B demagnetiseerd f=300 Hz B=51 mT 
27.5~------~--------~--------~--------~--------.---------,---------, 

27 

,........, 26.5 u .......... 

1-< 
~ 
~ 26 -ct1 
1-< 
Q) 
0.. s 
~ 25.5 

24.50 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 

Tijd [s] 

Filenaam data i pndf3i4.mat I spoel 4.00 Arms extrema 

Filenaam para pndf3i4.mat me 4.15 J/K 3 
T_omg 23.10 'C 173 

Thoog 27.00 'C 385 

T laag 25.00 'C 530 

795 

curve up curve down 940 

Beginwaarde T end T Beginwaarde T a mb T 1244 

1400 
24.78 27.69 118.63 27.12 24.92 82.21 1670 

24.76 27.23 66.06 niet 26.99 24.88 93.13 1845 
24.93 27.45 82.31 27.04 24.93 97.98 2091 

24.85 27.59 96.90 27.03 24.93 89.67 2248 
24.79 27.24 73.62 26.93 24.92 95.74 2490 

24.90 27.34 82.56 26.87 24.81 104.30 niet 2625 

25.14 27.88 120.45 26.89 24.85 93.92 2850 

24.72 27.32 83.07 26.98 24.76 99.39 3020 

24.88 27.77 128.17 niet 27.23 25.02 59.91 niet 3235 

3393 

24.87 27.50 93.93 27.00 24.88 93.15 3491 

Tend-Tamb 2.62 p 0.12 Watt 
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29 

28.5 

28 

......... 27.5 u 
..... 27 :I 
:I ..... 
Cd ..... 26.5 11) 
0.. 
8 
~ 

25.5 

25 

24.50 500 

Filenaam data 
Filenaam para 
T _omg._ 
T hex>g 
T laag 

Beginwaarde 

25.16 
25.24 
24.86 
25.14 
25.07 

25.06 

Tend-Tamb 

Verliezen gedemagnetiseerd Nd-Fe-B 

Nd-Fe-B demagnetiseerd f=400 Hz B=51 mT 

1000 1500 2000 2500 3000 3500 

Tijd [s] 

i pndf4i4.mat I spoel 4.00 Arms extrema 
i pndf4i4.mat me 4.15 J/ K 1 

23.45 'C 425 
27.00 'C 860 
25.00 'C 1265 

1625 
curve up curve down 1975 

T end T Beginwaarde T amb T 2283 

2608 
28.91 108.49 28.94 25.05 103.33 3097 
28.92 103.25 niet 29.00 24.94 112.07 3435 
28.81 91.57 28.86 24.98 110.7 3493 
28.93 89.48 28.84 25.07 104 
28.91 90.97 28.88 24.43 102.94 

28.89 95.13 28.90 24.89 106.73 

4.00 p 0.17 Watt 
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Bepaling van de verliezen van permanente magneten 

Nd-Fe-B demagnetiseerd f=500 Hz B=51 mT 

,........, 27 u ......... 

1-< 
::I 
::I ...... 
('!j 
1-< 
<!) 
0.. 
8 
~ 25 

500 1000 1500 2000 2500 

Tijd [s] 

Filenaam data • pndf5i4.mat I spoel 4.00 Arms extrema 

Filenaampara ! pndf5i4.mat me 4.15 JIK 1 
T_omg 22.00 "C 143 

i~: 
28.50 "C 277 

25.00 "C 397 

533 

curve up down 662 

Beginwaarde T end T Beginwaarde T amb T 801 

• 

920 -· 
23.81 29.52 86.26 29.34 24.41 64.19 1061 

24.70 29.50 82.11 29.09 23.94 86.91 1197 

24.12 29.47 74.73 28.65 24.13 86.10 1336 

24.43 29.58 78.82 28.96 24.48 69.84 1439 

24.20 29.38 76.34 28.70 23.84 98.39 niet 1595 

24.74 30.30 92.80 28.98 24.64 66.34 1704 

25.00 29.59 76.06 28.73 24.49 72.16 1856 

24.84! 30.63 109.02 niet 28.60 81.93 1966 

24.64 29.52 77.90 28.63 24.39 1 2110 

2230 

24.45 29.61 80.63 28.87 24.34 76.35 2379 

Tend·Tamb 5.26 p 0.26 Watt 
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Verliezen gedemagnetiseerd Nd-Fe-B 

Nd-Fe-B demagnetiseerd f=600 Hz B=51 mT 
32~----~------~------~------.-----~--------.----~ 

31 

,......., 
u .......... 

1-< 
:::1 
:::1 28 .... 
Cd 
1-< 
Q) 
0.. s 
~ 

26 

25 

240 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 

Tijd [s] 

Filenaam data • pndf6i4.mat I spoel 4.00 Arms extrema 

Filenaam para : pndf6i4.mat me 4.15 J/K 9 
T omg 22.55 "C 171 -·-
Thooa 31.00 "C 408 

T laag 25.00 "C 567 

815 

curve up 
~ 

curve down 988 

Beginwaarde T end T Beginwaarde! T a mb T 1271 

1429 

24.90 31.60 72.13 31.31 24.47 91.54 niet 1667 

24.91 32.21 87.99 31.07 24.87 81.26 1812 

24.27 31.71 74.75 31.19 24.79 84.06 2089 -
24.81 31.94 80.57 31.04 24.67 87.41 2213 
23.57 32.64 84.47 31.21 24.73 84.76 2482 

25.09 32.70 83.87 31.27 24.77 85.24 2606 

24.75 32.52 78.77 31.35 24.76 84.22 2866 

23.81 32.56 80.35 31.45 24.77 83.86 2998 

24.61 32.69 84.22 31.44 25.33 71.58 niet 3275 
3405 

-- 24.52 32.29 80.79 31~ 24.77 84.40 3491 

Tend-Tamb 7.52 p 0.39 Watt 
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Bepaling van de verliezen van permanente magneten 

Nd-Fe-B demagnetiseerd f=700 Hz B=51 mT 
31~--------~--------~--------~--------~--------, 

30 

29 

u ........ 28 

25 

24 

500 1000 2000 2500 

Tijd [s] 

Filenaam data pndf7i4.mat I spoel 4.00 Arms extrema 

Filenaampara pndf7i4.mat me 4.15 J/K 1 
TomQ 20.85 'C 95 
T hoog 30.00 'C 197 
T laag 24.00 'C 377 

474 

• curve up curv 636 
(B;g e T end Beginwaarde T amb 749 T T 

914 
22.09 33.41 82.44 25.34 22.48 160.24 niet 1015 
24.10 33.26 87.84 30.29 23.34 79.58 1174 
22.78 32.21 76.02 30.15 23.40 70.37 1273 
23.40 31.77 66.12 niet 29.99 23.26 73.87 1444 
23.39 33.38 91.23 30.47 23.03 82.17 1547 
22.55 32.58 77.46 30.68 23.44 71.17 1708 
23.29 32.63 76.30 30.63 23.10 78.96 1803 
22.90 32.79 78.22 30.61 23.25 76.36 1968 
23.69 32.12 68.63 niet 30.36 22.93 83.88 2069 

30.65 23.35 75.38 2230 
23.01 32.89 81.36 30.43 23.23 76.86 2323 

2499 
Tend-Tamb 9.66 p 0.49 Watt 
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Verliezen gedemagnetiseerd Nd-Fe-B 

Nd-Fe-B demagnetiseerd f=800 Hz B=51 mT 
34~----~------~------~------~------,-------,------: 

32 

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 

Tijd [s) 

Filenaam data I pndf8i4.mat I SPOel 4.00 Arms extrema 

Filenaam para I pndf8i4.mat me 4.15 J/K 1 

T omg 21.90 cc 135 
Thoog 33.00 cc 359 

T laag 24.00 cc 485 ... 
719 

curve up curve down 841 

Beginwaarde T end T Beginwaarde T amb T 1072 

1205 

35.39 83.00 33.45 23.31 82.21 1446 

23.45 35.49 78.56 32.61 23.37 83.69 1568 

23.63 36.28 88.93 33.23 23.57 80.67 1808 

21.69 36.98 96.87 niet 33.21 23.55 82.66 1935 

22.94 35.42 77.30 33.15 23.68 79.59 2210 

22.02 35.81 79.44 33.18 23.73 79.63 2330 

22.85 

~ 
33.81 23.74 80.46 2604 

23.57 33.19 23.62 82.32 2725 1 

23.75 35.98 81.23 33.37 23.73 80.78 2980 

3095 
23.21 35.69 80.49 33.24 23.59 81.33 3371 

Tend-Tamb 12.10 p 0.62 Watt 
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Bepaling van de verliezen van permanente magneten 

NdFeB gedemagnetiseerd f= 900 Hz I= 4 A ~ 

...,. 
;:l 

ë:l 35 

~ 
... 
;:l 
;:l 

~ ... 
V c.. 
E 30 
~ 

Tij! [sec] 

Filenaam data lPndf9i4.mat I spoel 4.00 Arms extrema 
Filenaam para i pndf9i4.mat me 4.15 J/K 1 
T_omg 22.73 'C 244 
Thoog 27.00 'C 670 
T laag 25.00 'C 862 

1294 

curve up curve down 1520 

Beginwaarde T end T Beginwaarde T a mb T 1983 

2204 
24.05 44.92 79.40 44.34 23.96 83.63 2827 

22.82 46.00 79.53 44.89 24.01 83.78 3032 
22.96 45.34 80.54 44.24 24.10 85.52 3487 

23.04 45.43 79.89 44.30 24.12 85.23 

24.35 45.50 77.69 43.45 24.25 83.84 

23.44 45.44 79.41 44.24 24.09 84.40 

Tend-Tamb 21.35 p 1.1 2 Watt 
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35 
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E--

500 

Verliezen gedemagnetiseerd Nd-Fe-B 

Nd-Fe-B demagnetiseerd f=1000 Hz B=51 mT 

1000 1500 2000 2500 3000 3500 

Tijd [s] 

Filenaam data I pndf1 Oi4.mat I spoel 4.00 Arms extrema 
Filenaam para pndf10i4.mat me 4.15 J/K 1 
T 001g 22.75 'C 270 
Thoog 42.00 'C 404 
T laag 28.00 'C 644 

787 
curve up curve down 1003 

Beginwaarde T end T Beginwaarde T_amb T 1160 

1376 
24.93 42.57 82.42 42.33! 24.23 84.72 1525 
27.16 42.61 • 76.36 42.52 25.34 77.87 1734 
27.34 42.82 80.90 43.47 25.50 78.61 1894 
27.42 43.05 77.77 42.45 25.14 82.71 2077 
26.77 42.84 76.60 43.94 25.40 80.95 2235 
27.19 43.62 81.20 42.69 25.39 81.57 2398 
27.38 44.23 82.27 42.35 25.21 83.17 2548 
27.19 43.78 85.87 42.99 25.20 82.71 2739 
27.60 43.69 83.46 41.74 24.93 84.92 2894 

3085 
27.00 43.25 80.76 42.72 25.15 81.91 3232 

Tend-Tamb 18.10 p 0.93 Watt 
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Bepaling van de verliezen van permanente magneten 

Nd-Fe-B demagnetiseerd f= 1100 Hz B=51 mT 

,......... 
u ........... 

35 
1-< 
;:I 
;:I ...... 
ro 
1-< 
Q) 

0.. 
8 
Q) 

f-! 

25 

20o~-----5~00 ______ 10~0-0-----1~50_0 _____ 2_0~00----~2500-----3~00_0 _____ 3~500 

Tijd [s] 

Filenaam data I pndf11 i4.mat I spoel 4.00 Arms extrema 
Filenaam para I pndf11 i4.mat me 4.15 J/K 1 
Tomg 22.73 "C 244 

T~22Q u••n•• 44.00 "C - 670 
T laag 24.00 "C 862 

1290 

··~ 
curve"..!}'_ 

~------~ -~---·-·----
curve down _1~_gQ. 

" """""""""u n• .-.-.-.-........ _.,., ·-·-·-·--·-·....;.,;. - . .-....... -., 

Beginwaarde T end T Beginwaarde T amb T 1969 

2204 
24.05 44.92 79.40 44.34 23.96 83.63 2827 
22.82 ---~.Q.~ 79.53 

;....---~ -----.±i.~. 24.01 83.72 ~-~1g_ r-------...;.~ 
_______ ;.. 

----r .... -~ 
21.80 45.33 80.33 44.26 24.11 85.22 3487 
19.42 45.69 83.70 44.30 24.12 85.23 
24.35 45.50 77.69 43.45 24.25 8 

22.49 45.49 80.13 44.25 24.09 84.33 

Tend-Tamb 21.40 p 1.11 Watt 
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Verliezen gedemagnetiseerd Nd-Fe-B 

Nd-Fe-B demagnetiseerd f=1200 Hz B=51 mT 

55 

50 

45 
........ 
u .......... 

1-c 
;::J 
;::J ...... 
C\1 
1-c 
V 35 0.. e 
~ 

500 1000 1500 2000 

Tijd [s] 

Filenaam data i pndf12i4.mat I spoel 4.00 Arms extrema 

Alenaam para ! pndf12i4.mat me 4.15 J/K 1 
T omg 22.20 cc; 286 

Thoog 50.00 cc; 470 

T laag 28.00 cc; 733 

913 

curve up curve down 1173 
Beginwaarde T end T Beginwaarde T a mb T 1354 

1661 

24.82 50.58 83.54 53.20 25.00 82.46 1851 

28.41 50.80 81.14 52.05 25.04 82.35 2154 

26.61 50.91 80.67 51.51 24.82 84.38 2349 

28.00 50. 82.36 53.29 25.07 83.33 2630 

27.63 50. 77.31 54.95 24.59 88.31 niet 2807 

27.37 50.75 82.21 50.89 25.05 80.84 3076 

27.78 50.93 84.09 52.40 24.79 83.75 3257 

27.26 49.51 71.40 niet 3495 

27.23 50.66 81.62 52.22 24.96 82.85 

Tend-Tamb 25.70 p 1. 31 Watt 
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Bepaling van de verliezen van permanente magneten 

Filenaam data i pndf3i6.mat I spoel 6.00 Arms extrema 

Filenaam para i pndf3i6.mat me 4.15 J/K 1 

T omg 21.55 'C 371 

Thoog 28.00 'C 874 

T laag 23.30 'C 

curve up curve down 
Beginwaarde T end T Beginwaarde T a mb T 

22.88 28.23 143.97 27.77 23.26 156.86 

22.88 28.23 143.97 27.77 23.26 156.86 

Tend-Tamb 4.97 p 0.14 Watt 
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25 

VerlieZenJedemagnetiseerd Nd-Fe-B 
Nd-Fe-B demagnetiseerd f=400 Hz B=77 mT 

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 

Tijd [s] 

Alenaam data i pndf4i6.mat I hoog 6.00 Arms extrema 

Filenaam para i pndf4i6.mat me 4.15 J/K 1 

T_omg 22.15 'C 190 
Thoog 31.00 'C 350 

T laaQ 24.00 'C 920 
1085 

curve up curve down 1670 

Beginwaarde T end T Beginwaarde T amb T 1831 

2496 
23.41 32.63 90.40 24.93 23.65 155.99 niet 2662 
23.06 32.17 82.79 30.96 24.18 104.95 3290 
24.24 32.34 88.81 30.72 24.14 108.43 3450 
23.68 32.12 83.17 30.38 24.16 109.25 3495 

23.77 32.16 85.59 31.06 24.20 108.12 
31.94 27.39 38.97 niet 

23.63 32.28 86.15 30.78 24.17 107.69 

Tend-Tamb 8.11 p 0.39 Watt 
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Bepaling van de verliezen van permanente magneten 

Nd-Fe-B demagnetiseerd f=SOO Hz B=77 mT 

Tijd [s] 

Filenaam data pndf5i6.mat I spoel 6.00 Arms extrema 

Filenaam para : pndf5i6.mat me 4.15 J/K 1 

T omg 22.40 'C 117 

Thoog 35.50 'C 289 

T laag 25.00 'C 705 
830 

curve up curve down 
Beginwaarde T_end T Beginwaarde T a mb T 

24.58 36.62 79.53 25.80 21.84 475.88 niet 

24.07 37.01 86.24 34.82 24. 8.84 

24.32 36.82 82.89 34.82 24.95 98.84 

Tend-Tamb 11.86 p 0.59 Watt 
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u ........... 

Verliezen gedemagnetiseerd Nd-Fe-B 

Nd-Fe-B demagnetiseerd f=500 Hz B=77 mT 
33~----~------~------~-----.-------,------.-----~ 

32 

31 

500 1000 

Filenaam data · pndf5i6a.mat I spoel 
FHenaam para i pndf5i6a.mat me 
T omg 20.65 'C 
T hoog 32.00 'C 
T laag 24.00 'C 

curve up 
Beginwaarde T end 1" 

23.72 35.15 88.50 r---------';;:. ------~ ~---

23.39 35.00 75.25 

23.35 35.08 75.19 
24.16 35.78 .Jllli~ !""'·---· r-------.-~;;" ~---·-·-·-·-;;;. 
23.43 35.28 76.21 

23.42 35.18 74.76 
23.45 35.96 81.59 

23.48 36.07 80.73 
24.15 34.39 64.29 niet 

23.55 35.44 79.22 

Tend-Tamb 11.80 

2000 

Tijd [s] 

2500 

6.00 Arms 

4.15 J/K 

curve down 
Beginwaarde T amb 1" 

32.13 23.20 82.71 ,.. ________ 
!-'------- ----

32.50 23.36 84.31 

32.34 23.59 85.06 

32.31 
~---·--·---·-

23.68 :----·-·-·--·-· ~g2_ê. 
32.22 23.75 84.33 
32.21 23.65 87.74 

31.82 23.78 83.85 

32.15 23.82 . 86.06 

32.09 23.86 88.92 

32.19 23.63 85.03 

p 0.62 Watt 

3500 

extrema 

1 
119 
311 

412 

632 
730 
973 

1067 

--~ --~~ 
1424 

1707 
1805 --- --·-::. 
2080 

2174 
2445 

2536 
2835 

2932 

3243 
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Bepaling van de verliezen van permanente magneten 

NdFeB gèäemag. f= 900Hz I= 6.395 A file ndf9i6a 

45 

r t I 

40 I ';;;' 
::1 
·;:; 

8 
.... 35 ::1 
::1 
<;i .... 
& I 
E 

\ 
"' f-< 

30 

I 

J 

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 

Ti}! [sec) 

Filenaam data I pndf9i6.mat I hoog 6.00 Arms extrema 
Alenaam para I pndf9i6.mat me 4.15 J/K 1 
T omg 21.30 'C 108 
Thooa 46.00 'C 324 
T laa11 24.00 'C 419 

665 
curve up curve down 763 

Beginwaarde T end 1" Beginwaarde T a mb T 1018 

1113 
22.82 46.93 65.49 41.43 22.60 70.80 1398 
22 47.72 64.16 42.30 22.86 73.05 1492 
24.60 47.76 66.59 41.62 23.07 72.24 1765 
24.63 48.2~t68.45 41.33 23.15 72.99 
22.87 48. 68.37 42.42 23.11 73.01 

23.52 47.82 66.61 41.82 22.96 72.42 

Tend-Tamb 24.87 p 1.55 Watt 
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Verliezen gedemagnetiseerd Nd-Fe-B 

Filenaam data i pndf9i6a.mat I spoel 6.00 Arms extrema 

Filenaam para pndf9i6a.mat me 4.15 1 

T_omg 21.73 'C 97 

Thoog 46.00 'C 240 

T laaQ 24.00 'C 546 

680 

curve up curve down 1013 

Beginwaarde T end T Beginwaarde T a mb T 1150 

1522 

24.97 49.79 74.02 25.38 23.41 80.30 1655 

25.30 50.58 76.24 46.76 23.73 74.55 1998 

25.23 49.96 74.01 46.34 23.95 77.04 

23.36 50.09 70.70 46.68 24.09 74.79 

46.53 23.94 76.53 

24.71 50.10 73.74 42.34 23.82 76.64 

Tend-Tamb 26.28 p 1.48 Watt 
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Bepaling van de verliezen van permanente magneten 

Filenaam data= r:;df9i6b.mat I spoel 6.00 Arms extrema 
Filenaam para ndf9i6b.mat me 4.15 J/K 1 
T omg 23.30 '(; 106 
Thoog '(; i 287 
T laag '(; 379 

570 
curve up curve down 665 

Beginwaarde T end T Beginwaarde T amb T 862 

68.l;f 
954 

25.17 46.92 68.63 42.59 24.59 1149 
26.30 47.21 64.15 42.61 24.74 73.19 1234 
24.68 47.54 67.67 42.32 24.69 74.89 1436 
26.42 48.55 71.21 41.52 24.70 74.68 
26.72 49.33 72.47 41.72 25.04 71.59 

25.86 47.91 68.83 42.04 24.79 73.59 

Tend-Tamb 23.12 p 1.39 Watt 
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45 

25 

Verliezen gedemagnetiseerd Nd-Fe-B 

Nd·Fe-B demagnetiseerd f=1200 Hz B=77 mT 

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 

Tijd [s] 

Filenaam data • pndf12i6.mat I spoel 6.00 Anns extrema 
Filenaam para • pndf12i6.mat me 4.15 1 
T omg 20.58 'C 208 
Thoog 64.00 'C 553 
T laag 23.00 'C 730 

1125 
curve up curve down 1298 

Beginwaarde T end T Beginwaarde T amb T 1740 

1935 

22.96 67.01 75.48 64.59 22.70 75.38 2403 

22.60 67.95 73.30 64.48 22.98 77.43 2582 
25.13 68.1 74 65.20 23.11 76.28 3067 
24.84 66.98 71.29 62.55 23.13 77.86 
22.93 68.28 75.86 62.69 23.21 76.95 

23.69 67.68!74.14 63.90 23.02 76.78 

Tend·Tamb 44.66 p 2.50 Watt 
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Bepaling van de verliezen van permanente magneten 

Nd-Fe-B demagnetiseerd f=1200 Hz B=77 mT 

65 

60 

55 

,_..., 
50 u .__ 

""" 45 ::I 
::I ..... 
C\l 

""" tU 
0.. 
s 
~ 35 

100 200 300 

Tijd [s] 

Filenaam data i pndf12i6a.mat I Sp()el 6.00 Arms extrema 
Filenaam para i pndf12i6a.mat me 4.15 J/K 1 
T_omg 19.98 'C 199 

ThOOQ 64.00 'C 580 
T laag 23.00 'C 698 

curve up curve down 
Beginwaarde T end T Beginwaarde T amb T 

23.34 66.40 75.88 61.71 21.96 76.26 

23.81 64.33 66.85 

23.57 65.36 71.36 61.71 21.96 76.26 

Tend-Tamb 43.40 p 2.52 Watt 
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Verliezen gedemagnetiseerd Sm-Co 

Bijlage M: Verliezen gedemagnetiseerd Sm-Co 

De ten behoeve van het onderzoek aangeschafte magneten zijn gedemagnetiseerd 
door de leverancier. Van deze gedemagnetiseerde magneten zijn de verliezen 
bepaald. Voor de Sm-Co-permanente magneten zijn de gemeten temperatuur-tijd
curven, alsmede de tabellen met uit de curve-fit-methode verkregen parameters in 
deze bijlage opgenomen. De metingen zijn verricht bij een tweetal waarden voor de 
inductiesterke, te weten 51 en 77 mT. 
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Bepaling van de verliezen van permanente magneten 

Sîn-Co demagnetiseerd f=350 Hz B=51 mT 
30 

29 

28 
........., 
u 

27 .......... 

1-o 
::I 
::I 26 -C\l 
1-o 
Q) 

0.. s 25 Q) 

E-< 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 

Tijd [s] 

Filenaam data sf35i4.mat I spoel 4.00 Arms extrema 

Filenaam para i osf35i4.mat me 6.62 J/K 1 
T _OillQ 21.70 'C 189 
T hoog 37.00 'C 205 
T laag 28.00 'C 267 

287 
curve up curve down 366 

Beginwaarde T end T Beginwaarde T a mb T 387 

454 
23.99 29.89 43.72 niE 32.78 26.31 6.77 473 
26.85 30.00 20.76 32.81 25.78 11.47 551 

27.35 30.03 25.31 30.65 21.05 42.91 570 

27.21 30.09 26.74 33.64 26.24 8.43 645 

27.17 30.06 24.27 30.93 24.90 17.86 662 
27.07 30.09 25.60 29.71 -3.77E+07 2.23E+08 niet 730 

27.10 30.23 28.44 29.54 -3.88E+04 2.67E+05 niet 750 
29.64 30.20 17.80 30.02 22.72 26.70 768 

26.78 29.90 20.17 865 

880 

27.39 30.07 23.64 31.81 24.50 19.02 

Tend-Tamb 5.57 p 1.56 Watt 
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36 

34 

32 
u .......... 

1-< 
;:I 

30 
;:I ...... 
t\l 
1-< 
q.) 28 0.. 
8 
q.) 

E--
26 

500 

sf5i4.mat 

I psf5i4.mat 

22.70 'C 

35.00 'C 

27.00 'C 

curve up 
T end T 

35.07 108.22 

35.31 91.82 

35.53 93.10 

35.64 92.50 

35.50 92.39 

35.68 92.18 

35.44 95.42 

11.01 

Verliezen gedemagnetiseerd Sm-Co 

Sm-Co demagnetiseerd f=500 Hz B=51 mT 

1000 

I spoel 4.00 

me 6.62 

Beginwaarde 

35.20 

35.15 
niet 35.59 

35.75 

35.25 

35.31 

35.38 

p 

1500 

Tijd [s] 

Arms 

J/K 

curve down 
T a mb 

23.94 

24.10 

24.81 

24.55 

24.23 

24.95 

24.43 

0.76 

2000 2500 3000 

extrema 

2 

454 
579 

869 

997 

1241 
T 1377 

1610 

95.59 1745 

96.67 1999 

85.37 2136 

92.00 2390 
96.74 2526 
87.24 

92.27 

Watt 
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34 

33 

32 

31 ,......., 
u 

30 
1-< 
::l 
::l 29 .... 
cd 
1-< 
11) 
0.. 28 s 
11) 

E-< 27 

26 

25 

240 200 400 

Alenaam data sf5i4a.mat 
Alenaam para • psf5i4a.mat 

T om!l 21.50 

T hoo!l 33.00 
T laa!l 27.00 

curve up 
Beginwaarde T end 

24.73 35.34 
26.65 34.46 
27.13 36.18 
26.92 35.67 
27.13 34.88 
26.70 34.93 
26.77 35.93 
26.70 35.79 

26.58 35.53 
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Bepaling van de verliezen van permanente magneten 

Sm~Co demagnetiseerd f=500 Hz B=51 mT 

600 

'C 

'C 

'C 

r 

115.31 
79.92 

114.53 
109.45 
92.43 
84.92 
99.23 
96.10 

101.71 

800 

I spoel 

me 

1000 

Tijd [s] 

4.00 
6.62 

Beginwaarde 

33.28 

niet 33.82 
33.26 
33.72 
33.08 
33.07 
33.24 
32.79 

33.28 

1200 1400 

Arms 
J/K 

curve down 
T amb r 

23.89 81.17 

23.88 84.70 

22.94 101.91 
23.85 81.43 
23.04 100.48 

23.36 96.66 
23.25 96.86 
23.00 109.97 

23.40 94.15 

1600 1800 

extrema 
1 

1n 
268 
400 
497 
619 
714 

845 
939 

1075 
1167 
1292 
1385 
1499 
1593 
1708 
1801 
1805 

2000 



Verliezen gedemagnetiseerd Sm-Co 

Sm-Co demagnetiseerd f=600 Hz B=51 mT 
40 

38 

36 

34 ,........, 
u .......... 

32 
~ 
;::) 
;::) 

30 ...... 
ro 
~ 
11) 
0.. 28 s 
~ 

22 

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 

Tijd [s] 

Filenaam data sf6i4.mat I spoel 4.00 Arms extrema 

Filenaam para [psf6i4.mat me 6.62 J/K 1 
T_omg 20.78 'C 437 

Thoog 38.00 'C 625 

T laag 25.00 'C 894 

1090 

curve up curve down 1341 

Beginwaarde T end T Beginwaarde T a mb T 1538 

1771 

21.50 38.10 110.26 niet 39.26 22.40 100.35 1977 

25.08 38.92 98.29 38.35 22.80 100.04 2229 

25.07 38.92 92.90 38.30 23.21 98.05 2425 

24.12 39.09 95.96 39.39 22.81 102.79 2655 

24.15 39.07 97.03 37.85 23.02 98.30 2859 

23.68 39.41 98.14 38.51 23.15 96.71 3085 

24.69 39.67 99.83 38.19 22.95 100.34 3288 

25.12 39.44 92.80 3494 

24.56 39.22 96.42 38.55 22.90 99.51 

Tend-Tamb 16.31 p 1.12 Watt 
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Bepaling van de verliezen van permanente magneten 

Sm-Co demagnetiseerd f=700 Hz B=51 mT 
40~----~----~----~----~----~----~----~----~----~ 

,........, 36 
u .......... 

1-< 
;:I 34 ;:I ...... 
cO 
1-< 
11) 

0.. s 32 
11) 

f--4 

30 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 

Tijd [s] 

Filenaam data sf7i4.mat I spoel 4.00 Arms extrema 
Filenaam para i psf7i4.mat me 6.62 J/K 15 
T omg 10.35 'C 83 
T hoog 33.00 'C 186 
T laag 27.00 'C 304 

412 
curve up curve down 530 

Beginwaarde T end T Beginwaarde T a mb T 633 

751 
27.67 45.21 98.02 32.97 21.52 116.59 niet 854 
28.44 43.43 84.77 39.45 22.89 99.33 968 
28.27 46.04 107.31 39.19 23.76 90.28 1063 
27.99 44.68 94.15 39.85 24.09 84.22 1180 
28.59 46.75 106.12 38.78 21.74 110.56 1278 

27.88 44.15 83.29 39.47 22.75 100.03 1396 
28.69 44.03 87.81 39.45 24.05 85.80 1498 

39.43 23.27 96.51 1615 

28.22 44.90 94.50 39.37 23.22 95.25 

Tend-Tamb 21.68 p 1.52 Watt 
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Verliezen gedemagnetiseerd Sm-Co 

Sm-Co demagnetiseerd f=800 Hz B=51 mT 
45~------~--------~------~--------~--------~-------. 

40 

35 

30 

25 

500 1000 

Filenaam data sf8i4.mat I spoel 

Filenaam para · psf8i4.mat me 
T_omg 21.05 'C 
Thooa 43.00 'C 
T laag 25.00 'C 

curve up 
Beginwaarde T end i 

23.67 49.92 97.09 niet 

24.17 48.86 90.31 

23.37 49.16 92.39 
25.18 49.67 88.11 

24.18 49.82 92.80 

25.32 49.12 90.47 

25.19 50.39 93.10 

23.65 50.17 98.33 

24.44 49.60 92.22 

Tend-Tamb 27.01 

1500 

Tijd [s] 

4.00 
6.62 

Beginwaarde 

43.50 
42.73 

43.78 
42.76 

43.02 

42.74 
42.69 

43.42 

43.08 

p 

2000 

Arms 

J/K 

curve down 

T_amb 

22.79 

22.40 
22.72 

22.46 

22.59 

22.67 
22.61 

22.48 

22.59 

1.94 

2500 3000 

extrema 

1 
'"" 

135 

352 
483 

692 

825 

i 1051 

1171 

97.88 1391 

100.88 1515 
99.23 1734 

103.26 1860 

100.71 2080 

100.12 2199 

101.64 2418 
100.60 2548 

2761 

100.54 2761 

Watt 
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Bepaling van de verliezen van permanente magneten 

Sm-Co demagnetiseerd f=900 Hz B=51 mT 
55~----~------~------~------~-------,-------,------, 

50 

...--. 45 u ......... 

..... 
::I 
::I ...... 
Cl:! ..... 
11.) 
0... 
El 
~ 35 

200 400 600 1000 1200 1400 

Tijd [s] 

Filenaam data sf9i4.mat I spoel 4.00 Arms extrema 

Filenaam para psf9i4.mat me 6.62 J/K 1 

T omg 23.00 'C 154 
Thoog 50.00 'C l 296 

T laag 30.00 'C 434 
577 

curve up lcurve down 713 

Beginwaarde T end T Beginwaarde T amb T 858 

993 

27.63 55.20 89.07 50.50 23.89 96.32 1140 

30.12 55.07 85.93 50.29 24.32 94.22 1272 

30.38 57.16 101.44 niet 50.49 24.14 96.89 1311 

30.23 55.57 88.18 50.58 23.89 98.47 

30.38 55.26 84.48 50.64 26.73 84.66 

29.59 55.27 86.91 50.50 24.59 94.11 

• Tend-Tamb 30.68 p 2.34 Watt 
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50 

.......... 45 u ......... 

1-. 
;:I 
;:I ...... 
~ 
0 
0.. 
El 
0 35 E:-c 

200 

Filenaam data 
Filenaam para 
T_omg 

ThOOQ 
T laag 

Beginwaarde 

24.98 

28.94 
29.67 

28.63 

29.88 

29.58 

29.36 

29.64 

28.84 

Tend-Tamb 

Verliezen gedemagnetiseerd Sm-Co 

Sm-Co demagnetiseerd f=1000 Hz B=51 mT 

400 600 800 

sf10i4.mat I spoel 

i psf1 Oi4.mat me 

23.05 'C 

50.00 'C 

30.00 'C 

curve up 
T end T 

60.39 83.04 

59.62 78.12 

61.42 85.12 

61.06 85.39 
60.81 84.35 

61.94 90.08 

60.18 78.54 

60.89 84.03 

60.79 83.58 

36.66 

1000 

Tijd [s] 

1200 1400 1600 

4.00 Arms 
6.62 J/K 

! l 
curve down 

Beginwaarde T amb T 

50.66 24.17 91.66 

50.77 23.91 95.23 

50.49 24.42 91.97 

50.55 23.68 98.64 

50.66 24.43 92.78 

50.82 24.19 95.14 

50.61 ~28 
50.67 85 

50.65 24.12 94.57 

p 2.90 Watt 

1800 2000 

extrema 

1 

105 

244 
335 

476 

565 
705 

798 
942 

1032 

1174 

1265 
1409 

1497 
1639 

1729 

1873 
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Bepaling van de verliezen van permanente magneten 

Sm-Co demagnetiseerd f=1200 Hz B=51 mT 
80~--------~--------~----------~---------,---------, 

70 

,........, 
60 u .......... 

..... 
;::l 
;::l 

50 ..... 
~ ..... 
(\) 

0.. 
8 
(\) 

40 E--

30 

500 1000 1500 2000 2500 

Tijd [s] 

Alenaam data sf12i4.mat I spoel 4.00 Arms extrema 
Alenaam para psf12i4.mat me 6.62 J/K 1 

T omo 23.10 'C 66 
T hooo 50.00 'C 286 
T laag 30.00 'C 302 

504 
curve up curve down 595 

Beginwaarde T end T Beginwaarde T amb T 776 

866 
22.65 8.61E+07 1.35E+10 ,!!~L-- 23.23 -1.06E+06 9.26E+08 niet 1049 .................................... ~ ........................ ..................................................... ......... ................................. ........ ......................................................... 

_______ ;... 
......... ...................................... r-----

30.46 73.00 75.66 76.15 62.84 15.44 niet 1141 
32.20 73.68 77.64 68.55 24.48 97.48 1320 
32.29 73.68 79.14 60.60 24.60 95.41 1413 ........... ..""..""". .................................................... . ..._ ....................... ..."",.. ................... .................................... .."". .......... ;.....~.~-~ . ................................................................................... ·-·-·-·-·-·-·-·;.. ..".. .......................................... ..."". ............ . ......................................... 
30.25 72.32 75.63 59.87 24.80 93.99 1591 
32.32 73.42 74.16 59.56 24.21 97.50 1678 
30.15 73.37 78.88 59.56 24.19 97.12 1860 

30.14 73.43 78.71 59.64 24.71 94.99 1953 

61.16 24.79 94.30 2138 
61.04 24.55 95.77 2231 

2409 
31.11 73.27 77.12 61.30 24.50 96.08 2412 

Tend-Tamb 48.77 p 4.18 Watt 

lÇX) 



u ........... 

Verliezen gedemagnetiseerd Sm-Co 

Sm-Co demagnetiseerd f=300 Hz B=77 mT 
30~-------~-------.--------.-------~------~-------~ 

29 

500 

Filenaam data sf3i6.mat 

Filenaam para i psf3i6.mat 

T_onlQ 21.15 
Thoog 50.00 
T laag 30.00 

~rve up 
Beginwaarde T end 

22.96 f--------- 34.51 
;.....--~--

23.92 36.92 

23.48 34.58 

23.51 33.87 
~u • 

23.80 33.29 

23.79 33.39 

23.85 34.59 

23.82 33.90 

23.60 34.02 

Tend-Tamb 10.83 

1000 

'C 
'C 

'C 

T 

101.85 

150 

115.23 
101.34 

99.52 

95.21 

118.03 

107.59 

105.54 

I speel 

me 

---
iet 

1500 

Tijd [s] 

6.00 

6.62 

Beginwaarde 

25.57 .................................... ~"""" .................. 

29.08 

29.22 

29.12 

28.98 

28.93 

29.16 

29.26 
29.30 

29.13 

p 

2000 2500 3000 

Arms extrema 

J/K 1 

50 

126 
410 

486 
curve down I 715 

T amb T 796 

1011 

23.91 ~11:§ niet 1090 
~-------

23.33 130.75 1319 

23.24 115.39 1399 
23.01 _u.~~- 1629 -·--·-·-....: .. ·-- ............................ -. 
23.15 117.12 1703 

23.03 121.11 1943 

23.22 113.05 2022 

23.25 111.32 2250 
23.28 107.75 2329 

•• 

2561 
~ 

23.19 116.86 

0.68 Watt 
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55 

50 

45 
,........, 
u .......... 

.... 
::I 
::I 35 ...... 
ro .... 
11) 
~ 

El 
~ 

25 

500 

Filenaam data !sf7i6.mat 

Filenaam para psf1i6.mat 
T _orng 19.75 
Thoog 50.00 
T laag 25.00 

curve up 
Beginwaarde T end 

19.46 62.78 

22.02 62.42 

22.48 63.87 

22.54 64.22 
25.27 63.87 

25.28 63.98 

22.62 64.42 

25.37 64.79 

23.13 63.79 

Tend-Tamb 41.84 

192 

Bepaling van de verliezen van permanente magneten 

Sm-Co demagnetiseerd f=700 Hz B=77 mT 

1000 

I spoel 

me 

'C 
'C 

'C 

T 

86.58 

84.25 

86.17 

85.47 
83.56 
85.38 

84.50 

87.10 

85.38 

1500 

Tijd [s] 

6.00 Arms 

6.62 J/K 

curve down 
Beginwaarde T amb 

49.70 20.64 

49.76 21.16 

27.27 -1.67E+07 

49.75 21.69 
50.59 22.19 

49.95 22.31 

50.89 22.44 

49.89 22.49 

50.77 22.68 

50.16 21.95 

p 3.24 

T 

100.78 

101.58 

8.03E+08 

100.95 
100.06 

100.37 

100.24 

100.88 
99.75 

100.58 

Watt 

2500 

extrema 

1 

112 
305 

406 
560 

rl 2 

968 

1061 

1296 

niet 1386 

1624 

1715 
1951 

2043 
2288 
2378 

2615 

3000 



Verliezen gedemagnetiseerd Sm-Co 

Sm-Co demagnetiseerd f=1000 Hz B=77 mT 
80~----------~·---------.-----------.-----------.----------, 

70 

u 60 ....... 

500 1000 1500 2000 2500 

Tijd [s] 

Filenaam data sf10i6.mat I sooel 6.00 Arms extrema 
FUenaam para • psf1 Oi6.mat me 6.62 J/K 1 
Toma 21.83 'C 82 
Thoog 70.00 'C 270 
T laag 30.00 'C 345 

541 
curve up curve down 613 -

Beginwaarde T end T Beginwaarde T amb T 810 

884 
23.50 94.85 72.25 70.14 23.37 97.54 1088 
25.57 95.49 73.48 69.70 23.01 101.58 1159 
31.61 94.98 71.78 70.08 23.42 100.83 1361 
25.27 96.89 73.83 71.19 23.59 100.61 1433 
31.16 94.95 70.95 69.94 23.30 103.51 1639 
26.10 97.13 73.70 71.58 23.78 101.08 1709 
31.42 97.26 73.59 71.26 23.80 100.55 1915 
31.27 96.44 72.29 69.71 23.83 101.38 1985 

2185 
28.24 96.00 72.73 70.50 23.53 100.89 

Tend-Tamb 72.47 p 6.59 Watt 
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Bepaling van de verliezen van permanente magneten 
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Verliezen gemagnetiseerd Nd-Fe-B 

Bijlage N: Verliezen gemagnetiseerd Nd-Fe-B 

Na de metingen aan gedemagnetiseerde magneten (zie bijlage L en M), zijn de 
magneten door de leverancier gemagnetiseerd. Hierna zijn van beide permanente 
magneten de verliezen bepaald. In deze bijlage zijn de meetresultaten van de 
metingen aan de Nd-Fe-B-permanente magneten weergegeven. 
De verliesmetingen zijn uitgevoerd bij een inductiesterkte van 55 mT. In verband 
met tijdsdruk zijn de verliesmetingen bij een inductiewaarde van 77 mT niet 
uitgevoerd. 
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Bepaling van de verliezen van permanente magneten 

Nd-Fe-B magnetiseerd f=500 Hz B=51 mT 
26 

25.5 

25 
,........, 
u 

1-< 24.5 
::l 
::l ...... 
C':l 
1-< 
<I) 

0.. s 
<I) 

~ 
23.5 

23 

22.50 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 

Tijd [ s] 

Alenaam data pmnf5i4.ma I spoel 4.00 Arms extrema 

Filenaam para pmnf5i4.ma me 4.15 J/K 1 

T omg 21.10 'C 375 
Thoog 25.50 'C 750 
T laag 23.10 'C 1044 

1340 
curve up curve down 1700 

Beginwaarde T end T Beginwaarde T a mb T 2033 

2417 

22.90 25.54 114.10 25.68 23.12 100.42 2694 

23.05 25.49 106.44 25.59 23.14 88.24 3190 

23.18 25.47 105.97 25.50 22.95 118.72 niet 3471 

23.23 25.46 123.65 25.41 23.07 94.27 
23.19 25.44 125.61 25.51 23.08 90.36 

23.11 25.48 115.15 25.55 23.10 93.32 

Tend-Tamb 2.38 p 0.09 Watt 

1% 



28.5 

28 

27.5 
,........, 
u 

27 ~ 

..... 
;:l 
;:l 26.5 .... 
f: 
(I) 
0.. s 26 (I) 

~ 

25.5 

25 

24.50 200 

Filenaam data 

FHenaam para 
T_omg 

Thoog 

T laaa 

Beginwaarde 

24.82 
25.02 
24.80 
25.16 

24.70 
24.51 

24.76 

Tend-Tamb 

Verliezen gemagnetiseerd Nd-Fe-B 

Nd-Fe-B magnetiseerd f=700 Hz B=51 mT 

400 600 800 1600 1800 

Tijd [s] 

!pmnf7i4.ma I spoel 4.00 Arms extrema 

i pmnf7i4. ma me 4.15 J/K 1 
22.89 'C 121 
28.00 'C 275 
25.00 'C 381 

545 
curve up curve down 660 

T end t Beginwaarde T a mb t 833 
940 

29.91 117.21 niet 28.16 24.47 79.29 1105 
29.14 81.88 28.22 24.63 72.43 1224 
29.08 86.94 28.44 24.73 67.87 niet 1364 
29.99 118.58 niet 28.07 24.43 85.47 1479 

28.95 78.65 28.16 24.51 76.31 1602 
28.96 73.28 27.93 24.07 89.17 

-
29.03 80.19 28.11 24.42 80.53 

4.61 p 0.24 Watt 
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26 

u 25 
......... 

s 
a 24 
El 
!U 

S" 
~ 23 

200 

Filenaam data ! pmnf8i4.ma1 
Filenaam para ! pmnf8i4.ma 
T omg 21.00 
Thoog 27.00 
T laag 22.00 

curve up 

Beginwaarde T_end 

21.96 27.64 
21.66 27.55 
21.99 27.67 

21.83 27.61 

Tend-Tamb 5.47 

1~ 

Bepaling van de verliezen van permanente magneten 

Nd-Fe-B magnetiseerd f=800 Hz B=51 mT 

400 

'C 

'C 

'C 

T 

72.43 
66.82 
67.20 

67.01 

600 

I spoel 

me 

800 

Tijd [s] 

4.00 Arms 
4.15 J/K 

1000 

curve down 

Beginwaarde T a mb 

niet 22.17 -972.22 
27.07 22.33 
26.77 21.96 
27.00 22.13 

26.95 22.14 

p 0.34 

1200 

T 

2.94E+05 
80.16 
90.70 

86.46 

85.77 

Watt 

1400 

extrema 

1 
44 

182 
666 

814 
1133 

1268 

1589 
niet 

1600 



Verliezen gemagnetiseerd Nd-Fe-B 

Nd-Fe-B magnetiseerd f=800 Hz B=51 mT 

27 

u 26 

1-o 
;:::l 

B 25 
~ 
Cl) 

0.. 
8 
~ 24 

23 

200 400 

Filenaam data • omnf8i4a.ma 
Filenaampara • omnf8i4a.ma 
T _orng 22.41 'C 

Thoog 27.50 'C 

T laag 23.50 'C 

curve up 

Beginwaarde T end T 

22.62 28.92 84.46 
23.56 29.02 82.53 

23.27 28.58 67.34 

23.52 28.97 75.40 

23.30 28.90 70.07 

23.25 28.88 75.96 

Tend-Tamb 5.62 

600 

I spoel 

me 

800 1000 1200 1400 1600 1800 

Tijd [s] 

4.00 Arms extrema 

4.15 J/K 1 

131 
311 

419 

645 
curve down 752 

Beginwaarde T a mb T 995 

1100 

27.47 23.00 80.53 1331 

27.66 23.26 75.09 1431 

27.40 23.33 78.59 1669 

27.42 23.34 81.01 

27.66 23.35 83.35 

27.52 23.26 79.71 

p 0.31 Watt 
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33 

32 

31 
,......., 
u 

30 
1-. 
;:I 
;:I 29 ..... 
C\1 
1-. 
Cl) 
0.. s 28 
~ 

26 

200 400 

Filenaam data pmnf9i4a.ma 

Filenaam para pmnf9i4a.ma 
T_omg 23.83 'C 

T hoog 32.00 'C 

T laag 26.30 'C 

curve up 

Beginwaarde T end T 

25.37 33.04 78.54 

26.50 33.99 100.17 

26.25 33.87 94.55 
26.32 33.54 90.34 

26.53 33.25 80.62 

26.29 33.43 89.55 

26.34 33.52 88.76 

Tend-Tamb 7.76 

200 

Bepaling van de verliezen van permanente magneten 

Nd-Fe-B magnetiseerd f=900 Hz B=51 mT 

600 800 1000 

Tijd [s] 

1200 1400 

I spoel 4.00 Arms 

me 4.15 J/K 

curve down 

Beginwaarde T a mb T 

niet 32.16 25.56 80.60 

niet 31.91 25.74 76.84 

31.98 25.67 77.23 
32.25 25.94 70.34 

32.19 25.83 71.85 

32.13 25.86 74.37 

32.10 25.77 75.20 

p 0.36 Watt 

1600 1800 

extrema 

1 

165 

319 

458 

614 

750 

906 

1048 

1215 

1353 

1511 
1658 

1819 

2000 



34 

33 

32 

31 ,....., 
u .......... 

1-; 
;::l 
;::l .... 
~ 
(!) 

s-
(!) 

E-< 

Filenaam data 
Filenaam para 
T_omg 

ThOOQ 
T laag 

Beginwaarde 

25.09 
24.93 

25.19 
24.68 
25.27 
24.86 

25.00 

Tend-Tamb 

Verliezen gemagnetiseerd Nd-Fe-B 

Nd-Fe-B magnetiseerd f=lOOO Hz B=51 mT 

pmnf1 ~~:~~~l pndf10i 
23.83 'C 
33.50 'C 
25.00 'C 

curve up 
T end T 

34.28 84.68 
33.93 86.44 
33.88 83.95 
33.87 82.34 
34.03 85.78 

33.99 84.00 

34.00 84.53 

9.09 

I spoel 

me 

2000 

Tijd [s] 

4.00 
4.15 

Beginwaarde 

25.46 
34.03 

33.70 
33.27 

33.22 
33.83 

33.34 

33.56 

p 

2500 

Arms extrema 

J/K 1 

42 
256 

793 
curve down 1118 

T a mb T 1375 

1690 
25.00 7.75 niet 1955 

24.95 76.08 2285 
24.85 82.35 2525 
24.85 82.64 2831 

24.91 85.81 3085 

24.95 81.65 3424 
24.89 85.39 

.......... 

24.90 82.32 

0.45 Watt 
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Bepaling van de verliezen van permanente magneten 

Nd-Fe-B magnetiseerd f= 1100 Hz B=51 mT 
36 

35 

34 

33 ,........ 
u ......... 

32 
1-< 
::::1 
::::1 31 ..... 
~ 
ll) 
0.. 30 e 
ll) 

E-< 
29 

28 

27 

260 500 1000 1500 2000 2500 

Tijd [s] 

Filenaam data • pmnf11 i4a.ma I spoel 4.00 Arms extrema 

Filenaam para • pmnf11 i4a.ma me 4.15 J/K 1 
T _omg 23.59 'C 134 

Thooa 35.00 'C 447 

T laaQ 26.30 'C 577 

874 

curve up curve down 

~ Beginwaarde T end T Beginwaarde T amb T 

1423 

26.21 37.16 79.45 35.28 26.13 80.64 1635 

26.17 37.39 85.37 35.40 26.15 81.69 1779 

26.00 37.23 79.04 34.87 26.12 80.35 2063 

25.84 36.91 73.96 34.99 25.93 77.24 2193 

25.55 36.52 72.24 35.30 26.07 79.21 2429 

25.85 37.20 76.93 35.50 25.85 78.83 

25.94 37.07 77.83 35.22 26.04 79.66 

Tend-Tamb 11.03 p 0.59 Watt 
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Verliezen gemagnetiseerd Nd-Fe-B 
Nd-Fe-B magnetiseerd f= 1200 Hz B=51 mT 

38 

36 

34 
,........., 
u .......... 

1-< 
;:I 

32 
;:I ...... 
~ 
1-< 
(!.) 

0.. s 
(!.) 

E-c 
28 

26 

240 500 1000 1500 2000 2500 

Tijd [s] 

Filenaam data pmnf12i4a.mat I spoel 4.00 Arms extrema 

Filenaam para pmnf12i4a.mat me 4.15 J/K 1 

T_omg 25.50 'C 160 

T hooo 36.00 'C 560 

T laao 25.00 'C 720 

1095 

curve up curve down 1238 

Beginwaarde T end T Beginwaarde T a mb T 1607 

1759 

24.57 37.69 77.00 36.33 24.96 81.31 2232 

25.13 37.49 75.12 36.21 24.99 84.07 

24.44 37.86 72.27 36.43 24.96 80.30 
24.39 37.70 74.91 36.45 25.26 82.71 

24.63 37.69 74.83 36.35 25.04 82.10 

Tend-Tamb 12.64 p 0.70 Watt 
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Bepaling van de verliezen van permanente magneten 

204 



Verliezen gemagnetiseerd Sm-Co 

Bijlage 0: Verliezen gemagnetiseerd Sm-Co 

Na de metingen aan gedemagnetiseerde magneten (zie bijlage L en M), zijn de 
magneten door de leverancier gemagnetiseerd. Hierna zijn van beide permanente 
magneten de verliezen bepaald. In deze bijlage zijn de meetresultaten van de 
metingen aan de Sm-Co-permanente magneten weergegeven. 
De verliesmetingen zijn uitgevoerd bij inductiesterktes van 55 mT en 77 mT. 
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Bepaling van de verliezen van permanente magneten 

Sm-Co magnetiseerd f=400 Hz B=51 mT 
29 

28.5 

28 
,........ 
u 

27.5 ......... 

1-1 
;:l 
;:l 

27 -r:l 
(U 
0.. 
s 26.5 (U 

E-< 

26 

25.5 

250 100 200 300 400 500 600 700 800 900 

Tijd [s] 

Filenaam data msf4i4.mat I spoel 4.00 Arms extrema 

Filenaam para • pmsf4i4.mat me 6.62 J/K 1 
Tang 22.78 'C 132 

Thoog 28.60 'C 223 

T laag 26.00 'C 327 

428 

curve up curve down 525 

Beginwaarde T end T Beginwaarde T amb T ~ 620 

723 

25.14 30.06 103.58 niet 28.75 24.43 91.80 816 

25.84 29.51 73. 28.80 24.41 92.58 

25.98 29.78 80. 28.87 24.40 92.6 

26.03 29.59 78. 28.92 24.60 82.03 

25.95 29.62ê1 28.83 24.4 

Tend-Tamb 5.17 p 0.44 Watt 

2C6 



32 

31 

30 

,......., 29 u 
...... 28 ::I .s 
t'd 
...... 27 11.) 
0.. s 
11.) 

26 E---

25 

Verliezen gemagnetiseerd Sm-Co 
Sm-Co rnagnetiseerd f=500 Hz B=51 rnT 

500 1000 1500 

Tijd [s] 

2000 2500 3000 

Filenaam data msf5i4.mat I spoel 4.00 Arms extrema 

Rianaam para pmsf5i4.mat me 6.62 J/K 1 
T omg 22.15 'C 26 

ThOO!:l 31.00 'C 252 

T laag 24.00 'C 512 
708 

curve up curve down 968 

Beginwaarde T end T Beginwaarde T amb T 1150 

1428 

23.70 31.46 84.62 24.41 -5.63E+06 3.90E+08 niet 1623 

23.91 31.88 93.84 31.17 23.53 95.14 1884 

24.20 31.84 84.55 31.13 23.74 90.63 2074 

23.82 32.01 92.65 30.85 23.71 91.88 2350 

23.64 31.77 83.13 31.14 23.53 98.81 2562 

24.21 31.74 93.10 30.87 23.57 98.94 2836 

31.13 23.48 97.06 

23.91 31.78 88.65 31.05 23.59 95.41 

Tend-Tamb 8.19 p 0.61 Watt 



Bepaling van de verliezen van permanente magneten 

Sm-Co magnetiseerd f=600 Hz B=51 mT 
36~--------~----------~----------~----------~---------, 

34 

u 32 

26 

500 1000 1500 2000 2500 

Tijd [s] 

Filenaam data msf6i4.mat I spoel 4.00 Arms extrema 
Filenaam para pmsf6i4.mat me 6.62 J/K 1 
Tomg 22.15 'C 206 

T hoog 35.00 'C 376 
T laaa 26.00 'C 570 

755 
curve up curve down 932 

Beginwaarde T end T Beginwaarde T a mb T 1133 

1303 
24.28 36.42 94.25 35.27 24.51 87.92 niet 1510 
25.57 36.49 94.76 34.90 24.61 91.83 1675 
26.08 36.44 85.38 35.01 24.95 88.50 1877 
26.16 36.52 87.60 35.41 25.04 87.44 2062 
26.16 36.94 92.92 35.24 24.97 89.12 2263 
26.08 35.99 81.75 35.31 24.86 93.31 

25.72 36.47 89.44 35.17 24.89 90.04 

Tend-Tamb 11.58 p 0.86 Watt 

200 



Verliezen gemagnetiseerd Sm-Co 

Sm-Co magnetiseerd f=700 Hz B=51 mT 
40~--------~------~--------~--------~--------~---------. 

30 

28 

26 

500 1000 

Filenaam data msf7i4.mat I spoel 
Filenaam para pmsf7i4.mat me 
Tomg 23.99 'C 

T hoog 39.00 'C 
T laag 26.00 'C 

curve up 
Beginwaarde T end T 

25.50 40.44 86.87 
25.98 39.99 83.01 
25.47 40.88 85.51 

26.22 40.80 87.40 

25.24 40.91 84.72 

25.30 40.56 86.35 

25.62 40.60 85.64 

Tend-Tamb 15.29 

1500 

Tijd [s] 

4.00 

6.62 

Beginwaarde 

39.06 
39.78 

39.45 

39.49 

39.53 

39.07 

39.46 

p 

2000 

Arms 

J/K 

curve down 
T a mb 

25.17 

25.21 
25.23 

25.30 

25.32 
25.45 

25.30 

1.18 

2500 3000 

extrema 

1 
217 

462 

685 

943 
1127 

T 1384 

1570 

86.61 niet 1828 
89.59 2007 

87.84 2282 

89.39 2483 

91.00 2748 

87.62 

89.09 

Watt 

209 



210 

Bepalin~ :'an de verliezen van permanente magneten 
Sm-Co magnetiseerd f=800 Hz B=51 mT 

44~------~------~--------~-------,-------,------~ 

28 

26 

500 1000 

Filenaam data msf8i4.mat I spoel 

Filenaam para pmsf8i4.mat me 

Tomg 23.92 'C 

Thoog 43.00 'C 

T laag 26.00 'C 

curve up 
Beginwaarde T end T 

25.57 44.70 87.67 

26.30 45.09 86.92 
26.36 45.26 .!!~~~ .................. o.JI.&JO .............................................. 1------- ....................................... 

26.39 45.40 89.87 
25.18 45.48 83.13 
25.54 45.54 91.69 - -· 

25.89 45.24 88.16 

Tend-Tamb 20.04 

1500 

Tijd [s] 

4.00 Arms 

6.62 J/K 

curve down 
Beginwaarde T a mb 

43.11 25.06 

42.90 25.18 

42.76 25.18 
.......... OUAO ......................................................... ~-------

43.39 25.24 
43.46 25.19 

43.15 r------ 25.37 

43.13 25.20 

p 1.50 

3000 

extrema 

1 
219 

484 
678 

951 

1144 

T 1422 

1608 

88.38 1884 

89.00 2065 

~2:~ 2352 - ~ ............................. 

89.60 2546 
91.86 2826 
89.50 

89.86 

Watt 



Verliezen gemagnetiseerd Sm-Co 

Sm-Co magnetiseerd f=900 Hz B=51 mT 
50~----~------~------~------~------.-------~----~ 

.......... 40 u ..._. 

1-1 
;:I 
;:I 

35 ...... e 
0 
0.. 
8 
0 30 E--

25 

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 

Tijd [s] 

Filenaam data msf9i4.mat I spoel 4.00 Arms extrema 

Filenaam para i pmsf9i4.mat me 6.62 J/K 1 

Tomg 23.77 'C 235 

The>og 48.00 'C 517 

T laao 26.00 'C 730 

1030 

curve up curve down 1234 

Beginwaarde T_end T Beginwaarde T a mb T 1547 

1763 

24.63 49.11 74.88 niet 48.48 25.07 89.76 2097 

25.88 49.84 81.05 47.74 25.27 87.51 2292 

26.23 50.08 Jll1~ 
,... ___ _____ .iL~ 25.44 87.41 ~-gp~r ~ ......... ~ .............................................. ------- -------~ 

,... __ 
26.20 49.72 82.26 48.71 25.48 88.39 2861 

25.98 50.31 80.66 47.90 25.48 87.72 3186 

25.98 49.40 79.72 48.65 25.45 88.10 

26.06 49.87 80.98 48.20 25.37 88.15 

Tend·Tamb 24.50 p 2.00 Watt 

211 
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Bepaling van de verliezen van permanente magneten 

Sm-Co magnetiseerd f=lOOO Hz B=51 mT 
55~----~-------~------~------~------~------~-----. 

50 

45 

40 

250 500 1000 

Alenaam data msf1 Oi4.mat I spoel 

Alenaam para I pmsf1 Oi4.mat me 
Tomg 24.09 'C 

Thoog 53.00 'C 

T laag 26.00 'C 

curve up 
Beginwaarde T end T 

25.27 54.93 80.21 niet 

26.17 54.84 79.56 

24.60 54.22 79.76 
26.20 55.48 79.55 

26.12 55.16 80.14 
26.23 54.97 82.24 

25.86 54.93 80.25 

Tend-Tamb 29.40 

2000 

Tijd [s] 

4.00 Arms 

6.62 JLK 

curve down 

Beginwaarde T amb 

54.10 25.49 

53.69 25.51 

53.75 25.57 
52.89 25.41 

53.82 25.57 
54.05 25.65 

53.72 25.53 

p 2.42 

2500 

extrema 

1 

219 

571 

795 

1151 

1400 

T 1768 

1972 

86.36 2310 

88.61 2526 

87.35 2878 

87.77 3100 

88.61 3440 
87.57 

87.71f-1 

Watt 



60 

55 

50 ,........ 
u ...__. 

1-1 
;:l 

45 
;:l 
....... 
co:! 
1-1 
0 40 0. e 
~ 

500 

Alenaam data 

Verliezen gemagnetiseerd Sm-Co 
Sm-Co magnetiseerd f=1100 Hz B=51 mT 

1000 1500 2000 2500 3500 

Tijd [s] 

msf11 i4.mat I SPOel 4.00 Arms extrema 

Alenaam para : pmsf11 i4.mat me 6.62 JIK 1 

T_omg 23.88 'C 245 

T hoog 59.00 'C I 626 
T laag 24.00 'C 850 

1252 

curve up curve down 1510 

Beginwaarde T end T Beginwaarde T amb T 1897 

2157 
25.46 60.59 77.30 60.02 25.59 87.14 2532 
24.51 61.00 77.55 59.88 25.71 87.15 2779 

26.36 60.33 78.91 59.77 25.62 88.29 3136 

26.70 60.20 80.79 61.15 25.57 89.89 3350 

24.73 60.56 79.33 60.03 25.28 90.92 3495 
24.29 61.64 79.76 60.03 25.09 91.27 

25.34 60.72 78.94 60.15 25.47 89.11 

Tend-Tamb 35.24 p 2.95 Watt 

Zl3 



Bepaling van de verliezen van permanente magneten 

Sm-Co magnetiseerd f=1200 Hz B=51 mT 
70~--------~----------~----------~----------~---------, 

,........, 
55 u .......... 

1-< 
;:::l 
;:::l -~ 1-< 45 Cl) 

0.. s 
Cl) 

40 ~ 

35 

30 

250 500 1000 1500 2000 2500 

Tijd [s] 

Filenaam data msf12i4.mat I spoel 4.00 Arms extrema 

Filenaam para • pmsf12i4.mat me 6.62 J/K 1 

T omg 23.52 'C 283 

T hoog 53.00 'C 630 
T laag 26.00 'C 940 

1275 
curve up curve down 1549 

Beginwaarde T end T Beginwaarde T a mb T 1866 

2155 
25.31 66.11 79.17 65.76 25.19 88.80 2468 
27.10 65.77 77.94 66.02 25.07 89.19 
23.83 66.35 78.58 65.88 24.98 88.68 
24.12 66.08 78.76 66.20 24.80 89.32 

25.09 66.08 78.61 65.97 25.01 89.00 

Tend-Tamb 41.07 p 3.46 Watt 

214 



34 

33 

32 
,......, 
u 

31 ........ 

1-; 

:::::1 
:::::1 -~ 
0 
0.. 
8 
~ 

200 

Filenaam data 

Filenaam para 

T omg 
Thoog 

T laaa 

Beginwaarde 

26.71 

27.15 

27.61 

27.33 

27.20 

Tend-Tamb 

Verliezen gemagnetiseerd Sm-Co 

Sm-Co magnetiseerd f=300 Hz B=77 mT 

400 

msf3i6.mat 

! pmsf3i6.mat 

24.62 

33.00 

27.50 

curve up 
T end 

34.45 

34.46 

34.44 

34.98 

34.58 

7.58 

600 

I spoel 

me 

'C 

'C 

'C 

T 

104.37 
89.17 

90.03 

105.69 

97.31 

800 

Tijd [s] 

6.00 

6.62 

Beginwaarde 

33.21 

33.28 

33.28 
33.30 

33.27 

p 

1000 1200 1400 1600 

Arms extrema 

J/K 1 
180 

379 

525 

755 

curve down 900 

T. amb T 1125 

1267 
26.79 98.51 1493 
27.21 90.27 

26.86 102.89 

27.12 97.99 

27.00 97.42 

0.52 Watt 
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Bepaling van de verliezen van permanente magneten 
Sm-Co magnetiseerd f=400 Hz B=77 mT 

38~----~----~------~-----.-----.------~----~-----, 

36 

u 34 ...._. 

lo-l 
;:I 

B 32 
~ 
11) 
0.. 
8 
~ 30 

Filenaam data 

Filenaam para 

T omg 
T hoog 

T laag 

Beginwaarde 

27.49 

28.12 

27.57 

28.09 

27.81 

Tend-Tamb 

216 

200 400 

msf4i6.mat 

pmsf4i6.mat 

24.74 'C 

37.00 'C 

28.00 'C 

curve up 
T end T 

39.25 89.21 
39.58 86.61 

39.60 85.70 
39.25 84.91 

39.42 86.61 

12.72 

600 

I spoel 

me 

800 

Tijd [s] 

6.00 Arms 

6.62 J/K 

1000 

curve down 
Beginwaarde T a mb 

36.96 26.69 

36.74 26.39 

37.11 26.66 
37.23 27.07 

37.01 26.70 

p 0.97 

1200 1400 1600 

extrema 

5 

155 

359 

493 

702 

836 

T 1053 

1192 
97.50 1426 

108.07 

103.92 
97.05 

101.64 

• 

Watt 



Verliezen gemagnetiseerd Sm-Co 

Sm-Co magnetiseerd f=500 Hz B=77 mT 
40~----~------~------~------~----~------~----~ 

38 

36 

200 400 600 800 1000 1200 1400 

Tijd [s] 

Filenaam data msf5i6.mat I spoel 6.00 Arms extrema 
~· 

Filenaam oara i omsf5i6 .mat me 6.62 J/ K 1 

T omg 24.74 'C 257 

T hoog 39.00 'C 653 

T laag 23.00 'C 827 
1317 

curve up curve down 
Beginwaarde T end T Beginwaarde T a mb T 

21 40.14 94.45 39.58 22.97 91.77 

23 41.71 89.00 38.74 23.45 98.08 

21.98 40.93 91.73 39.16 23.21 94.93 

Tend-Tamb 17.72 p 1.28 Watt 

217 



Bepaling van de verliezen van permanente magneten 

Sm-Co magnetiseerd f=500 Hz B=77 mT 
42~--------~--------~----------~---------,---------, 

u .......... 

30 

28 

26 

500 1000 1500 2000 2500 

Tijd [s] 

Filenaam data msf5i6a.mat I spoel 6.00 Arms extrema 

Filenaam para pmsf5i6a.mat me 6.62 J/K 1 

T omg 24.21 'C 153 

T hoog 40.00 'C 440 
T laag 26.00 'C 581 

963 

curve up curve down 1101 
Beginwaarde T end T Beginwaarde T amb T 1505 

1640 
25.14 43.42 88.29 40.49 25.40 93.17 2036 
25.43 43.31 84.72 40.32 25.77 96.76 

25.28 43.35 81.82 40.35 25.76 98.33 
26.39 44.18 89.72 39.88 25.99 96.62 

25.56 43.56 86.14 40.26 25.73 96.22 

Tend-Tamb 17.84 p 1.37 Watt 

218 
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Verliezen gemagnetiseerd Sm-Co 

Sm-Co magnetiseerd f=600 Hz B=77 mT 
50~----~------~------,-------~-----.------~------, 

45 

40 

35 

30 

25 

200 400 600 800 1000 1200 1400 

Tijd [s] 

Alenaam data msf6i6.mat I spoel 6.00 Arms extrema 
Filenaam para • pmsf6i6.mat me 6.62 J/K 1 
Tomg 21.99 'C 172 

Th()()Q 47.00 'C 442 
T laag 26.00 'C t± 602 

882 
curve up curve down 1047 

Beginwaarde T end T Beginwaarde T a mb T 1294 

25.13 51.20 90.88 46.79 24.57 96.40 
26.79 51.14 47.23 24.76 

~ 26.71 50.89 46.85 25.10 

26.21 51.08 88.38 46.95 24.81 94.54 

Tend-Tamb 26.27 p 1.97 Watt 

219 



Bepaling van de verliezen van permanente magneten 

Sm-Co magnetiseerd f=700 Hz B=77 mT 

55 

250 200 400 600 

Filenaam data msf7i6.mat 

Filenaam para i pmsf7i6.mat 

T_omg 23.73 'C 

Thoog 56.00 'C 
T faag 27.00 'C 

curve up 
Beginwaarde T end T 

26.41 60.63 85.61 

28.08 61.61 86.25 

28.17 60.98 86.88 

26.53 60.90 84.63 

27.30 61.03 85.84 

Tend-Tamb 35.11 

800 

I spoel 

me 

1000 

Tijd [s] 

6.00 

6.62 

Beginwaarde 

28.70 

57.28 

56.77 

57.01 

56.47 

56.88 

p 

1200 1400 

Arms extrema 

J/K 1 

51 

221 

512 

671 

curve down 963 

T amb T 1128 

1417 

27.23 32.01 niet 1583 

26.00 95.32 1857 

26.05 94.63 

26.01 95.01 

25.64 97.79 

25.92 95.69 = 2.71 Watt 

2000 



Verliezen gemagnetiseerd Sm-Co 

Sm-Co magnetiseerd f=800 Hz B=77 mT 
55~----~----~------~----~----~------~----~-----, 

50 

u 45 

200 400 600 

Filenaam data msf8i6.mat I spoel 

Alenaam para pmsf8i6.mat me 

T omg 23.74 'C 

Thoog 53.00 'C 
T Jaag 26.00 'C 

curve up 
Beginwaarde T end T 

26.31 67.50 82.48 
24.33 66.91 78.97 

23.94 67.94 80.03 
24.18 66.55 75.90 

24.69 67.22 79.34 

Tend-Tamb 42.23 

800 

Tijd [s] 

6.00 

6.62 

Beginwaarde 

52.81 

52.96 

52.13 
51.93 

52.46 

p 

1000 

Arms 

J/K 

curve down 
T a mb 

24.68 

25.02 

25.11 

25.17 

24.99 

3.52 

1200 1400 1600 

extrema 

1 

86 

365 

449 

755 

837 

T 1146 

1228 

90.52 1537 

90.10 

90.65 

90.11 

90.35 

Watt 
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Bepalint:5_ ~an de verliezen van permanente magneten 
Sm-Co magnetiseerd f=900 Hz B=77 mT 

80~--------~--

60 

50 

500 1000 1500 2000 

Tijd [s] 

Filenaam data msf9i6.mat I spoel 6.00 Arms extrema 

Filenaam para pm~ me 6.62 J/K 1 

T omg 103 

T hoog 74.00 'C 312 
T laag 26.00 'C 640 

841 

curve up curve down 1191 
Beginwaarde T end i Beginwaarde T amb i 1396 

1715 

24.74 

ä§ 
30.59 25.14 95.02 1927 

25.45 76.31 25.52 92.43 2246 
28. 76.67 25.63 95.24 

76.30 25.36 

~ 76 25.37 
26.05 79.11 80.32 67.22 25.40 

Tend-Tamb 53.70 p 4.42 Watt 

2500 



Verliezen gemagnetiseerd Sm-Co 
Sm-Co magnetiseerd f=lOOO Hz B=77 mT 

90~--------~--------~----------,----------,---------. 

500 1000 1500 2500 

Tijd [s] 

Filenaam data msf1 Oi6.mat I spoel 6.00 Arms extrema 

Filenaam para ! pmsf1 Oi6.mat me 6.62 J/K 1 
T omg 24.59 'C 224 

T hoog 85.00 'C 596 
T laag 27.50 'C 804 

~~ 

1180 

curve up curve down 1385 
Beginwaarde T end T Beg inwf!arde T amb T 1760 

1952 

27.45 88.44 77.27 86.54 26.42 91.11 2311 

25.94 89.40 78.09 85.97 26.52 92.49 

25.40 88.93 74.39 86.53 26.55 92.54 
20.46 90.65 75.37 84.18 26.34 93.08 

24.81 89.35 76.28 85.81 26.46 92.30 

Tend-Tamb 62.89 p 5.46 Watt 

223 



u .......... 
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Bepaling van de verliezen van permanente magneten 

Sm-Co magnetiseerd f=1200 Hz B=77 mT 
120~------~------~------~------~------~------~-------, 

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 

Tijd [s] 

Filenaam data msf12i6 .mat I spoel 6.00 Arms extrema 

Filenaam oara omsf12i6.mat me 6.62 J/K 1 

T omg 24.94 'C 292 

T hooa 111.00 'C 753 

T laag 28.00 'C 1006 
1470 

curve up curve down 1770 

Beginwaarde T end T Beginwaarde T a mb T 2252 

2531 

26.43 111.69 68.64 114.17 26.95 93.51 3031 

31.79 113.85 76.04 110.10 26.95 93.44 

30.20 112.17 72.89 113.61 27.25 93.79 

23.26 112.63 71.64 114.68 27.33 92.24 

27.92 112.59 72.30 113.14 27.12 93.25 

Tend-Tamb 85.47 p 7.82 Watt 



Verliezen gemagnetiseerd Sm-Co 
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