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Samenvatting 

Voor een optimaal ontwerp van een motor-lagersysteem is het van belang dat de radiale 
magnetische krachten die de stator en de rotor op elkaar uitoefenen bekend zijn. De radiale 
krachten moeten namelijk door het lager worden opgevangen. 

In dit rapport wordt een analytische berekeningsmethode van radiale krachten in motoren 
met permanent magnetische bekrachting beschreven. Deze krachten kunnen tegenwoordig 
ook langs numerieke weg worden berekend m.b.v. de eindige-elementen methode, maar deze 
methode vergt over het algemeen veel meer rekentijd. Bovendien verschaft de analytische 
methode veel gemakkelijker inzicht in de invloed van de geometrie en de materiaaleigen
schappen op de grootte van de radiale krachten. 

De analytische uitdrukking voor de radiale kracht c.q. stijfheid, wordt bepaald aan de hand 
van een tweedimensionaal model van de motor, onder verwaarlozing van de statorvertan
ding en de door de stroomvoerende wikkelingen veroorzaakte magnetische velden. Voor de 
modellering van de permanente magneten worden drie verschillende magnetisatiepatronen 
geïntroduceerd, te weten de radiale magnetisatie, de parallelle magnetisatie en de sinusvor
mige magnetisatie. In deze gevallen kan de permanente magneet vervangen worden door 
een hanteerbare equivalente verdeling van ruimtelijke en oppervlaktestromen. 

De velden in de motor worden in twee stappen bepaald. Eerst worden de velden uitgerekend 
van een motor met een centrisch geplaatste stator en vervolgens voor een motor met een 
excentrische geplaatste stator. Bij de tweede berekening wordt gebruikgemaakt van de 
resultaten van de eerste berekening en van een 'reeksontwikkelings methode'. (Velden 
worden geschreven als een machtreeks van de excentriciteit). De radiale krachten worden 
tenslotte berekend door gebruik te maken van de theorie van de Maxwellse spanningen. 

De gevonden, nogal gecompliceerde, uitdrukking voor de radiale stijfheid wordt geveri
fieerd m.b.v. een berekening volgens de eindige-elementen methode. Uit metingen aan 
verschillende motormodellen blijkt dat de berekende stijfheden steeds groter zijn dan de 
gemeten stijfheden, althans wanneer in de magnetisatiepatronen de maximale waarde van 
de magnetisatie (de remanentie) wordt gehanteerd. Bruikbare berekende waarden voor de 
stijfheid worden verkregen indien in de formule van de stijfheid de gemeten waarden van 
de velden in de centrische positie worden gebruikt (afwijkingen kleiner dan 10%). 

Uit de veldmetingen kan een effectieve magnetisatie worden bepaald, en wanneer deze 
effectieve waarde in het motormodel wordt geïntroduceerd, worden wel bruikbare berekende 
waarden voor de stijfheid verkregen (afwijkingen kleiner dan 12%). De hier ontwikkelde 
theorie en de uitdrukking voor de radiale stijfheid zullen pas goed bruikbaar worden als een 
methode is gevonden om de verdeling en sterkte van de magnetisatie in de geproduceerde 
magneten te voorspellen aan de hand van een goede beschrijving van het magnetisatieproces 
in de magnetiseermaL 



Symbolenlijst 

Motorparameters 

Rs Straal van de stator. 
Rm Straal van de permanente magneet. 
Rr Straal van de rotor. 
l Lengte model. 
p Aantal poolparen. 
f-Lr Relatieve permeabiliteit van de magneet. 

Vectoriële variabelen 

M Magnetisatie. 
M0 Remanente magnetisatie. 

fi Magnetische veldsterkte . 
.... , 

H Vervangende magnetische veldsterkte in p.m .. 

Heb Coërcitieve veldsterkte. 
B Magnetische fiuxdichtheid. 

J Elektrische stroomdichtheid . 
.... , 

J Vervangende ruimtelijke stroomdichtheid in p.m .. 
.... , 

K Vervangende oppervlaktestroomdichtheid in p.m .. 
F Kracht. 
p Maxwellse spanning. 

Variabelen 

n, k Ranggetallen 
a Overgangsgebied bij trapeziumvormige magnetisatie. 
cp Scalaire potentiaalfunctie. 
e Excentriciteit. 
E Relatieve excentriciteit. 
h~1 Bron voor de velden hrr en h'P1 

r F Straal gekozen oppervlak bij kracht bepaling via Maxwellse spanningen. 
K Radiale magnetische stijfheid. 
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Vectoren 

n Normaalvector op de stator in centrische positie. 
~· n Normaalvector op de stator in excentrische positie. 
ê Richtingsvector. 

Coëfficiënten 

Fourier-coëfficiënten van de cosinus-termen van de magnetisatie. 
Fourier-coëfficiënten van de sinus-termen van de magnetisatie. 
Potentiaalcoëfficiënten 

Superscripts 

X 0
'1'

2
'3 '

4 In gebied nummer 0 1 2 3 4 ' ' ' ' . 

Subscripts 

X r, Radiale-richting. 
X 'P cp-richting. 
XK T.g.v. oppervlaktestroomdichtheid. 
X 1 T.g.v. ruimtelijke stroomdichtheid. 
Xhb T.g.v. de bron voor de velden H 1 . 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

De borstelloze permanent-magneet gelijkstroommotoren worden op grote schaal toegepast 
in hard disk drives. De trend is dat de hard disk drive steeds kleiner en de informatie
dichtheid op de schijven steeds groter wordt, zie b.v. [Jabbar-2]. Verder worden er steeds 
zwaardere eisen gesteld aan de rondloopnauwkeurigheid en de schokbestendigheid van de 
lagers, en aan het energieverbruik. Tot dusver gebruiken vrijwel alle fabrikanten kogella
gers in hun hard disk drives. Philips heeft voor de hard disk drives een motor-lagersysteem 
met een zogenaamd spiraalgroeflager (een hydrodynamisch lager) ontwikkeld en produ
ceert sinds 1993 dit type motor-lagersystemen voor hard disk drives, zie [Kamerbeek-2]. 
Het spiraalgroeflager heeft m.b.t. schokbestendigheid, lawaaiproduktie en rondloopnauw
keurigheid betere eigenschappen dan het kogellager. 

Een optimaal ontwerp van een motor-lagersysteem met een spiraalgroeflager vereist bekend
heid met de grootte en de frequentie van de op het lager uitgeoefende radiale krachten. 
Zij bepalen mede het dynamische gedrag van de rotor en de verliezen in het lager. De be
langrijkste radiale krachten zijn de krachten die worden veroorzaakt door de motor, d.w.z. 
door de magnetische velden in de motor. 

De radiale kracht, ook wel de 'unbalanced magnetic pull' genoemd, is een kracht die de 
stator en de rotor op elkaar uitoefenen wanneer de stator zich in een excentrische positie 
bevindt t.o.v. de rotor. (Het is mogelijk dat er een variërende periodieke radiale kracht 
optreedt zelfs als de stator zich in een centrische positie bevindt t.o.v. de rotor. Deze kracht 
is dan het gevolg van een niet optimale keuze van het aantal gleuven in het statorijzer en 
het aantal polen van de motor). In 1993 is de heer E. Twigt begonnen met een theoretisch 
en experimenteel onderzoek naar ongewenste radiale krachten op lagers van de borstelloze 
permanent-magneet gelijkstroommotoren [Twigt]. Het doel van dat onderzoek was om een 
analytische formule af te leiden waarmee de radiale kracht van een permanent-magneet 
motor met buiten rotor geschat kon worden, wanneer de stator zich in excentrische positie 
t.o.v. de rotor bevindt. De analytische uitdrukking werd geverifieerd d.m.v. metingen aan 
motormodellen. Op grond van de geconstateerde afwijkingen tussen de experimentele en 
theoretische resultaten rezen er toch enige twijfels m.b.t. de juistheid van de gevonden 
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uitdrukking, zodat verder onderzoek noodzakelijk was. 

Mijn afstudeerproject is een vervolg op het project van de heer E. Twigt en heeft de 
volgende doelstellingen: 

• Het opsporen van mogelijke fouten in de reeds ontwikkelde theorie en de daarop 
gebaseerde uitdrukkingen voor de radiale krachten. 

• Het zodanig inrichten van de ontwikkelde rekenprogramma's voor de radiale krachten 
c.q. stijfheden dat de leesbaarheid en de toegankelijkheid ervan verbeterd worden. 
(onder andere het herschrijven van de programma's in Turbo Pascal). 

• Het doen van metingen aan meer, eventueel nieuw te vervaardigen,modellen 

• Nagaan of de theorie het toelaat een tweede luchtspleet met bijbehorende excentri
citeit in te brengen om de invloed van excentrische plaatsing van de rotormagneet in 
het rotor-sluitijzer. 

De doelstellingen zijn weergegeven in volgorde van prioriteit. 

Het verslag is zodanig van opzet dat het leesbaar is zonder gebruik te maken van het afstu
deerverslag van E. Twigt. Het bestaat uit 6 hoofdstukken en is als volgt opgebouwd; Na 
deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 de modelvorming van zowel de motor als van de diverse 
rotor-magnetisatietypen besproken. Aan de hand van deze modellen wordt in hoofdstuk 3 
een analytische uitdrukking voor de radiale magnetische kracht c.q. stijfheid afgeleid. De 
verificatie van de analytische uitdrukking d.m.v. simulatie m.b.v. de eindige elementen me
thode en d.m.v. metingen wordt besproken in hoofdstuk 4. De parameterafhankelijkheid 
van de magnetische stijfheid is onderzocht en wordt besproken in hoofdstuk 5 en tenslotte 
volgen de conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 6. 
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Hoofdstuk 2 

Modelvorming 

2.1 Inleiding 

Het model dat opgesteld wordt dient voor de modellering van permanent-magneet moto
ren met een buitenrotor. Voordat de modellering besproken wordt is het van belang dat 
eerst het coördinatenstelsel goed vastgelegd wordt. Zodra dit gebeurd is wordt het geo
metrische model besproken. Hierbij komen de geometrie van het model, enkele aannamen 
en enkele definities aan bod. In de daarop volgende paragraaf wordt de modellering van 
de diverse rotor-magnetisatietypen behandeld. Tevens worden per magnetisatietype de 
Fourier-reeksen en de Fourier-coëffi.ciënten van de magnetisatiecomponenten bepaald. 

2.2 Het coördinatenstelsel 

Als coördinatenstelsel is gekozen voor een rechtsdraaiend cirkelcylindrisch coördinatenstel
sel. In figuur(2.1) is een rechtsdraaiend coördinatenstelsel te zien, bekeken vanuit twee 
verschillende hoeken. Figuur(2.1.b) geeft het aanzicht weer zoals het in dit verslag het 
meest gebruikt wordt. 

2.3 Het geometrische model 

Om het rekenwerk sterk te vereenvoudigen is er voor een tweedimensionaal model gekozen 
en is aangenomen dat de binnenstator een massieve cilinder is met een glad oppervlak, 
d.w.z. de vertanding van de stator wordt in eerste instantie verwaarloost. In figuur(2.2) is 
het geometrische model weergegeven. 

Bij de modellering zijn er enkele aannamen gemaakt die betrekking hebben op de eigen
schappen van de toegepaste materialen. Deze aannamen zijn: 
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(r, 'I'.!) 

> y y --~-------+t+--------

(o) (b) 

Figuur 2.1: Het rechtsdraaiend cirkelcylindrisch coördinatenstelsel 

• Het stator- en het rotorijzer hebben een f-Lr met een zeer hoge waarde. 

• Het permanent-magneetmateriaal is isotroop en magnetisch lineair. Dat wil zeggen 
dat /-Lr constante en scalaire grootheid is. 

In het opgestelde model zijn de afstanden Rs, Rm en Rr als volgt gedefinieerd: 

• Rs is de straal van de stator. 

• Rm is de straal van de magneet (de afstand van de oorsprong van het coördinaten
stelsel tot het binnenoppervlak van het permanent-magneetmateriaal). 

• Rr is de straal van de rotor (de afstand van de oorsprong van het coördinatenstelsel 
tot het binnenoppervlak van het rotorijzer). 

In het model is de permanente magneet in een even aantal gelijke sectoren verdeeld. Deze 
sectoren geven de polen van de rotormagneet weer. In dit verslag wordt het aantal pool
paren aangegeven met het symbool p. 

2.4 Modellering van de rotor-magnetisatietypen 

De magnetisatietypen die in deze paragraaf besproken worden zijn: de radiale , de pa
rallelle, de sinusvormige en de trapeziumvormige magnetisatie. De gemeenschappelijke 
aanname die hierbij gemaakt wordt is dat tijdens het magnetiseren van de permanente 
magneten een magnetisatievector M0 ontstaat die alleen een functie is van de coördinaat 
rp, dus niet van de radiale coördinaat r en de axiale coördinaat z. 
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Figuur 2.2: Het geometrische model 
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2.4.1 De radiale magnetisatie 

Het verloop van de magnetisatievector 1V0 binnen de polen is te zien in figuur(2.3). J\10 

heeft hier alleen een radiale component mor ( <p). 

Figuur 2.3: De magnetisatievectoren Af0 binnen de polen bij radiale magnetisatie 

Hierbij zijn de volgende aannamen gemaakt: 

• De amplitude van de magnetisatievector 1Vf0 is constant. 

• Het verloop van de magnetisatievector 1Vf0 is discontinu op de poolovergangen. 

Uit het verloop van de magnetisatievector binnen de polen en uit de opgestelde aannamen 
volgt dat het verloop van mor ( <p) er uit ziet zoals is weergegeven in figuur(2.4). 

De functie mor ( <p) kan uitgedrukt worden in een Fourier-reeks. Omdat de functie mor ( <p) 
een even functie is wordt het een Fourier-cosinus-reeks 

00 

mor ( <p) = I: m;r,n cos( np<p) (2.1) 
n=l 

Voor de coëfficiënten m 0c is de volgende uitdrukking te vinden: 
r,n 

c 41V1o . ( 1r) m0 =- sm n-
•,n 7r n 2 n = 1, 3, 5, ... (2.2) 

Uit de hierboven weergegeven uitdrukking voor de Fourier-coëfficiënten blijkt dat de coëfficiënten 
alleen een van nul verschillende waarde hebben voorn is oneven (t.g.v. verschuivingssym
metrie). 

De afleiding van de uitdrukking voor m; is terug te vinden in bijlage(A.2). 
r,n 
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Figuur 2.4: Het verloop van m 0, als functie van de hoek rp 

2.4.2 De parallelle magnetisatie 

-----7 

(mei) y) 

In figuur(2.5) is het verloop van de magnetisatievector M0 binnen de polen te zien. Door 
de vector M0 te ontbinden in een radiale en een <j>-component is het verloop van m 0, ( rp) en 
m 0 'P ( rp). te bepalen. 

Figuur 2.5: De magnetisatievectoren M0 binnen de polen bij parallelle magnetisatie 

Bij de parallelle magnetisatie gelden dezelfde aannamen als bij radiale magnetisatie, na
melijk: 

• De amplitude van de magnetisatievector M0 is constant. 

• Het verloop van de magnetisatievector M0 is discontinu op de poolovergangen. 
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Uit het verloop van de magnetisatievector binnen de polen en uit de opgestelde aannamen 
volgt dat het verloop van m0,(c.p) er uit ziet zoals is weergegeven in figuur(2.6). 

1\1 0 , (A,/1n) 

I 0 

~- · ... 

I I I I 

--,)r! -~2ri -n (} 11 
I' jl p i' 

I -- -Mo -

---) 

'(! (1Cicl) 

Figuur 2.6: Het verloop van m 0, als functie van de hoek <.p 

Ook hier geldt dat de functie m 0, ( <.p) een even functie is. Deze functie is weer uit te drukken 
in een Fourier-cosinus-reeks 

00 

mo, ( <.p) = 2::.:: mocr,n cos( np<.p) (2.3) 
n==l 

Voor de coëfficiënten m 0c is de volgende uitdrukking te vinden: r,n 

c 4p np 1r . 1r 
m 0 = - ( )2 M0 cos(-) sm(n-) voor np I= 1 en n = 1, 3, 5, ... (2.4) 

r,n 7r np - 1 2p 2 

Voor het speciale geval dat np = 1 geldt : 

(2.5) 

In tegenstelling tot de radiale magnetisatie heeft de parallelle magnetisatie wel een functie 
m 0"' ( <.p) tot gevolg. Het verloop hiervan kan weer bepaald worden aan de hand van de opge
stelde aannamen en het verloop van de magnetisatievector binnen de polen. In figuur(2.7) 
is het verloop van de functie m 0"' ( <.p) geschetst. 

De functie m 0"' ( <.p) is oneven en kan daarom in een Fourier-sinus-reeks uitgedrukt worden. 

00 

m 0"' ( <.p) = L m;<p,n sin( np<.p) (2.6) 
n==l 
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l-M 0 

~~ 

'f (roei) 

Figuur 2.7: Het verloop van m 0 '1' als functie van de hoek rp 

Voor de coëfficiënten m 0s geldt de volgende uitdrukking: 
<p,n 

s 4p 1 7r 0 7r 
m 0 = -- ( )2 Mo cos(-) sm(n-) voor np -1- 1 en n = 1, 3, 5, ... (2.7) 

<p,n 7r np - 1 2p 2 

Voor het speciale geval np = 1 geldt: 

m; = -Mo 
<p,l 

(2.8) 

Zowel voor m; en m0• geldt dat deze coëfficiënten alleen een van nul verschillende 
r,n rp,n 

waarde hebben voorn is oneven. De afleiding van de uitdrukking voor zowel m; als voor 
<p,n 

m;r,n is terug te vinden in bijlage(A.3). 

2.4.3 De sinusvormige magnetisatie 

Voor de sinusvormige magnetisatie is ook weer het verloop van de magnetisatie vector 
binnen de polen weergegeven. Zie figuur(2.8). Het verloop van de functies m 0r ( rp) en 
m 0 '1' ( rp) kan weer bepaald worden door de magnetisatievector te ontbinden in een radiale 
en een phi-component. 

Bij dit type magnetisatie zijn de volgende aannamen gemaakt: 

• De amplitude van de magnetisatievector M0 is constant. 

• De magnetisatievector M0 heeft een continu verloop op de poolovergangen. 
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Figuur 2.8: De magnetisatievectoren M0 binnen de polen bij sinusvormige magnetisatie 

M 0 (A/tn) 
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~ ---) 
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Figuur 2.9: Het verloop van mor als functie van de hoek rp 
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Het verloop van m0r(cp) is te zien in figuur(2.9). 

De functie mor ( cp) is weer een even functie en daarom kan deze uitgedrukt worden in een 
Fourier-cosinus-reeks. Het is eenvoudig in te zien dat deze reeks dit keer maar uit één 
harmonische functie bestaat. Voor m0" ( cp) volgt dan de volgende uitdrukking: 

(2.9) 

Voor de coëfficiënt m; geldt: 
r,l 

(2.10) 

Bij de sinusvormige magnetisatie bestaat uiteraard een functie m 0 'f' ( cp) die ongelijk is aan 
nul. Het verloop van de functie m 0 'f' ( cp) is weer te bepalen uit het verloop van de magne
tisatievector binnen de polen en de opgestelde aannamen. Zie figuur(2.10). 

\-\ J,~_e~---
p , I' p r (rml) 

\ I /_rv1 
0 

Figuur 2.10: Het verloop van m 0 'f' als functie van de hoek cp 

De functie m 0 'f' ( cp) is een oneven functie en is daarom uit te drukken in Fourier-sinus-reeks. 
Ook hier is eenvoudig te zien dat de reeks uit maar één harmonische component bestaat. 
Zie onderstaande uitdrukking: 

mo ( cp) = m; sin(pcp) 
'f' <p,l 

(2.11) 

Voor de coëfficiënt m; geldt: 
<p,l 

m; =Mo 
'f',l 

(2.12) 
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2.4.4 De trapeziumvormige magnetisatie 

Zoals ook voor de andere typen magnetisatie is gebeurd is ook hier het verloop van de 
magnetisatievector iÎifo binnen de polen weergegeven. Zie figuur(2.11) 

~ 

Figuur 2.11: De magnetisatievectoren M0 binnen de polen bij trapeziumvormige magneti-
satie 

De aannamen bij trapeziumvormige magnetisatie zijn: 

• De m0'~' component is gelijk aan nul. 

• De amplitude van de magnetisatiecomponent mor ( <p) is niet constant maar neemt op 
een bepaalde afstand van de poolrand lineair af. 

• De magnetisatiecomponent m 0r ( rp) heeft een continu verloop op de poolovergangen. 

Het verloop van m 0Jzp) ziet er uit zoals is weergegeven in figuur(2.12). 

Evenals bij de andere drie magnetisatie typen is ook hier de functie mor ( rp) een even functie 
en daarom is de functie mor ( <p) weer uit te drukken in een Fourier-cosinus-reeks. 

co 

mor('P) I: m;r,n cos(nprp) (2.13) 
n=l 

Voor de coëfficiënten m; is de volgende uitdrukking te vinden r,n 

4lvf0 sin(npo:) . ( 1r) 
-- sm n-
7r n npo: 2 

(2.14) 

Ook hier geldt dat de coëfficiënten alleen een van nul verschillende waarde hebben voor n 
is oneven. De afleiding van de uitdrukking voor m; is terug te vinden in bijlage(A.4). r,n 
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Figuur 2.12: Het verloop van m 0, als functie van de hoek cp 
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Hoofdstuk 3 

Theoretische bepaling van de radiale 
stijfheid 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de afleiding gegeven van een analytische formule voor de radiale 
magnetische stijfheid van permanent-magneet motoren. Hierbij wordt als volgt naar de 
eindformule toegewerkt: In paragraaf(3.2) wordt de basistheorie besproken met o.a. de 
methode die is toegepast om de B-velden in de luchtspleet te kunnen bepalen. Met behulp 
van deze methode worden in paragraaf(3.3) de B-velden in de luchtspleet bij een centrisch 
geplaatste stator berekend. De volgende stap is om de formules te bepalen voor de B-velden 
in de luchtspleet bij een excentrisch geplaatste stator; hiervoor wordt de 'reeksontwikkelings 
methode' gebruikt. De 'reeksontwikkelings methode' werd eerder gebruikt door Tichy en 
Connor voor berekeningen aan magnetische lagers [Tichy]. De berekening van deze B
velden is gegeven in paragraaf(3.4). vVanneer de B-velden bij een excentrisch geplaatste 
stator (de stator is de binnenkern van figuur(2.2)) bekend zijn is het mogelijk om via de 
Maxwellse spanningen een formule voor de optredende radiale kracht te bepalen. Als laatste 
stap volgt dan de omzetting van de formule voor de radiale kracht naar een uitdrukking 
voor de radiale stijfheid. De uitdrukkingen voor zowel de radiale kracht als voor de radiale 
stijfheid worden bepaald in paragraaf(3.5). 
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3. 2 De basistheorie 

3. 2.1 De elektromagnetische veld ver ge lij kingen 

In deze paragraaf zijn de elektromagnetische veldvergelijkingen weergegeven die voor het 
oplossen van het probleem van toepassing zijn. Deze veldvergelijkingen zijn: 

V x fi = J ( ~~ = 0) (quasi-statisch magnetisch systeem) 

\l.B = o 

B - magnetische fluxdichtheid [~~] 
fi - magnetisch veld [ ~] 
f- elektrische geleidings-stroomdichtheid [ : 2 ] 

i5 - elektrische fluxdichtheid [~~] 

(3.1) 

(3.2) 

Uit formule(3.2) volgt dat de fluxdichtheid in een magnetisch systeem divergentievrij is. 
De integraalvorm van deze formule is: 

t B.fids = 0 (3.3) 

Wanneer er in het magnetische systeem geen geleidingsstromen aanwezig zijn (wikkelingen 
zijn stroomloos) geldt dat het magnetisch veld rotatievrij is, 

\7 x fi = 0 of in integraalvorm fc fi.fdl = 0 (3.4) 

Als het magnetisch veld rotatievrij is dan kan het veld uitgedrukt worden in de negatieve 
gradiënt van een scalaire functie rjJ. De functie rjJ wordt dan de scalaire potentiaal van de 
vector fi genoemd, 

(3.5) 

Voor een magnetisch systeem zonder vrije stromen kunnen de randvoorwaarden uit de 
vergelijkingen (3.3) en (3.4) afgeleid worden. Uit vergelijking(3.3) volgt de eerste rand
voorwaarde: 

(3.6) 
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Dit wil zeggen dat de normaalcomponent van de fluxdichtheid Ê een continue overgang 
heeft op een grensvlak 

De tweede randvoorwaarde volgt uit vergelijking(3.4) en levert het volgende op: 

n x ifl n x ii2 (3.7) 

Deze uitdrukking geeft aan dat de tangentiële component van het magnetische veld een 
continue overgang heeft op een grensvlak 

De afleiding van beide randvoorwaarden is gegeven in bijlage(B.1). 

3.2.2 Een equivalent model voor een permanente magneet 

Een eis waaraan een equivalent model moet voldoen is dat het model hetzelfde veld ver
oorzaakt buiten de magneet als de magneet zelf. Als van een veld de brondichtheid en de 
werveldichtheid bekend zijn kan het veld in principe berekend worden m.b.v. de poten
tiaal theorie. De brondichtheid wordt aangegeven door de divergentie van het veld en de 
werveldichtheid door de rotatie van het veld. In deze paragraaf wordt als eerste de bron
dichtheid en de werveldichtheid van het veld in de permanente magneet bepaald. Zodra 
het veld goed beschreven kan worden kan er gezocht worden naar een equivalent model dat 
hetzelfde veld oplevert. 

R(T) t t I'"M 

Figuur 3.1: B-H curve 
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In figuur(3.1) is een B-H curve weergegeven. Voor een permanente magneet is vooral de 
demagnetiseringslijn in het tweede kwadrant van belang. In het algemeen kan voor het 
verband tussen Ê, fi en de magnetisatie M binnen een magnetisch materiaal de volgende 
uitdrukking worden geschreven: 

(3.8) 

Voor een isotroop en magnetisch lineair permanent-magnetisch materiaal kan worden ge
noteerd: M = (J-Lr- 1 )fi + M0 , waarbij /-Lr constant is. Bovenstaande uitdrukking kan dan 
worden geschreven als: 

(3.9) 

Voor V' x Ê geldt: 

V' x Ê = J-LoJ-Lr(V' x H) + J-Lo(\7 X Mo) (3.10) 

Omdat voor een magnetisch systeem zonder vrije geleidingsstromen geldt dat V' x fi = 0 
gaat de uitdrukking voor V' x Ê over in: 

V' x Ê = J-Lo(V' x Mo) (3.11) 

Voor het B-veld zijn de volgende randvoorwaarden af te leiden: 

(3.12) 

jjt jjpm M 
- ( ) - 0 n x - - -- = -n x -

/-Lo /-Lo /-Lr /-Lr 
(3.13) 

De eerste randvoorwaarde volgt uit V'.Ê = 0 en de tweede volgt uit V' x fi = 0. Omdat 
voor een magnetisch systeem altijd geldt dat V'.Ê = 0 en de werveldichtheid V' x Ê volledig 
bekend is zijn de bronnen van het Ê-veld bekend. 

Door nu het permanent magneet materiaal als een lineair zacht-magnetisch materiaal te 
beschouwen volgt de volgende uitdrukking voor de fiuxdichtheid: 

~ - - I -~ 
B = J-LoJ-LrH + J-LoMo = /-LO!-LrH (3.14) 

, -, - - -met 1-Lr = /-Lr wanneer /-Lr constant is en H = H- Hes, waarbij Hes staat voor de co-
ërcitieve veldsterkte. De coërcitieve veldsterkte heeft een waarde die gelijk is aan -Ma. Het 

/-Lr 

B-veld in de permanente magneet is weergegeven in figuur(3.2) als functie van H en H '. 
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B(T) t 

Figuur 3.2: De fluxdichtheid als functie van fi en fi' 

Omdat het permanent-magneet-materiaal als een lineair zacht magnetisch materiaal be
schouwd is zullen er ergens stromen moeten zijn die als bron voor de B- en H'-velden 
dienen. Deze stromen zijn te vinden door substitutie van Ê = f.Lof.Lrjj' in de formules 
(3.11) en (3.13) [Kamerbeek-1], 

(3.15) 

__, 

-----~, ---~L ---*' -----~ Mo 
K = \7 x (H - H) = -n x -

/-Lr 
(3.16) 

Hieruit volgt dat voor het berekenen van fi' de magneet gemodelleerd kan worden door 
een zacht-magnetisch materiaal met een permeabiliteit f.Lr waarbinnen een stroomdichtheid 
]' gegeven door (3.15) aanwezig is, en aan het oppervlak een oppervlaktestroomdichtheid 
K' volgens (3.16). Het B-veld in de magneet volgt dan eenvoudig uit relatie (3.14). Zie 
figuur(3.3). 

3.2.3 De aanpak voor de veldberekening in de luchtspleet 

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk reeds vermeld is, is het van belang om een uit
drukking voor de B-velden in de luchtspleet te bepalen. Indien er gekeken wordt naar het 
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1', 

\ / f) 

~~ 0 

/1, 

Figuur 3.3: Een vervangende oppervlaktestroomdichtheid voor een permanente magneet 

opgestelde model dan zijn er vijf materiaalgebieden te onderscheiden. Dit zijn: statorij
zer, rotorijzer, permanent-magneet-materiaal, luchtspleet en de omgeving van het model 
(lucht). Om de B-velden in de luchtspleet te bepalen moeten de B-velden voor alle vijf 
materiaal gebieden opgelost worden. Omdat in lucht de lineaire relatie Ê = p,0H geldt is 
het B-veld ook bekend wanneer een uitdrukking voor het H-veld in de luchtspleet bekend is. 
Door over te stappen op de berekening van de H-velden wordt het aantal materiaalgebieden 
waarvoor een oplossing gevonden moet worden gereduceerd tot twee. Deze gebieden zijn: 
de luchtspleet en de permanente magneet. In het ijzer geldt dat fi = 0 (!Lr --+ oo) en het 
veld buiten de rotor is daarom ook gelijk aan nul. Indien deze twee gebieden afzonderlijk 
worden bekeken dan volgt hieruit dat de magnetische veldverdeling in lucht kan worden 
gevonden door het oplossen van de Laplace-vergelijking. Dit is mogelijk omdat in lucht 
geldt dat 'V x fi = 0 en 'V.fi = 0 . Voor het oplossen van de magnetische veldverdeling in 
het permanent magneetmateriaal zal de Poisson-vergelijking opgelost moeten worden want 
in het de permanente magneet geldt wel dat 'V x fi = 0 maar niet dat 'V.fi = 0 . 

Wanneer de permanente magneet vervangen wordt door zijn equivalente model zal fi' 
opgelost moeten worden zie paragraaf(3.2.2). Er zal gelden 'V.fi = 0 en 'Vxfi =I= 0 enK' =I= 

0. De magnetische veldsterkte fi' t.g.v. de ruimtelijke- en de oppervlaktestroomdichtheden 
kan afzonderlijk bepaald worden. 

Wanneer het veld fi~ t.g.v. de oppervlaktestroomdichtheid bepaald wordt, wordt het 
permanent-magneet-materiaal vervangen door een materiaal met een relatieve permeabili
teit /Lr en een oppervlaktestroomdichtheid op de randen. Zie figuur(3.4). 

In het permanent-magneet vervangende materiaal geldt: 

__, __,, 
B = /Lo/LrHK (3.17) 

__,, 
'V.HK = 0 (3.18) 

__,, __, 

\lxHK=O (3.19) 

----*1 ----* ----*1 

Omdat in het vervangende materiaal geldt dat 'V x H K = 0 kan H K geschreven worden __,, 
als de negatieve gradiënt van een scalaire functie cPK . Omdat ook geldt dat 'V .H K = 0 
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Figuur 3.4: De opper-vlaktestroomdichtheden 

is de oplossing voor de scalaire functie c/JK te vinden door het oplossen van de Laplace
vergelijking. Het veld in de luchtspleet voldoet steeds aan de vergelijking van Laplace. Het 
magnetische veld in de luchtspleet en de magneet t.g.v. de oppervlaktestroomdichtheid 
kan dus berekend worden onder gebruikmaking van oplossingen van de vergelijking van 
Laplace en de randcondities. 

Het veld H~ t.g.v. de ruimtelijk verdeelde stroomdichtheid is niet oplosbaar door het 
oplossen van een Laplace vergelijking omdat binnen het vervangende permanent magneet 
materiaal geldt \7 x H~ = J' . Door de ruimtelijk verdeelde stroomdichtheid onder te 
verdelen in oneindig veel oneindig dunne stroomlaagjes en eerst alleen het veld van één 
zo'n oneindig dun stroomlaagje te berekenen is het wel mogelijk om aan beide zijden van 
zo'n oneindig dun stroomlaagje een magnetisch veld fi~ te bepalen door het oplossen van 
de Laplace-vergelijking. Zie figuur(3.5). 

Aan beide zijden van het stroomlaagje geldt namelijk dat \7 x fi~ 0 en \7 .iJ~ 0, 
zodat ook hier geldt dat fi:, -\7cp1 . Hieruit blijkt dat de Laplace vergelijking gebruikt 

.... , 
kan worden voor het oplossen van de velden H 1 t.g.v. een dun stroomlaagje. Nu kan de 
bijdrage van het oneindig dunne stroomlaagje aan het magnetische veld in de magneet 
en de luchtspleet onder gebruikmaking van de randcondities berekend worden. Door de 
bijdrage van alle dunne stroomlaagjes tot het veld in de luchtspleet te sommeren is het 
totale magnetische veld in de luchtspleet t.g.v. de ruimtelijk verdeelde stroomdichtheid 
ook bekend. 

Het totale veld in de luchtspleet wordt gevonden door de superpositie van de bijdragen van 
de oppervlakte-stroomdichtheid en de ruimtelijke stroomdichtheid. 
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Figuur 3.5: Het oneindig dunne stroomlaagje 

3.2.4 De vergelijking van Laplace 

Voor het bepalen van de magnetische veldsterkte kan gebruik worden gemaakt van de 
Laplace-vergelijking in circelcylindrische coördinaten, zie [Stratton]. Deze vergelijking is 
hieronder weergegeven. 

o2 c/J 1 a <P 1 a2 c/J 
+--+--=0 a r 2 r a r r2 a cp 

(3.20) 

De algemene oplossing van deze vergelijking is in de hier beschreven gevallen (periodieke 
functie, circelcylîndrische coördinaten) te schrijven als: (zie [Stratton]) 

00 

cjJ('r, cp) = l:(ckrk + dkT-k)cos(kcp) (3.21) 
k=l 

waarinkeen ranggetal is. De algemene oplossing van de Laplace-vergelijking, de functie c/J, 

heeft de dimensie [A]. De coëfficiënten ck en dk uit de algemene oplossing kunnen bepaald 
worden door het toepassen van de randvoorwaarden. 

3.3 De fluxdichtheid bij een in centrische positie ge
plaatste stator 

Voor het bepalen van de magnetische veldsterkte in de luchtspleet van het opgestelde mo
del wordt eerst, zoals reeds is vermeld in paragraaf(3.2.3), de bijdrage van de ruimtelijk 
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verdeelde stroomdichtheden bepaald en daarna de bijdrage van de oppervlaktestroomdicht
heden. Door superpositie van de beide bijdragen wordt de totale magnetische veldsterkte 
in de luchtspleet gevonden. Superpositie van de beide bijdragen is toegestaan omdat het 
magnetisch systeem magnetisch-lineair is. 

3.3.1 De bijdrage van de ruimtelijke virtuele stroomdichtheden 

Zoals bij de basistheorie al beschreven is, wordt hier eerst de bijdrage van een oneindig 
dun stroomlaagje tot het veld in de luchtspleet bepaald. Zie figuur(3.6). 

() 

3 

4 

Figuur 3.6: Het oneindig dunne stroomlaagje 

Voor dit deelprobleem zijn er drie gebieden waarvoor de Laplace vergelijking opgelost moet 
worden. De algemene oplossing van de Laplace vergelijking is : 

oe 

4>x(r, <p) = I)c~rnp + d~r-nP)cos(np<p) (3.22) 
n=l 

Met x wordt het gebied aangeduid waarvoor de oplossing geldig is. Uit bovenstaande 
oplossing volgen de uitdrukkingen voor hr en h'P. Omdat voor de magnetische veldsterkte 
geldt : 

jjx (3.23) 

volgt voor h~ : 

oe 

h~(r, <p) - 2:= np(c~rnp- d~r-nP)cos(np<p) (3.24) 
n=l 
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en voor h~ : 

00 

h~(r, <p) = L np(c~rnp + d~r-nP)sin(np<p) (3.25) 
n=l 

Omdat er bij dit deelprobleem drie gebieden zijn, geeft dit zes onbekende coëfficiënten, na
melijk c~a, d~a, c~b, d~b , c~ en d~ . Om deze zes coëfficiënten te bepalen, zijn er zes vergelij
kingen noodzakelijk. Deze vergelijkingen volgen uit de randvoorwaarden, zie bijlage(B.2). 
De zes vergelijkingen zijn hieronder weergegeven. 

(3.26) 

waarin j:(R) gelijk is aan: 

}' (R) = ~ np (m c + m~<p,n) 
z ~ 11. R Dr,n np 

n=l f""'T 

(3.27) 

Door de vergelijkingen verder uit te werken blijkt dat ze als volgt geschreven kunnen worden 
(zie bijlage(B.3)) : 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 

Dit stelsel vergelijkingen kan als een enkele matrixvergelijking geschreven worden. 

1 R-2np 
T 0 0 0 0 c2a n 

1 R-2np -1 -R-2np 0 0 d2a n 
1 -R-2np -1 R-2np 0 0 c2b n 
0 0 1 R-2np 

m -1 -R-2np 
m 

d2b n 
0 0 1 -R-2np l ..!..R-2np c3 

m {Lr {Lr m n 
0 0 0 0 1 R-2np d3 

s n 
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0 
ll (R)dR np 

0 
(3.29) 

0 
0 
0 

Door de bovenstaande notatie om te schrijven naar onderstaande vorm kan door middel 
van Gauss-eliminatie de oplossing van dit stelsellineaire vergelijkingen gevonden worden. 

1 R-2np 
'r 0 0 0 0 0 

1 R-2np -1 -R-2np 0 0 
R 1 ";I 

np R"PJz,n(R)dR 
1 -R-2np -1 R-2np 0 0 0 

(3.30) 
0 0 1 R-2np -1 -R-2np 0 rn m 

0 0 1 -R-2np _ _L _LR-2np 0 rn P,r P,r m 

0 0 0 0 1 R-2np 
s 0 

Een andere mogelijkheid om de onbekende coëfficiënten te bepalen is om de matrix op te 
lossen m.b.v. een 'symbool manipulatie pakket', zoals b.v. Maple. 

Hieronder zijn alleen de uitdrukkingen van de coëfficiënten die behoren bij de velden in de 
luchtspleet (gebied 3) weergegeven. 

3 
CJ,n 

(3.32) 

Omdat de coëfficiënten van de magnetische velden in de luchtspleet t.g.v. het oneindig 
dunne stroomlaagje bekend zijn is hiermee de bijdrage tot het totale veld bekend. Om nu 
het totale veld in de luchtspleet t.g.v de ruimtelijk verdeelde stroomdichtheden te bepalen 
zullen de bijdragen van de oneindig veel oneindig dunne stroomlaagjes, die verdeeld zijn 
over het gebied met een straal die loopt van Rm tot Rr, gesommeerd (geïntegreerd) moeten 
worden. De coëfficiënten van de algemene oplossing in de luchtspleet worden aangeven met 
de symbolen CJ.n en DJ,n waarbij de letter J aangeeft dat het coëfficiënten zijn t.g.v. de 
ruimtelijke stroomdichtheden. 

R,. 3 

C3 = J cJ,ndR 
J,n dR (3.33) 

Rm 
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(3.34) 

Omdat de factor liJ: n(R) onafhankelijk is van R, zie formule(3.37), geldt voor de coëfficiënt np , 
C J,n de volgende uitdrukking: 

CJ3 ,n 

( R "'' (R)) npJz,n 
(np2 - 1)R};:p-l). 

(np _ 1) ((!je- )(np-1) _ (!je- )2np) (np + 1) ( (!je- )(np-l) _ 1) 

( ~) ( 1 _ ( ~;) 2np) _ ( ~) ( ( ~ fnp _ ( ~:) 2np) 
(3.35) 

Voor J: n(R) geldt: 
' 

A/ np c 1n0 · R---rn +~ 
( 

s ) 

J z,n ( ) - fLrR Or,n np (3.36) 

De uitdrukking voor de factor liJ~ n(R) wordt dan : np ~, 

RA/ 1 ( rnd ) -j R)=- m +~ np z,n ( fLr Or,n np (3.37) 

De afleiding van de uitdrukking voor J: n(R) is te vinden in bijlage(B.4) 
' 

In lucht geldt de lineaire relatie iJ= {LoH en dit geeft dan de volgende uitdrukkingen voor 
de magnetische fluxdichtheidcomponenten b~J(r) en b~J(T) t.g.v. de ruimtelijke verdeelde 
stroomdichtheden. 

oo ( 7'-(np+l)) L -J.tonpC}n T(np-l) + _2np cos(np<p) voorn- 1, 3, 5, ... 
n=l Rs 

(3.38) 

r-(np+l)) 
R-;2np s·in(nprp) voorn 1,3,5, ... (3.39) 
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0 (lucht) 

) 

lttcr~t:_~ple~t 

Figuur 3.7: De oppervlaktestroomdichtheden 

3.3.2 De bijdrage van de virtuele oppervlaktestroomdichtheden 

In deze situatie wordt alleen de bijdrage van de oppervlaktestroomdichtheden tot het veld 
in de luchtspleet bepaald. Een situatieschets is weergegeven in figuur(3.7). 

Voor dit deelprobleem moet de Laplace-vergelijking in twee gebieden opgelost worden. 
In de algemene oplossingen van de Laplace-vergelijking voor de twee gebieden zitten vier 
onbekende coëfficiënten. Deze coëfficiënten zijn c~ , d~ , c~ en d~. Door het toepassen 
van de randvoorwaarden zijn er vier vergelijkingen te vinden die gebruikt kunnen worden 
voor het berekenen van de coëfficiënten. De afleiding van de vergelijkingen is te vinden in 
bijlage(B.5) en zijn hieronder weergegeven: 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

(3.40) 

Door de vergelijkingen verder uit te werken blijkt dat deze als volgt geschreven mogen 
worden (zie bijlage(B.6)): 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

27 

(3.41) 



Ook hier geldt dat de vergelijkingen als één enkele matrixvergelijking geschreven kunnen 
worden. 

R-2np 
T 

R-2np 
m 

-R-2np 
m 

0 

0 
-1 

/.Lr 
1 

(3.42) 

Het omschrijven naar een vorm zodanig dat het stelsel lineaire vergelijkingen opgelost kan 
worden d.m.v. het toepassen van de Gauss eliminatie, ziet er als volgt uit: 

(i 
R-2np 0 0 I _Rr_l k' ) T np R~P"' lz,n 
R-2np -1 -R-2np I Rm _1_k 1 

(3.43) m m np R;:;' 2z,n 
-R-2np 1 _!_R-2np I 0 m J.Lr /.Lr m 

0 1 R-2np I 0 s 

Hieronder worden alleen de uitdrukkingen voor de coëfficiënten in de luchtspleet weerge
geven: 

1 ( ~I ( Rm ) ( np-1) ~ 1 ( ( Rm ) 2np ) ) 

R (np-l) 2k1z,n Rr + k2z,n Rr + 1 
3 np m 

C K,n = -( ~-----'~:'--1 )-'-'--;(,....--1 _--'----( ~-; )---:::--2n~p )---(-7-~ 1-) -;-( (-JL-s )':::-2n-p --( ~-: )-:::-'2n~p) (3.44) 

(3.45) 

A I A I 

Voor k1 en k2 geldt : 
z,n z,n 

s 

k~l - -k~l - - mo<p,n 
1 - 2 -

z,n z,n J-Lr 
(3.46) 

De afleiding van de uitdrukkingen voor k~ en k~ is te vinden in bijlage(B. 7) 
z,n z,n 

Omdat hier, in tegenstelling tot de berekening van de ruimtelijk verdeelde stroomdicht
heden, geen bijdragen geïntegreerd hoeven te worden, geldt voor de coëfficiënten ct: n en 
Dk,n van de algemene oplossing voor de luchtspleet: ' 

C 3 3 
K,n = cK,n (3.47) 

(3.48) 
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De letter K in symbolen Cf{ n en DJ{ n geeft aan dat dit de coëfficienten zijn van een , , 
algemene oplossing t.g.v. de oppervlakte stroomdichtheden. 

Voor de magnetische inductie t.g.v. de oppervlaktestroomdichtheden gelden de hieronder 
weergegeven uitdrukkingen. Om aan te geven dat dit de B-veld componenten zijn die alleen 
veroorzaakt worden door de oppervlakte stroomdichtheden worden hiervoor de symbolen 
brK en b'PK gebruikt. 

oo ( r-(np+1)) 
b;K(r, cp) =]; -f.L0npC"k,n r(np-1) + R-; 2np cos(np<p) voorn= 1, 3, 5, ... (3.49) 

oo ( r-(np+1)) 
b~K (r, <p) =]; f.LonvC"k,n r(np- 1) - R-; 2np sin( np<p) voor n = 1, 3, 5, ... (3.50) 

3.3.3 De totale magnetische fluxdichtheid 

Zoals reeds in de inleiding is vermeld wordt het totale B-veld in de luchtspleet gevonden 
door superpositie van de afzonderlijke bijdragen van de oppervlakte en ruimtelijke stroom
dichtheden. Voor de totale B-velden in de luchtspleet bij een centrisch geplaatste stator 
gelden de volgende uitdrukkingen : 

b; 
1 

( r, <p) + b; K ( r, <p) 

oo ( r-(np+1)) 
2::.:: - f.Lonp( C}n + Ck,n) r(np-1) + _2np cos( np<p) 
n=1 Rs 

oo ( r-(np+1)) 
]; -f.L0npC~ r(np- 1) + R-; 2np cos(np<p) (3.51) 

voorn=1,3,5, ... 

(3.52) 

In deze uitdrukkingen komen de coëfficiënten D} n en D1< n niet meer voor. Deze co
ëfficienten zijn geëlimineerd m.b.v. respectievelijk ~ergelijki~g (3.34) en (3.48). 
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3.4 De fluxdichtheid bij een excentrische positie van 
de stator 

Om de veldverdeling in de luchtspleet bij een stator in excentrische positie te bepalen 
wordt een reeksontwikkelingsmethode toegepast op zowel het magnetische veld alsook op 
de randcondities van het statoroppervlak Door het excentrisch plaatsen van de stator 
verandert het magnetische veld in de luchtspleet. Dit veranderde magnetische veld kan 
uitgedrukt worden in het veld H0 bij een centrisch geplaatste stator en daarbij opgeteld, 
termen in de vorm van een machtreeks in E = 

(3.53) 

Voor de relatieve excentriciteit E geldt: E « 1. Op grond hiervan kan worden verwacht 
dat de termen met en é te verwaarlozen zijn. Om de uitdrukking te vinden voor de 
magnetische velden waarbij de stator zich in een excentrische positie bevindt zullen de 
uitdrukkingen voor de veldcomponenten hq en h'P1 bepaald moeten worden. Het veld H0 

is immers in de vorige paragraaf al bepaald. 

Het enige dat bekend is, is dat ook bij deze situatie aan de randvoorwaarden voldaan moet 
zijn. Voor het statoroppervlak waarbij de stator zich in een excentrische positie bevindt 
geldt (daar f.tr--> oo ): 

fi'xH' 0 (3.54) 

In deze vergelijking is fi' de normaalvector van het stator oppervlak van een stator die 
zich in een excentrische positie bevindt. Het magnetische veld H 1 

is het nieuwe veld op 
het stator oppervlak. 

De normaalvector fi 
1 

kan uitgedrukt worden in de coördinaat r.p van het centrische stelsel 
en de parameter E. 

fi
1 

= (1 + w)~ + cbe'P , waarbij a (3.55) 

De berekening van de coëfficiënten a en bis te vinden in bijlage(B.8). Het spreekt vanzelf, 
dat voor E 0 de uitdrukking voor ii' overgaat in Fi I er) zie figuur( 3.8). 

Voor het veld H 1 

op het statoroppervlak van een stator die zich in een excentrische positie 
bevindt geldt : 

(3.56) 

De veldcomponenten hr1 en h'P 1 zijn functies van de coördinatenren r.p terwijl de coördinaat 

r ook een functie van r.p is ( r r( r.p) ) . Het veld H' is het nieuwe magnetische veld op het 
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Figuur 3.8: De normaalvector op het statoroppervlak 

statoroppervlak t.g.v. een verplaatsing van de stator in de x-richting, dus ë eex. Voor 
het veld iJ 1 

geldt: (zie figuur(3.8)) 

\Vaarin dR een functie is van R 5 , cp enE. Een uitdrukking voordRis afgeleid in bijlage(B.9). 
Er geldt: dR ~ ECRs ( c cos( tp) ) . 

Het invullen van de uitdrukkingen voor n 1 

en iJ' in formule(3.54) geeft de volgende ver
gelijking : 

(3.58) 

( 
ahr ) 

hr + ar dR bE ( h~ +a;; dR) (1 + aE) 0 (r = Rs) (3.59) 

Het uitwerken van de hierboven gegeven vergelijking met hr = hro + Eh71 en h~ = h~0 + Eh~1 
levert voor h~1 de volgende vergelijking op wanneer alleen de termen van de eerste orde in 
E in rekening worden gebracht. 

(3.60) 
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De afleiding van deze uitdrukking is te vinden in bijlage(B.lü). De uitdrukkingen voor de 
termen die in de hierboven gegeven formule voor komen zijn: 

co 

hr0 (Rs) L -2npC~R~p-I cos(npr.p) (3.61) 
n=l 

co 

OT 
= L -2(np) 2 C~R~P- 2 sin(npr.p) 

r=Rs n=l 

(3.62) 

a = ~ sin 2 
( r.p) , b = sin ( r.p) , c cos ( r.p) (3.63) 

\iVanneer deze uitdrukkingen gesubstitueerd worden in de vergelijking voor h'P1 geeft dit 
voor h'P1 de volgende uitdrukking (zie bijlage(B.ll)): 

co 

h'P1 L -npC~R;P- 1 (( np + 1) sin(( np + 1 )r.p) ( np 1) sin( ( np 1)r.p)) (3.64) 
n=l 

Het magnetische veld h'P1 (Rs, r.p) bestaat uit twee periodieke functies met een verschillende 
periodiciteit. De uitdrukkingen voor hrr (r, r.p) en h'P1 (r, r.p) in de luchtspleet kunnen worden 
gevonden door het oplossen van de vergelijkingen van Laplace voor de luchtspleet en de 
magneet. De bron van deze velden bevindt zich in de huidige situatie niet in de permanente 
magneet of in de luchtspleet maar op het statoroppervlak Omdat het veld h'P1 (Rs) als bron 
dient wordt hiervoor het symbool h~1 gebruikt. In bijlage(B.12) worden de uitdrukkingen 
voor de velden hr1 (r, r.p) en h'P1 (r, r.p) bepaald. De uitdrukkingen voor deze velden zijn : 

00 co 

hq (r, r.p) = L hr1,n = L (hrl,(np+ll cos((np + 1)r.p) + hrl,(np-l) cos((np l)r.p)) (3.65) 
n=l n=l 

00 00 

h'Pl (r, r.p) = 2:: h'Pl,n 2:: (h'Pl,(np+l) sin((np + 1)r.p) + h'Pl,(np-l) sin((np 1)r.p)) (3.66) 
n=l n=l 

Voor hr1 ,m en h'Pl,= waarbij m gelijk is aan (np + 1) of aan (np- 1) gelden de volgende 
uitdrukkingen : 

(3.67) 

(3.68) 
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De uitdrukkingen voor de coëfficiënten zijn : 

noemer 

R-2rn) + 11. (R-2rn + R-2m)) 
m rvr r m ( 3.69) 

-npC~R~np-l)R-;(rn-1) ((R;2rn _ R;;
1
2m) /Lr (R;2rn + R~2m)) 

noemer 
(3.70) 

noen~, er R-2m) _ 11 (R~-2m + R-2m)) + 
m ~r r m 

R~2rn) + Mr ( H;2m + R~2rn)) 

Omdat voor de magnetische fluxdichtheid in de luchtspleet de lineaire relatie B = p.0H 
geldt, volgt dat voor bq en b'P1 de volgende uitdrukkingen geschreven mogen worden. 

00 00 

bq (rl <p) =I: bTI,n = I: (brl,(np+l) COS((np + 1)<p) + brl,(np-l) COS((np 1)<p)) (3.71) 
n=l n=l 

00 00 

bcp1 (r, <p) = L b'PI,n L (b'PI,(np+l) sin( (np + 1 )<p) + b'PI,(np-l) sin( ( np- 1 )<p)) (3. 72) 
n=l n=l 

3.5 Een uitdrukking voor de magnetische stijfheid 

In deze paragraaf wordt de uitdrukking voor de magnetische stijfheid van het model be
paald. Dit wordt gedaan via een formule voor de kracht die uitgeoefend wordt op de stator. 
Voor de kracht F geldt: 

(3.73) 

In bijlage(B.16) wordt aangetoond dat F altijd de richting van ê en dat de grootte van F 
niet afhangt van lêJ. In het geval dat ê = eêx geldt: 

(3.74) 

waarin voor Fx de volgende kan worden geschreven: 
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De stijfheid K wordt nu gedefinieerd als: 

K = ( 8Fx) . = h oe 0 
e~ 

(3.76) 

Een methode om de kracht die op de stator wordt uitgeoefend, te bepalen is om gebruik 
te rnaken van de Maxwellse spanning. Bij deze methode wordt de kracht berekend via een 
oppervlakte-integratie van de Maxwellse spanning langs een oppervlak dat alleen de stator 
omsluit. 

jfds (3.77) 
A 

Dit oppervlak loopt geheel door de luchtspleet. Zie figuur(3.9). Door alle krachten t.g.v. 

I 

\ 

Figuur 3.9: De Maxwellse spanningen op het gesloten oppervlak 

de Maxwellse spanningen langs het gekozen oppervlak in de luchtspleet (een cylindrisch 
oppervlak) te sommeren is de volgende uitdrukking voor te bepalen. Zie bijlage(B.l3). 

(3.78) 
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In de uitdrukkingen voor de kracht is l de lengte van de stator en rF de straal van het 
oppervlak in de luchtspleet. De Ê-velden zijn de velden die heersen op het gekozen opper
vlak. 

De kracht in de x-richting levert alleen een van nul verschillende waarde op wanneer ( (br ) 2
-

(bcp) 2
) een cos(<p) term oplevert of brbcp een sin(<p) term. Dit komt omdat een enkelvoudige 

sinus- of cosinusterm geïntegreerd over een gehele periode gelijk is aan nul. Uit het verder 
uitwerken van deze twee termen met br = bro + EbTI en b'P = b'Po + Ebcp1 volgt dat de volgende 
uitdrukking voor Fx geldt (alleen de eerste orde termen in E zijn meegenomen): 

(3.79) 

Voor F.r geldt: 

(3.80) 

(3.81) 

Het invullen van de uitdrukkingen voor bro ,b'Po A 1 en bcp1 en het oplossen van de integralen 
geeft voor Fx,n de volgende uitdrukking: (zie bijlage(B.15)) 

Elr A A A A A A 

-2 7r(bro,Jbrl,(np+l) + brl,(np-1)) - b'Po,Jb'Pl,(np+l) + b'Pl,(np-1))) -
f.Lo 

Elr A A A A A A 

2J.Lo 1r(bro,n (b'Pl,(np+l) - b'Pl,(np-1)) + b'PO,n ( -brl,(np+l) + brl,(np-1))) 
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Door substitutie van de uitdrukingen voor bro,n, b'Po,n A1,.", en b'P 1,.", met m=np+ 1 of m=np-
1 wordt de uitdrukking voor de kracht gereduceerd tot de volgende uitdrukking. Zie 
bijlage(B.15). 

(3.83) 

I I 

In de bovenstaande formule zijn de coëfficiënten C~b ( +1) en D~b ( _1) gelijk aan : 
~1' np ~1' np 

(3.84) 

Voor de magnetische stijfheid K geldt de volgende uitdrukking: 

00 

(3.85) 

(3.86) 

De uitdrukking voor de magnetische stijfheidKis uiteraard onafhankelijk van de parameter 
rF (de radius van het gekozen oppervlak in de luchtspleet) en is een constante voor een 
modelconfiguratie. 
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Hoofdstuk 4 

Verificatie 

De analytische uitdrukking voor de radiale stijfheid is door middel van simulaties geverifi
eerd en vervolgens door middel van metingen op praktische bruikbaarheid getest. De beide 
verificatie methoden worden in dit hoofdstuk besproken. 

4.1 Verificatie d.m.v. simulatie 

Voor de berekening van de kracht die op de stator uitgeoefend wordt wanneer deze zich in 
een excentrische positie bevindt, is het eindige elementen pakket Opera-2d van de firma 
VECTOR FIELDS gebruikt. Voor de berekening is het opgestelde model uit hoofdstuk 
(2) ingevoerd met de volgende waarden voor de parameters: 

Rs 9.13 [mm] (Straal stator) 
Rm 9.35 [mm] (Straal magneet) 
Rr 10.35 [mm] (Straal rotor) 
Br 0.7 [T] (Remanent magnetisme) 
p 2 (Aantal poolpaar) 

f.1r 1.15 (f.1r permanente magneet) 

Voor het stator- en rotorijzer is een relatieve permeabiliteit genomen van 20.000 in plaats 
van oo. Buiten deze parameters moet ook nog het verloop van de magnetisatievector in de 
permanente magneet aangegeven worden. De kracht die berekend wordt is de kracht per 
lengte-eenheid. In dit geval is dat per [mm]. 

De berekening is uitgevoerd voor 3 verschillende magnetisatietypen, namelijk de radiale, 
parallelle en de sinusvormige. De krachten per magnetisatietype zijn bij twee verschillende 
excentriciteiten berekend. De excentriciteiten liggen beide in de richting van het hart van 
de pool. Om de grootte van de magnetische stijfheid te bepalen moeten de berekende 
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krachten nog gedeeld worden door de absolute excentriciteit e. De resultaten van deze 
berekeningen zijn in tabel( 4.1) weergegeven. Verder zijn bij het parallelle magnetisatietype 
ook de krachten berekend bij dezelfde excentriciteiten maar dan liggend in de richting van 
een poolovergang, zie tabel(4.3). De nauwkeurigheid van de berekeningen met het eindige 
elementen pakket is gesteld op ±1 %. De berekeningen zijn uitgevoerd door Ir. J.L.F. van 
der Veen, medewerker van de vakgroep EMV van de Technische Universiteit Eindhoven. 

Voor de berekening van de radiale stijfheid volgens de analytische uitdrukking is een compu
terprogramma geschreven. Bij dit programma moeten buiten de hierboven reeds genoemde 
parameters ook het magnetisatietype en de lengte van het model ingevoerd worden. Voor 
de lengte is 1 [mm] genomen, want dan zijn de uitkomsten direct vergelijkbaar met de re
sultaten die verkregen zijn door middel van berekeningen met het eindige elementen pakket 
(F.E.). 

Tabel 4.1: 

e = 0.05J2 [mm] e = 0.1J2 [mm] 
Magnetisatie F K F K 

[N] [N/mm] [N] [N/mm] 
Radiaal 5.122.10 1 7.2435 1.041.10+0 7.3645 
Parallel 3.777.10-1 5.3414 7.671.10- 1 5.4241 
Sinusvormig 3.062.10-1 4.3302 6.208.10-1 4.3947 

Tabel 4.2: 

e = 0.05V2 [mm] e = 0.1J2 [mm] 
Magnetisatie K K afw. K afw. 

analytisch F.E. F.E. 
[N/mm] [N/mm] [%] [N/mm] [%] 

Radiaal 7.2403 7.2435 0.04 7.3645 1.72 
Parallel 5.3264 5.3414 0.28 5.4241 1.83 
Sinusvormig 4.3055 4.3302 0.57 4.3947 2.07 

Uit tabel( 4.2) blijkt dat de magnetische stijfheden berekend met het eindige elementen 
pakket een kleinere afwijking hebben t.o.v. de stijfheden berekend met het computerpro
gramma naarmate de excentriciteit kleiner is. Dit is te verklaren door het feit dat de 
analytische uitdrukking voor de stijfheid bepaald is voor (e-+ 0), zie paragraaf(3.5). De 
maximale excentriciteit bij het ingevoerde model bedraagt 0.22 [mm]. 

In tabel( 4.3) zijn de stijfheden weergegeven die berekend zijn voor de excentriciteiten 
e = 0.05J2 [mm] en 0.1 J2 [mm] voor het model met parallelle magnetisatie. De be
rekening van de stijfheden bij deze excentriciteiten is twee keer uitgevoerd, een keer voor 
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Tabel 4.3: 

excentriciteit poolhart poolovergang afw. 
e K K 

mm N/mm N/mm % 
o.o5v2 5.3414 5.3368 0.09 
0.1 y'2 5.4241 5.4810 1.05 

de excentriciteiten in de richting van het hart van de pool en de tweede keer voor de ex
centriciteiten in de richting van een poolovergang. In de tabel is in de vierde kolom de 
afwijking van de stijfheid in de richting van de poolovergang t.o.v. de stijfheid in de richting 
van het hart van de pool gegeven. De afwijkingen tussen de stijfheden bij de verschillende 
richtingen van de excentriciteiten liggen binnen 1.1% . 

Uit de berekeningen m.b.v. het eindige elementen pakket kan geconcludeerd worden dat de 
analytische uitdrukking voor de radiale magnetische stijfheid correct is. Verder volgt uit de 
berekeningen dat de magnetische stijfheid onafhankelijk is van de excentriciteitsrichting. 
Dit is ook langs theoretische weg aangetoond in bijlage(B.16). 

4.2 Verificatie d.m.v. metingen 

Voor de verificatie van de praktische bruikbaarheid van de analytische formule voor de 
berekening van de radiale magnetische stijfheid zijn speciale modellen vervaardigd. Aan 
de modellen worden twee soorten metingen verricht, namelijk metingen van de B-velden 
op het statoroppervlak waarbij de stator zich in centrische positie bevindt t.o.v. de rotor 
en metingen van de radiale stijfheid. 

4.2.1 De modellen 

De modellen die vervaardigd zijn komen overeen met het opgestelde model uit hoofdstuk 
2. In figuur( 4.1) zijn twee dwarsdoorsneden van een vervaardigd model te zien. 

Er zijn in totaal 9 verschillende modellen gemaakt waarbij de verschillen tussen de modellen 
hoofdzakelijk zitten in de afmetingen en het magnetisatie type van de permanente magne
ten. De parameters van de diverse modellen zijn in tabelvorm weergegeven in tabel( 4.4). 
De dikte van de rotorring is zodanig dat er geen magnetische verzadigingsverschijnselen 
optreden in de ring. 

In de tweede kolom van tabel(4.4) komt het magnetisatietype Produktie voor. Dit geeft 
aan dat de magneten gemagnetiseerd zijn met de magnetiseermallen die gebruikt worden 
in het produktieproces van hard disk drive motoren. 
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run. rnnqneet 

,3 = luclilsfJieet 

Ij = ~;totorijzer 

(o) (b) 

Figuur 4.1: Twee dwarsdoorsneden van een model 

Tabel 4.4: 

Model Magnetisatie- Rs Rm Rr l p J.1r Br 
- type [mm] [mm] [mm] [mm] - - [T] 
A Sinusvormig 8.900 9.355 10.350 15.300 4 1.13 0.69-0.73 
B Produktie 8.900 9.355 10.350 15.300 4 1.13 0.69-0.73 
c Sinusvormig 7.785 8.180 9.180 5.450 6 1.20 0.69-0.76 
D Parallel 7.785 8.180 9.180 5.450 6 1.20 0.69-0.76 
E Radiaal 7.785 8.180 9.180 5.450 6 1.05 0.24 
F Produktie 7.785 8.180 9.180 5.450 6 1.20 0.69-0.76 
G Produktie 7.785 8.180 9.180 5.450 6 1.20 0.69-0.76 
H Produktie 4.265 4.655 5.480 5.295 6 1.13 0.69-0.73 
I Sinusvormig 4.265 4.655 5.480 5.295 6 1.13 0.69-0.73 
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Voor het meten van de amplitude van de harmonische componenten van het B-veld op het 
statoroppervlak zijn enkele statoren van de modellen van een meetwikkeling voorzien. De 
meetwikkeling bestaat uit één winding van een poolsteek breedte. Zie figuur(4.2). 

I 
1 111eetwikkelinçJ 

/(t-r-F3 
/ In! 

--+--- c'-~ ---- -------

\ 
~;tc1tor:jzcr 

--------~ 

V !1 EU\ 

Figuur 4.2: De meetwikkeling 

4.2.2 De metingen 

Voor het meten van de amplitude van de harmonische componenten in het B-veld is gebruik 
gemaakt van een meetopstelling waarbij de rotor met een toerental van 3000 omwentelingen 
per minuut aangedreven kan worden. De geïnduceerde spanning in de meetwikkeling wordt 
via een meetversterker aan een spectrum-analyzer aangeboden. Van de spectrum-analyzer 
kunnen de amplitudes van de diverse frequentie componenten direct afgelezen worden. De 
spectrum-analyzer geeft de amplitudes wel op als effectieve waarde. De maximale waarde 
van de harmonischeB-veld componenten zijn te verkrijgen door de gemeten amplitudes te 
delen door de volgende factor: 

( 4.1) 

Am Versterkingsfactor van de meetversterker 
nm Mechanisch toerental 
l Lengte van de meetwikkeling 
Rs Straal van de stator 
Nsp Aantal windingen van de meetwikkeling 
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De uitdrukking van de factor c is afgeleid in bijlage(C.2). De verkregen harmonische B
veldcomponenten zijn wel gemiddelde waarden van de harmonische B-veldcomponenten 
over de lengte van het model. 

Voor het meten van de magnetische stijfheid is gebruik gemaakt van een meetapparaat 
dat door Philips speciaal is ontwikkeld om de magnetische krachten van kleine permanent
magneet motoren te kunnen meten [Twigt]. In figuur( 4.3) is een eenvoudige representatie 
van het meetapparaat gegeven. Het meetapparaat bestaat uit twee delen welke beide 

U = kruchlopnemt-:r 

y- r'n:-;itî(Jnerinq 

G l)pr1emer 
C ~- stotor / r·otor· 

Figuur 4.3: Het meetapparaat voor het meten van de magnetische stijfheid 

zijn voorzien van een spanbek om de rotor of stator in te klemmen. De beide delen zijn 
gemonteerd op een stijve massieve onderplaat. Het linker deel van het meetapparaat is 
een vast deel en bevat de krachtopnemers voor het meten van de krachten in de x, y en 
z richting. Het rechter gedeelte van het meetapparaat is een beweegbaar deel. Hiermee 
zijn de verplaatsingen van de statorirotor in de x- en y-richtingen te realiseren. Het 
beweegbare gedeelte is tevens voorzien van positie-opnemers. Door het uitgangssignaal 
van de krachtopnemer in het vaste deel en het signaal van de positie-opnemer in het 
beweegbare deel aan te sluiten op een xy-schrijver is het mogelijk om de kracht als functie 
van de positie te meten. De magnetische stijfheid is dan gelijk aan de helling van deze 
functie in de oorsprong. Een voorbeeld van een meting is weergegeven in figuur( 4.4) 

De magnetische stijfheid van permanent-magneet motoren is intrinsiek instabiel , dat bete
kent dat 8

{; > 0, en wordt positief aangenomen. Het meetapparaat heeft ook een bepaalde 
stijfheid en deze wordt negatief aangenomen. De gemeten waarden zullen voor de stijf
heid van het meetapparaat gecorrigeerd moeten worden. De gecorrigeerde waarde wordt 
berekend met de volgende formule: (zie [Twigt]) 

Km 
Kc = ----=--

(1 _ Km ) 
Kfma 

( 4.2) 
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t 

Figuur 4.4: De kracht als functie van de verplaatsing gemeten met de F.M.A. 

Gecorrigeerde stijfheid 
Gemeten stijfheid 
Stijfheid van het meetapparaat 

4.2.3 De meetresultaten 

De meetresultaten voor de B-veld meting van de modellen zijn gegeven in kolom 3 van 
tabel( 4.5). In kolom 4 staan de amplitudes van de harmonischeB-veld componenten die be
rekend zijn uit de harmonische componenten van de geïnduceerde spanning in de meetwik
keling. De harmonische B-veld componenten uit kolom 5 zijn berekend m.b.v. het com
puterprogramma dat ook de analytische uitdrukking voor de stijfheid berekend. En in de 
laatste kolom zijn de afwijkingen gegeven van de gemeten harmonischeB-veldcomponenten 
t.o.v. de harmonische B-veldcomponeten die m.b.v. het computerprogramma berekend 
zijn. Voor model E geldt dat de harmonische componenten van het B-veld berekend zijn 
met B,. = 0.24[T] (B,. = /LoMo), bij de overige modellen is voor de berekening B,. 0.69[T] 
genomen (B,. = /Lol'-fo). 

Om de B-velden voor een model te kunnen berekenen moet wel het magnetisatietype 
van de permanente magneet bekend zijn. Voor het magnetisatietype Produktie moet dus 
per model onderzocht worden door welk magnetisatietype uit hoofdstuk(2) deze het beste 
benaderd wordt. Dit is gedaan door te kijken naar de verhouding van de harmonische 
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componenten, zie bijlage(C.4). Het blijkt dat alle produktie magneten het beste benaderd 
kunnen worden door de sinusvormige magnetisatie (zie bijlage(C.4)). 

Verder is in de tabel te zien dat voor de modellen A en B vier harmonische componenten 
gemeten zijn en voor de overige modellen maar drie componenten. Het blijkt namelijk uit 
theoretische onderzoek m.b.v. het computerprogramma dat een magnetische stijfheid be
rekend uit de hierboven genoemde aantallen harmonische B-veldcomponenten een stijfheid 
oplevert die meer dan 99% van de uiteindelijke stijfheid bedraagt. Zie bijlage(C.3). 

Uit de tabel volgt dat de gemeten gemiddelde harmonische B-veldcomponenten voor geen 
van de modellen overeen komen met de berekende waarden. Dit wordt o.a. veroorzaakt 
doordat de permanente magneten niet sterk genoeg gemagnetiseerd kunnen worden. Hier
door heeft Er niet de waarde die volgens de specificaties van de magneet gehaald kunnen 
worden. Verder blijkt uit de verhouding van de gemeten harmonische componenten dat 
alleen de magnetisatie van de permanente magneten uit de modellen D en I overeen ko
men met de theoretische magnetisatietypen. Een gedeelte van de afwijkingen kan worden 
toegeschreven aan de nauwkeurigheid waarmee de B-velden gemeten kunnen worden. De 
nauwkeurigheid waarmee de eerste harmonische component van het B-veld gemeten kan 
worden bedraagt ongeveer 5%. Voor derde en hogere harmonische componenten is de 
meetnauwkeurigheid kleiner. 

De meetresultaten van de metingen om de magnetische stijfheid te bepalen zijn gegeven 
in tabel( 4.6). De gemeten stijfheden Km zijn weergegeven in kolom 4 van de tabel. De 
stijfheden Kc zijn de gemeten stijfheden die gecorrigeerd zijn voor de stijfheid van het 
meetapparaat. De gemeten stijfheden zijn gecorrigeerd m.b.v. formule(4.2) met (Ktma = 
2.08.104 [g/mm]). De waarde voor Ktma is overgenomen uit het verslag van E. Twigt en 
niet nagemeten, zie [Twigt]. Verder zijn in de tabel de stijfheden berekend aan de hand 
van een model gegeven in kolom 2 en de stijfheden berekend aan de hand van de gemeten 
B-velden in kolom 3. De afwijking van de gecorrigeerde meetwaarde voor de stijfheid t.o.v. 
de berekende stijfheid aan de hand van de modellen is gegeven in kolom 6 en de afwijking 
t.o.v. de berekende stijfheid aan de hand van de gemeten B-velden is gegeven in kolom 7. 

De afwijkingen van de de stijfheid Kc t.o.v. de berekende stijfheid aan de hand van 
de gemeten B-velden uit kolom 7 van de tabel ligt voor alle modellen onder de 10%. 
Verder valt op dat alle berekende waarden kleiner zijn dan de gemeten waarden. Een 
gedeelte van de afwijkingen kan waarschijnlijk worden toegeschreven aan de eindeffecten 
die in de berekening verwaarloosd worden. Want een drie dimensionale berekening van de 
stijfheid voor model D uitgevoerd m.b.v. het eindig elementen pakket Opera-3d van de 
firma VECTOR FJELDS lijkt aan te geven dat t.g.v. de eindeffecten de stijfheid groter 
wordt. Over de nauwkeurigheid van de berekening kan nu nog geen enkele uitspraak worden 
gedaan. De resterende afwijkingen kunnen worden toegeschreven aan de nauwkeurigheid 
waarmee de B-velden en de stijfheden gemeten kunnen worden. 

In kolom 6 zijn grote afwijkingen te zien voor de stijfheid Kc t.o.v. de berekende stijfheden 
aan de hand van een model. Gezien de grote afwijkingen van de gemeten B-velden t.o.v. de 
berekende B-velden is dit geen verrassing. De afwijkingen in K kunnen o.a. aan dezelfde 
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Tabel 4.5: 

model harm. ex lbr,x(Rs) I lbr,x(Rs) I afwijking 

meting meting c. prog. berekend 
[V] [T] [T] [%] 

A 1 2.420.10+0 4.000.10- 1 5.662.10-1 29.35 
3 1.985.10-1 3.281.10-2 0.000.10+0 00 

5 9.300.10-3 1.536.10-3 0.000.10+0 00 

7 1.480.10-2 2.446.10-3 0.000.10+0 
00 

B 1 3.022.10+0 4.995.10- 1 5.662.10-1 11.78 
3 4.355.10- 1 7.199.10-2 0.000.10+0 

00 

5 5.230.10-2 8.761.10-3 0.000.10+0 
00 

7 9.600.10-3 1.587.10-3 0.000.10+0 
00 

c 1 1.863.10+0 4.942.10- 1 6.175.10- 1 19.96 
3 5.200.10-2 1.383.10-2 0.000.10+0 

00 

5 4.530.10-3 1.202.10-3 0.000.10+0 
00 

D 1 1.822.10+0 4.833.10- 1 5.566.10-1 13.17 
3 3.633.10-1 9.636.10-2 1.113.10-1 13.43 
5 1.195.10-1 3.170.10-2 3.690.10-2 14.09 

E 1 1.864.10+0 1.978.10-1 2.160.10- 1 8.4 
3 3.041.10-1 3.227.10-2 4.433.10- 2 27.2 
5 4.751.10-2 5.041.10-3 1.465.10-2 65.6 

F 1 1.632.10+0 4.289.10-1 6.175.10- 1 30.54 
3 7.330.10-2 1.944.10-2 0.000.10+0 00 

5 2.550.10-2 6.764.10-3 0.000.10+0 00 

G 1 2.030.10+0 5.313.10-1 6.175.10- 1 13.96 
3 2.207.10- 1 5.584.10-2 0.000.10+0 00 

5 3.290.10-2 8.727.10-3 0.000.10+0 00 

H 1 1.835.10+0 3.658.10 1 5.970.10-1 38.73 
3 9.150.10- 2 1.824.10-2 0.000.10+0 00 

5 7.900.10-3 1.575.10-3 0.000.10+0 
00 

I 1 1.745.10+0 3.478.10-1 5.970.10-1 41.74 
3 1.670.10-2 3.329.10-3 0.000.10+0 00 

5 0.000.10+0 0.000.10+0 0.000.10+0 0 
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Tabel 4.6: 

model K K Km Kc afwijking afwijking 
berekend berekend gemeten gecorrigeerde 1 2 

model B-velden meetwaarden 
[g/mm] [g/mm] [g/mm] [g/mm] % % 

A 4.376.103 2.210.103 2.629.103 2.334.103 46.66 5.61 
B 4.376.103 3.532.103 4.569.103 3.746.103 14.40 6.06 
c 2.052.103 1.317.103 1.544.103 1.437.103 29.97 9.11 
D 1.855.103 1.396.103 1.610.103 1.494.103 19.46 7.02 
E 2.614.102 2.239.102 2.243.102 2.219.102 15.11 0.86 
F 2.052.103 1.014.103 1.129.103 1.071.103 47.82 5.62 
G 2.052.103 1.563.103 1.850.103 1.699.103 17.22 8.70 
H 1.429.103 5.403.102 6.007.102 5.838.102 59.15 8.05 
I 1.429.103 4.852.102 5.306.102 5.174.102 63.79 6.64 

oorzaken toegeschreven (zie boven). Verder spelen ook hier de eindeffecten en de meet
nauwkeurigheden van de B-veld meting en de stijfheidsmeting een rol. De nauwkeurigheid 
van de magnetische stijfheidsmetingen bedraagt ongeveer 5%. 

4.2.4 Aanvullende metingen 

Deze aanvullende metingen zijn uitgevoerd door Ir R.I. van Steen, werkzaam bij Philips. 
Voor de metingen zijn vertande statoren in plaats van gladde cylindrische statoren ge
bruikt. Het doel van deze metingen is om te kijken of het ook mogelijk is om m.b.v. het 
computerprogramma de stijfheden te voorspellen die optreden wanneer de stator vertand 
is in plaats van glad. De metingen voor de modellen C, D, E, Fen G zijn uitgevoerd met 
een vertande stator die een straal Rs heeft van 7.935 [mm] en een lengte van 5.560 [mm]. 
De lengte van de stator is voor deze modellen groter dan de lengte van de rotor. Voor de 
modellen H en I is een stator gebruikt met een straal Rs van ongeveer 4.57 [mm] en een 
lengte van 5.25 [mm]. De lengte van deze stator is kleiner dan de lengte van de rotoren van 
de modellen. Vanwege de kleine luchtspleet bij de modellen H en I was het moeilijk om hier 
de stijfheid te meten. Deze gemeten stijfheden zullen dus minder nauwkeurig zijn als de 
stijfheicis metingen voor de modellen C, D, E, Fen G. Verder is het zo dat de statorstralen 
van de vertande statoren groter zijn dan de statorstralen van de gladde statoren. 

De meetresultaten zijn gegeven in tabel( 4. 7) kolom 4 en de meetwaarden die gecorrigeerd 
zijn voor de stijfheid van het meetapparaat zijn gegeven in kolom 5. In kolom 2 is de 
berekende B~ voor de diverse modellen gegeven. Deze B~ is berekend uit de gemeten en 
berekende grondharmonische van het B-veld, zie tabel(4.5). In kolom 3 bevinden zich de 
stijfheden die met het computerprogramma zijn berekend voor een gladde stator. Voor 
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de modellen C, D, E, F, en G is voor de berekening van de stijfheden de lengte van de 
rotor genomen als lengte van het model en voor de berekening van de stijfheden voor de 
modellen Hen I is de lengte van de stator genomen. In kolom 6 zijn de afwijkingen van de 
gemetenwaarde t.o.v. van deze berekende waarde gegeven. 

Tabel 4.7: 

model Er K Km Kc afwijking 
berekend berekend gemeten gecorrigeerde 

model meetwaarden 
[T] [g/mm] [g/mm] [g/mm] % 

c 0.552 2.002.103 2.125.103 1.928.103 3.7 
D 0.599 2.253.103 2.700.103 2.390.103 6.0 
E 0.220 3.401.102 3.280.102 3.299.102 5.1 
F 0.479 1.510.103 1.600.103 1.486.103 1.6 
G 0.594 2.316.103 2.700.103 2.390.103 3.2 
H 0.423 1.609.103 1.420.103 1.329.103 17.4 
I 0.402 1.294.103 1.320.103 1.241.103 4.1 

Uit de tabel blijkt dat de afwijkingen tussen de gemeten waarde en de berekende waarde 
voor de modellen C tjm G kleiner zijn dan 6%. Voor de modellenHen I ligt dit percentage 
onder de 18%. Om een vergelijking te kunnen maken zijn deze berekeningen ook uitgevoerd 
op de metingen met een gladde stator, zie tabel(4.8). De afwijkingen van de gemeten 
stijfheid t.o.v. de berekende stijfheid ligt hier voor alle modellen onder de 12%. Verder 
valt op dat voor de gladde stator de berekende waarden allemaal kleiner zijn dan de gemeten 
waarden. Voor de vertande stator ligt de berekende waarde voor de modellen C, E, F, H 
en I boven de gecorrigeerde meetwaarden. Het ziet er naar uit dat een vertande stator een 
kleinere stijfheid oplevert als een gladde stator van dezelfde afmetingen. De vertanding 
is wellicht door een Carterse factor in rekening te brengen. Voorlopig kan geconcludeerd 
worden dat het redelijk goed mogelijk is om de magnetische stijfheid van een model met 
vertande stator te berekenen mits er een equivalente Er (effectieve magnetisatie) bepaald 
kan worden. 
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Tabel 4.8: 

model Br K Km Kc afwijking 
berekend berekend gemeten gecorrigeerde 

model meetwaarden 
[T] [g/mm] [g/mm] [g/mm] % 

A 0.487 2.180.103 2.629.103 2.334.103 7.1 
B 0.609 3.405.103 4.569.103 3.746.103 10.0 
c 0.552 1.313.103 1.544.103 1.437.103 9.4 
D 0.599 1.398.103 1.610.103 1.494.103 6.9 
E 0.220 2.197.102 2.243.102 2.219.102 1.0 
F 0.479 9.903.102 1.129.103 1.071.103 8.2 
G 0.594 1.519.103 1.850.103 1.699.103 11.8 
H 0.423 5.366.102 6.007.102 5.838.102 8.8 
I 0.402 4.851.102 5.306.102 5.174.102 6.7 
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Hoofdstuk 5 

De parameterafhankelijkheid van de 
stijfheid 

In dit hoofdstuk wordt de invloed van diverse parameters op de grootte van de radiale 
magnetische stijfheid onderzocht. Dit onderzoek gebeurt aan de hand van de analytische 
uitdrukking voor de radiale stijfheid. Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van het 
computerprogramma dat de analytische uitdrukking uitrekent en van een model met de 
volgende parameters: 

Rs 7.785 [mm] (Straal stator) 
Rrn 8.18 (mm] (Straal magneet) 
Rr 9.18 [mm] (Straal rotor) 
Br 0.69 [T] (Remanent magnetisme) 
p 6 (Aantal poolpaar) 
J1r 1.20 (!Lr permanente magneet) 

De invloed van de diverse parameters op de grootte van de radiale stijfheid wordt onder
zocht voor alle vier de magnetisatietypen en de resultaten hiervan gelden voor een lengte 
eenheid. In dit geval is dat per [mm] (1=1mm). De parameters waarvan de invloed op de 
radiale stijfheid onderzocht wordt zijn: Rs, R-rn Bn p en l"r· 

Voor het bepalen van de invloed van de parameter Rs wordt de stijfheid berekend voor 
alle magnetisatietypen waarbij de straal van de stator varieert van 4.6 mm tot 7.8 mm 
waarbij de overige parameters constant blijven. De variatie van de statorstraal wordt 
doorlopen in 8 stappen. De stappen zijn zodanig dat de verhouding (Rs/ Rr) per stap met 
0.05 toeneemt. De berekende resultaten zijn weergegeven in tabel(5.1). De magnetische 
stijfheid als functie van Rs voor de diverse magnetisatietypen is gegeven in figuur(5.1). 

In alle figuren geven de doorgetrokken-, streepjes -, streep-punt- en de stippellijnen de 
functies weer voor respectievelijk de radiale, parallelle, sinusvormige en trapeziumvormige 
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Tabel 5.1: 

radiaal parallel sinusvormig trapezium 
K K K K 

[N/mm] [N/mm] [N/mm] [N/mm] 
7.424.10-3 6.551.10-3 8.064.10-3 7.183.10-3 

1.933.10-2 1.706.10-2 2.099.10- 2 1.870.10-2 

4.657.10- 2 4.110.10- 2 5.058.10-2 4.506.10-2 

1.060.10-1 9.356.10-2 1.151.10-1 1.026.10-1 

2.341.10-1 2.066.10-1 2.538.10-1 2.264.10-1 

5.227.10-1 4.612.10-1 5.628.10-1 5.047.10-1 

1.494.10+0 1.125.10+0 1.340.10+0 1.224.10+0 

3.998.10+0 3.520.10+0 3.874.10+0 3.746.10+0 

De magnetische stijfbeid als functie van Rs/Rr. 

Rs/Rr 
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Figuur 5.1: De functies K(Rs/Rr) met Rm, Rr, Er, p, J1r =constant 
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magnetisatie. Uit figuur(5.1) blijkt dat de grootte van de magnetische stijfheid voor alle 
magnetisatietypen toeneemt naarmate de straal van de stator toeneemt. 

De volgende parameter waarvan de invloed op de stijfheid wordt onderzocht is de para
meter Rm. De dikte van de magneet wordt hierbij zodanig aangepast dat de straal tot 
het binnenoppervlak van de magneet Rm varieert van 7.8 mm tot 9.0 mm. Dit gebeurt 
met stapjes van 0.2 mm. Voor Rm geldt (Rs < Rm < Rr)· Bij het variëren van Rm zijn 
de overige parameters constant gehouden. De berekende resultaten zijn weergegeven in 
tabel(5.2) en de stijfheden als functie van de parameter Rm voor de diverse magnetisatie
typen zijn weergegeven in figuur(5.2). Uit figuur(5.2) blijkt dat de stijfheid afneemt 

Tabel 5.2: 

magnetisatie-+ radiaal parallel sinusvormig trapezium 
Rm K K K K 

[mm] [N/mm] [N/mm] [N/mm] [N/mm] 
7.8 2.266.10+2 7.844.10+5 1.190.10+1 1.201.10+1 

8.0 6.604.10+0 7.239.10+0 6.489.10+0 5.977.10+0 

8.2 3.569.10+0 3.149.10+0 3.461.10+0 3.348.10+0 

8.4 1.913.10+0 1.726.10+0 1.737.10+0 1.816.10+0 

8.6 9.313.10-1 8.597.10-1 7.736.10- 1 8.890.10-1 

8.8 3.609.10-1 3.408.10-1 2.700.10- 1 3.454.10-1 

9.0 7.431.10-2 7.178.10-2 4.950.10-2 7.122.10- 2 

naarmate de magneet dunner wordt. De stijfheid wordt gelijk aan nul voor Rm = Rr· Dit 
is logisch want Rm = Rr betekent dat er geen magneet aanwezig is en dit heeft tot gevolg 
dat er ook geen magnetische stijfheid kan zijn. 

De stijfheid is voor alle magnetisatie typen evenredig met B;. Dit blijkt ook eenvoudig uit 
de analytische uitdrukking voor de magnetische stijfheid (formule(3.86) uit paragraaf(3.5)). 
Zie figuur(5.3) 

De invloed van de het aantal poolparen p op de magnetische stijfheid is niet zo eenvoudig 
uit de analytische uitdrukking te bepalen als de invloed van de parameter Br. Omdat 
het computerprogramma nog niet geschikt is om de kracht te berekenen voor 2-polige 
motoren (p=1) wordt het aantal poolparen gevarieerd van 2 tot 10, waarbij de overige 
parameters weer constant gehouden worden. De berekende waarde voor de magnetische 
stijfheid van de diverse magnetisatietypen als functie van het aantal poolparen zijn gegeven 
in tabel(5.3). De grafieken van de stijfheid als functie van p zijn gegeven in figuur(5.4). 

Uit de berekende waarde voor de stijfheden volgt dat de magnetische stijfheid voor de 
radiale magnetisatie afneemt als het aantal poolparen toeneemt. Voor de parallelle en de 
trapeziumvormige magnetisatie geldt dat de magnetische stijfheid toeneemt tot p = 8 en 
voor een groter aantal poolparen weer afneemt. Voor de sinusvormig magnetisatie geldt 
dat de stijfheid groter wordt als het aantal poolparen toeneemt. In figuur(5.4) is te zien 
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De magnetische stijfbeid als functie van Rm. 
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Figuur 5.2: De functies K(Rm) met Rs, Rr, Er, p, !Lr = constant 

Tabel 5.3: 

magnetisatie-r radiaal parallel sinusvormig trapezium 
p K K K K 

[N/mm] [N/mm] [N/mm] [N/mm] 
2 3.804 2.795 2.395 3.381 
3 3.801 3.121 2.686 3.436 
4 3.799 3.247 3.004 3.483 
5 3.795 3.307 3.343 3.521 
6 3.791 3.338 3.693 3.549 
7 3.782 3.353 4.043 3.566 
8 3.765 3.354 4.380 3.570 
9 3.737 3.342 4.693 3.559 
10 3.696 3.315 4.971 3.531 
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De magnetische stijfheid als functie van Br. 
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Figuur 5.3: De functies K(B,.) met R 5 , Rm, ~., p, !Lr constant 
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De magnetische stijfheid als functie van p. 
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Figuur 5.4: De functies K(p) met Rs, Rrn, Rr, Er, Jl'r' = constant 
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dat de magnetische stijfheden van de diverse magnetisatietypen het dichtst bij elkaar liggen 
voor p = 6. De verhouding tussen de grootste en de kleinste stijfheid is voor p = 6 gelijk 
aan 1.14 . 

De invloed van de relatieve permeabiliteit van het permanent-magneet materiaal op de 
magnetische stijfheid wordt onderzocht door I-Lr te variëren van 1 tot 1,4 met stapjes van 
0.04. De overige parameters worden hierbij weer constant gehouden. De berekende waarde 
voor de stijfheden als functie van de relatieve permeabiliteit zijn gegeven in tabel(5.4). 
De grafieken van de magnetische stijfheid voor de diverse magnetisatietype als functie van 
de relatieve permeabiliteit zijn gegeven in figuur(5.5). Uit de grafieken van figuur(5.5) 

Tabel 5.4: 

magnetisatie-+ radiaal parallel sinusvormig trapezium 

/-Lr K K K K 
[N/mm] [N/mm] [N/mm] [N/mm] 

1.00 3.915 3.447 3.765 3.650 
1.04 3.894 3.428 3.756 3.634 
1.08 3.871 3.408 3.744 3.615 
1.12 3.846 3.386 3.729 3.595 
1.16 3.819 3.363 3.712 3.572 
1.20 3.791 3.338 3.693 3.549 
1.24 3.761 3.312 3.672 3.523 
1.28 3.731 3.285 3.650 3.497 
1.32 3.699 3.258 3.626 3.470 
1.36 3.667 3.229 3.601 3.441 
1.40 3.634 3.200 3.574 3.412 

blijkt dat de magnetische stijfheid afneemt voor toenemende waarden van de relatieve 
permeabiliteit. De afwijking van een magnetische stijfheid bepaald voor I-Lr = 1 t.o.v. een 
magnetische stijfheid bepaald voor f.-Lr = 1.2 ligt voor de radiale magnetisatie op 3.3%. 
Voor de andere magnetisatietypen ligt de procentuele afwijking lager. 

Als laatste is de invloed van de magneetdikte op de magnetische stijfheid onderzocht bij 
een constante luchtspleetbreedte. De luchtspleetbreedte wordt constant gehouden op 0.4 
mm. De parameter Rm wordt weer gevarieerd van 7.8 mm tot 9.0 mm met stapjes van 0.2 
mm. Dit betekent dat de parameter Rs varieert van 7.4 tot 8.6 mm. De overige parameters 
blijven wel constant. De berekende stijfheden zijn gegeven in tabel(5.5) en de grafieken van 
de magnetische stijfheid als functie van Rm in figuur(5.6). Uit de grafieken blijkt dat de 
stijfheid voor de radiale, sinusvormige en trapeziumvormige magnetisatie afneemt naarmate 
de magneet dunner wordt onder het constant houden van de luchtspleetbreedte. Voor de 
parallelle magnetisatie geldt dat de stijfheid eerst toeneemt en daarna weer afneemt voor 
de verkleining van de magneetdikte. Het effect van het verkleinen van de magneetdikte 
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De magnetische stijfheid als functie van relatieve permeabiliteit. 
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Figuur 5.5: De functies K(f.-Lr) met R8 , Rm, Rr, Br, p =constant 

Tabel 5.5: 

magnetisatie---+ radiaal parallel sinusvormig trapezium 

Rm K K K K 
[mm] [N/mm] [N/mm] [N/mm] [N/mm] 
7.8 3.783 3.206 4.404 3.556 
8.0 3.775 3.263 4.018 3.542 
8.2 3.729 3.290 3.601 3.492 
8.4 3.602 3.246 3.134 3.366 
8.6 3.308 3.045 2.570 3.082 
8.8 2.656 2.499 1.827 2.465 
9.0 1.335 1.284 0.804 1.231 
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De magnetische stijfheid als functie van Rm (luchtspleet constant). 
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Figuur 5.6: De functies K(Rm) met Rm, Rr: Er, p, luchtspleet =constant 

57 



is in dit geval minder sterk als bij de situatie waarbij de luchtspleetbreedte niet constant 
blijft. Dit is te verwachten gezien de invloed die de statorstraal op de magnetische stijfheid 
heeft. 

Uit het onderzoek naar de invloed van de diverse parameters op de magnetische stijfheid 
volgt dat een verlaging van de magnetische stijfheid het beste gerealiseerd kan worden 
door: de dikte van de magneet te verkleinen, de luchtspleet te vergroten of de remanente 
fluxdichtheid (remanent magnetisme) te verlagen. De hierboven genoemde mogelijkheden 
zijn natuurlijk ook te combineren om de gewenste verlaging van de magnetische stijfheid 
te verkrijgen. Echter andere motorparameters veranderen dan ook. 
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Hoofdstuk 6 

Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Conclusies 

1. Uit het onderzoek is gebleken dat er enkele onvolkomenheden aanwezig waren in de 
door Twigt [Twigt] opgestelde theorie: 

• er waren tekenfouten in de opgestelde randvoorwaarde voor de oppervlakte
stroomdichtheden en in de uitdrukking voor het B-veld t.g.v. deze oppervlak
testroomdichtheden 

• in de uitdrukking voor de veldcomponenten hTI en h'P1 was ten onrechte de 
vereenvoudiging /Lr = 1 aangbracht 

• in de uitdrukking voor de kracht was een term over het hoofd gezien, hetgeen 
leidde tot een fout van circa 10% . 

2. In de door Twigt geschreven berrekeningsprogramma bleken ook enkele fouten aan
wezig te zijn: 

• in de berekening van de phi-component van het B-veld werd een deling door de 
relatieve permeabiliteit van de magneet niet uitgevoerd. 

• het programma werd gecompileerd,terwijl de foutmeldingen onderdrukt werden. 
Hierdoor werd een circa 25% te kleine waarde voor de stijfheid berekend. 

3. De nu verkregen uitdrukking voor de magnetische stijfheid is correct. Dit kan worden 
bevestigd door te vergelijken met waarden berekend met het eindige elementen pakket 
Opera-2d. 

4. Verder werd langs theoretische weg aangetoond dat de radiale stijfheid voor de be
schouwde magnetisatiemodellen onafhankelijk van de richting van de excentriciteiten 
is (ook bevestigd door berekeningen met Opera-2d). 
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5. Uit de experimenten blijkt dat de aan de hand van de modellen berekende stijfheden 
niet overeenstemmen met de gemeten waarden. De berekende waarden zijn steeds te 
groot, in één geval zelfs 70% . 

6. Indien bij de berekening de gemeten waarden van de luchtspleetvelden worden ge
bruikt blijken de gemeten stijfheden redelijk goed overeen te stemmen met de bere
kende waarden. De afwijkingen zijn kleiner dan 10%. De uitdrukking van de stijfheid 
als functie van de aanwezig luchtspleetveldcomponenten in centrische positie blijkt 
dus goed bruikbaar te zijn. 

7. De gemeten luchtspleetvelden zijn dus steeds kleiner dan de berekende luchtspleet
velden. In één geval zelfs 42% kleiner. 

8. Uit de metingen en de berekeningen blijkt dat de gehanteerde equivalente magneti
sche modellering niet voldoende representatief is voor de in de modellen gebruikte 
permanente magneten. De effectieve sterkte van de magnetisatie is steeds lager dan 
de door de fabrikant opgegeven waarde voor de maximaal baalbare waarde. Ook 
de keuze van het magnetisatietype, zoals radiaal, trapeziumvormig of sinusvormig 
beantwoort ook niet volledig aan de in de produktiemagneten gerealiseerde magneti
satieverdeling. 

9. Uit metingen en berekeningen blijkt dat de invloed van de vertanding van de stator 
op de grootte van de radiale stijfheid gering is. Een model met een glad verondersteld 
statoroppervlak is waarschijnlijk goed bruikbaar. 

6.2 Aanbevelingen 

1. Onderzoek naar de vorm en de sterkte van de magnetisatiepatronen die in de prak
tijk gebruikte magnetiseermallen in de permanente magneet veroorzaken. (Simulatie 
magnetisatiepro ces.) 

2. Verder onderzoek naar de invloed van de statortanden op de radiale magnetische 
stijfheid. Dit onderzoek kan m.b.v. tweedimensionale berekeningen met een eindige 
elementen pakket worden uitgevoerd. 

3. Verder onderzoek naar de invloed van de eindeffecten op de radiale magnetische 
stijfheid. Voor dit onderzoek zullen driedimensionale berekeningen gemaakt moeten 
worden m.b.v. de eindige elementen methode. 

Onderzoek naar de effecten van stromen in de statorwikkelingen en van magneti
sche verzadiging in stator- en rotorijzer op de magnetische stijfheid. Hiervoor is een 
tweedimensionale berekening m.b.v. een eindig elementen pakket geschikt. 
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5. Uit een ruwe theoretische schatting is aangenomen dat de invloed van wervelstromen 
op de gemeten B-velden te verwaarlozen is. Een experimentele verificatie van deze 
aannamen zou hier op zijn plaats zijn en kan worden uitgevoerd door B-velden ook bij 
een lager toerental te meten (100 omw /min) en te vergelijken met de reeds gemeten 
B-velden. 

6. Onderzoek naar de bruikbaarheid van de theorie voor een tweepolige motor (p=1). 
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Bijlage A 

Uitwerkingen bij hoofdstuk 2 
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A.l Algemene afleiding van de Fourier-coëfficiënten 

De Fourier-reeks en de Fourier-coëfficiënten voor functies met een 
willekeurige periode 

Stel dat de periode van de functie f (x) gelijk is aan 2L dan volgt voor de Fourier-reeks 
van de functie f(x) de volgende uitdrukking: 

(A.1) 

Voor de Fourier-coëfficiënten gelden de volgende formules: 

L 

ao = 2~ j f(x)dx (A.2) 
-L 

L 
1 j n1r an = L f(x) cos( yx)dx voorn= 1, 2, 3, ... (A.3) 

-L 

L 
1 j n1r bn = L f(x) sin( yx)dx voorn= 1, 2, 3, ... (A.4) 

-L 

De Fourier-reeks en de Fourier-coëfficiënten voor een even functie 

Indien f(x) een even functie is dan geldt: 

f( -x) = f(x) (A.5) 

en gaat de Fourier-reeks over in een Fourier-cosinus-reeks. 

oo n7r 
f(x) = ao + L an cos( yx) 

n=l 

(A.6) 

Voor de Fourier-coëfficiënten a0 en an gelden de volgende formules: 

L 

ao = ~ j f(x)dx (A.7) 
0 

L 
2 j n1r an = L f(x) cos( yx)dx voorn= 1, 2, 3, ... (A.8) 

0 
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De Fourier-reeks en de Fourier-coëfficiënten voor een oneven func
tie 

Indien f (x) een oneven functie is dan geldt: 

f( -:x)=- f(x) (A.9) 

en de Fourier-reeks gaat dan over in een Fourier-sinus-reeks. 

(A.10) 

Voor de Fourier-coëfficiënten bn geldt de volgende formule: 

L 
2 j n1r bn L f(x) sin( yx)dx voorn= 1, 2, 3 ... (A.ll) 

0 

Vereenvoudigde coëfficiëntenberekeningen 

Indien f (x) een even functie is en er geldt ook: 

L L 
f(-+x)=-f( -x) 

2 2 
(A.12) 

dan bestaat er een verschuivingssymmetrie en gaan de uitdrukkingen voor de Fourier
coëfficiënten uit paragraaf(A.1) over in: 

a0 = 0 

L 
2 

4 j n1r an = L f(x) cos( yx)dx voorn= 1, 3, 5, ... 
0 

an = 0 voorn= 2,4,6, ... 

Indien f(;r) een oneven functie is en er geldt ook: 

f( L ) 
2 x 
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(A.13) 

(A.14) 

(A.15) 

(A.16) 



dan bestaat ook hier een verschuivingssymmetrie en gaan de uitdrukkingen voor de Fourier
coëfficiënten bn uit paragraaf(A.l) over in: 

L 
2 

4 J . n1r bn = L f(x) sm( yx)dx voorn= 1, 3, 5, ... 
0 

bn = 0 voor n = 2, 4, 6, ... 

Goniometrische formules 

(A.17) 

(A.18) 

In deze paragraaf zijn de goniometrische formules gegeven die bij het afleiden van de 
Fourier-coëfficiënten voor de diverse magnetisatie typen gebruikt worden. 

2 cos( a )cos(/3) = cos( a - /3) +cos( a + /3) (A.19) 

2 sin(a)sin(/3) =cos( a- /3)- cos( a+ /3) (A.20) 

sin( a+ /3) =sin( a) cos(/3) +cos( a) sin(/3) (A.21) 

cos( a+ /3) =cos( a) cos(/3)- sin( a) sin(/3) (A.22) 
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A.2 Afleiding Fourier-coëffi.ciënten bij radiale magne
tisatie 

De Fourier-coëfficiënten van de functie mor ( <.p) 

Het verloop van de functie m0,(<.p) is weergegeven in figuur(A.l). 

-,)[1 

p 
[[ 

I'~ 

--

M0 , (A/rn) 

~ 

I I 

+Mo 

(] 

-è~ 0 

I l1 
p 

~ 

Figuur A.l: Het verloop van m 0, als functie van de hoek <.p 

' ('(mei) 

De functie m 0, ( <.p) voldoet aan vergelijking( A.5). Hieruit blijkt dat de functie m 0, ( <.p) een 
even functie is. Omdat m 0, ( <.p) een even functie is, is deze te schrijven als een Fourier
cosin us-reeks. 

CXl 

mor ( <.p) = L m;, n cos( np<.p) (A.23) 
n=l 

Omdat de functie m 0, ( <.p) ook aan vergelijking( A.12) voldoet geldt de vereenvoudigde uit
drukking voor de coëfficiënten m; . 

r,n 

met m 0, ( <.p) = M0 gaat bovenstaande uitdrukking over in: 

_2é_ 
2p 

m; = 
4
p j M0 cos(np<.p)d<.p voorn= 1, 3, 5, ... 

r,n 1f 

0 
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Het verder uitwerken van bovenstaande uitdrukking geeft: 

c 4p Mo . ( )I; m0 = --- sm npr.p 0 P 
r,n 1r np 

c 

'lno,.,n 

4p M0 { . ( 1r) sm n-
1r np 2 

4 j\10 . 1r 
--sm(n-) 
1r n 2 

sin(O)} 

Uit bovenstaande uitdrukking volgt: 

4A10 -- voorn= 1, 5, 9, ... 
n7r 

c 4A10 
m 0 = - voorn 3, 7, 11, ... 

r,n n1r 

(A.26) 

(A.27) 

(A.28) 

(A.29) 

(A.30) 

Door n gelijk te stellen aan (2k- 1) volgt voor de Fourier-coëfficiënten de volgende uit
drukking: 

c 
m 

or,(2k-1) 

4A1o (- )(k+I) • _ ( k ) 1 voor k - 1, 2, 3, ... 
2 1 1r 

en gaat de uitdrukking voor de Fourier-cosinus-reeks over in: 

cos((2k- 1)pr.p) 

De Fourier-coëfficiënten van de functie m0'~' ( cp) 

(A.31) 

(A.32) 

Omdat de functie m 0'P ( r.p) gelijk aan nul is voor iedere hoek r.p zijn de Fourier-coëfficiënten 
van deze functie ook gelijk aan nuL 
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A.3 Afleiding Fourier-coëfficiënten bij parallelle mag
netisatie 

De Fourier-coëffi.ciënten van de functie rnor ( rp) 

Het verloop van de functie mor ( <P) is weergegeven in figuur(A.2). 

--~·,{j 

11 
fJ 

Figuur A.2: Het verloop van mor als functie van de hoek <P 

De functie mor ( <P) voldoet aan vergelijking(A.5). Hieruit blijkt dat de functie mor ( <P) een 
even functie is. Omdat mor ( <P) een even functie is, is deze te schrijven als een Fourier
cosinus-reeks. 

00 

mo, ( <P) = I: m;r,n cos( np(f?) (A.33) 
n=l 

Omdat ook aan vergelijking(A.12) is voldaan geldt voor de Fourier-coëfficiënten de volgende 
vereenvoudigde uitdrukking: 

" 4 2p 

_E j mor ( <P) cos( np(f? )d<P voor n = 1, 3, 5, ... 
7r 

0 

met m 0r ( <P) = .M0 cos( <P) gaat bovenstaande uitdrukking over in: 

" 2p 

c 4p J ) ( m 0r,n 
71 

Af0 cos( <P cos np<f? )d<P 
0 
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(A.34) 

(A.35) 



Via goniometrische formule(A.19) is de bovenstaande formule om te schrijven naar onder
staande uitdrukking: 

_2é_ 
2p 

c 2p J mor,n =-; Mo(cos((np- 1)<p) + cos((np + 1)<p))d<p 
0 

Verder uitwerken van de bovenstaande uitdrukking geeft: 

c _ 2pM {sin((np-1)<p) sin((np+1)<p)}l~ mo - o + _.c..:....__ _ _,.:--....:... 

r,n 7r ( np - 1) ( np + 1) 0 

m = -M0 P + P 
c 2p {sin((np -1);) sin((np + 1);)} 

Or,n 7r (np-1) (np+1) 

(A.36) 

(A.37) 

(A.38) 

Uit de hierboven weergegeven formules volgt dat np = 1 een bijzonder geval is. Daarom 
wordt eerst de uitdrukking voor m; bepaald met np # 1 en daarna de uitdrukking voor r,n 
moe met np = 1. r,n 

c ~ ~ • 7r 
m 0 =- (( ) 2 ) { (np + 1) sm((np- 1)-)+ r,n 7r np - 1 2p 

7r 
(np- 1) sin((np + 1)-) } 

2p 

c 2p np . 1r 
m 0 = - (( )2 ) M0 (sm((np- 1)-) r,n 7r np - 1 2p 

2p 1 . 7r 
- (( )2 ) M0 (sm((np- 1)-) 
1r np - 1 2p 

+ sin((np + 1)~ )) + 
2p 

. 7r 
- sm((np + 1)-)) 

2p 

Via goniometrische formule(A.21) gaat bovenstaande uitdrukking over in: 

c 2p np . n1r 1r 
m 0 = - (( )2 ) M0 (sm(-) cos(-) r,n 7r np - 1 2 2p 

n7r 7r 
cos(-) sin(-))+ 

2 2p 
2p np . n1r 1r 
- (( )2 ) Mo(sm(-) cos(-) 
1r np - 1 2 2p 

n7r 7r 
+ cos(-) sin(-))+ 

2 2p 
2p 1 . n1r 1r 
- (( )2 ) M0 (sm(-) cos(-) 
1r np - 1 2 2p 

nJr 7r 
- cos(-) sin(-)) -

2 2p 
2p 1 . n1r 1r 
- ( ( )2 ) M0 (sm(-) cos(-) 
1r np - 1 2 2p 

n7r 7r 
+ cos(-) sin(-)) 

2 2p 
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c 4p np 1r 0 n1r 4p M 0 0 1r n1r 
m 0 =- (( )2 ) M 0 cos(-) sm(-)-- (( )2 ) sm(-) cos(-) (A.42) 

r,n 1f np - 1 2p 2 1f np - 1 2p 2 

Omdat bovenstaande uitdrukking alleen geldig is voor oneven gehele getallen wordt de 
uitdrukking gereduceerd tot: 

c 4p np 1r 0 n1r 
m 0 = - (( )2 ) M 0 cos(-) sm(-) 

r,n 1f np - 1 2p 2 
(A.43) 

Uit bovenstaande uitdrukking volgt: 

c 4p np 1r 
m 0 = - (( )2 ) M 0 cos(-) voor n = 1, 5, 9, 000 

r,n 1f np - 1 2p 
(Ao44) 

c 4p np 1r 
m 0 = -- (( )2 ) M 0 cos(-) voorn= 3, 7, 11, 000 

r,n 1f np - 1 2p 
(A.45) 

Door n te vervangen door (2k- 1) kan voor de Fourier-coëffiënten de volgende uitdrukking 
geschreven worden: 

c - 4p (2k- 1)p .!!..._ - (k+l) -
m 0 - ((( ) )2 )M0 cos( )( 1) voork-1,2,3,000 r,(2k-1) 1f 2k - 1 p - 1 2p 

(A.46) 

en gaat de uitdrukking voor de Fourier-reeks over in: 

00 4p (2k-1)p 1f ( ) 
mor(cp) = 2:= -((( k ) )2 )Mocos(-)(-1) k+l cos((2k -1)pcp) 

1f 2-1p -1 2p 
k=l 

(Ao47) 

Voor het geval dat np = 1 dus n = p = 1 gaat formule(Ao36) over in de volgende vergelij
king: 

."-

2 2 

m 0cr,l =; j M0 (1 +cos(2cp))dcp (A.48) 
0 

Het uitwerken van deze vergelijking geeft: 

m; =~Ma {cp+~sin(2cp)}l~ = ~Mo{~+ü} =Ma r,l 1f 2 0 1f 2 
(Ao49) 

De uitdrukking voor de Fourier-reeks gaat over in: 

M0 cos(cp)+ 

~ 4p (2k- 1)p ( 1f ( (k+l) (( ) ) 
L...t- ((( ) )2 ) Mo cos -) -1) cos 2k- 1 pep 
k=2 1f 2k - 1 p - 1 2p 

voor k = 2, 3, 4, 0 0 0 (Ao50) 
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De Fourier-coëfficiënten van de functie m 0<p ( <p) 

Het verloop van de functie m 0 '1' ( cp) is weergegeven in figuur(A.3). 

--1 Mo 

-Jll -n 2rl ---7 

1-1 '(' (roe) 

Figuur A.3: Het verloop van m 0 '1' als functie van de hoek cp 

De functie m 0'1'(cp) voldoet aan vergelijking(A.9). Hieruit blijkt dat de functie m 0'1'(cp) 
een oneven functie is. Omdat m 0 '1' ( cp) een oneven functie is, is deze te schrijven als een 
Fourier -sinus-reeks. 

00 

mo'l'(cp) = L m;<p,n sin(npcp) (A.51) 
n=l 

Omdat ook aan vergelijking(A.16) is voldaan geldt voor de Fourier-coëfficiënten de volgende 
vereenvoudigde uitdrukking: 

7r 

2P 
s 4p J . m 0 =- mo (cp)sm(npcp)dcpvoorn=1,3,5, ... 
<p,n 7r 'I' 

0 

met m 0 '1' ( cp) = - M 0 sin( cp) gaat bovenstaande uitdrukking over in: 

2':._ 

2p 

m; = -
4
P j M0 sin( cp) sin( npcp )dep 

<p,n 7r 

0 
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Via goniometrische formule(A.20) is de bovenstaande formule om te schrijven naar onder
staande uitdrukking: 

7r 

2P 2pf l\10 (cos((np -1)<p) 
1f 

cos( ( np + 1 )<p) )d<p (A.54) 
0 

Verder uitwerken van de bovenstaande uitdrukking geeft: 

m· = 2pl'vfo{sin((np-1)<p) 
O<p,n 1f (np 1) (A.55) 

m --!vto P - P 
• 2p { sin((np -1);) sin((np + 1);)} 

o<p,n 1f (np- 1) (np 1) 
(A.56) 

Uit de hierboven weergegeven formules volgt dat np 
wordt eerst de uitdrukking voor m~ bepaald met np 

"''" 

1 een bijzonder geval is. Daarom 
1 en daarna de uitdrukking voor 

m~ met np = 1. 
'f',n 

• 2p A10 . 1r 
m 0 = -- (( )2 . ) { (np + 1) sm((np- 1)-)-

<p,n 1f np - 1 2p 
. 1f 

(np 1) sm((np + 1)-) } 
2p 

• 2p np ( . 1r ) 
m.0 = -- (( ) 2 ) Afo sm((np- 1)-

<p,n 1f np - 1 2p 
sin((np + 1)~ )) -

2p 
2p 1 . 1f 
-(( )2 )1\10 (sm((np-1)-) + 
1r np 1 2p 

1f 
sin((np + 1)-)) 

2p 

Via goniometrische formule(A.21) gaat de bovenstaande uitdrukking over in: 

2p np . n1r 1r 
(( )2 ) l'v/0(sm(-) cos(-) 

1r np - 1 2 2p 

n1f 1f 
cos(-) sin(-)) 

2 2p 
2p np . n1r 1r 
-(( ) 2 )1\10 (sm(-)cos( ) 
1r np - 1 2 2p 

n1f 1f + cos(-) sin( 
2 2p 

2p 1 . n1r 1r 
- (( )2 ) Ii10 (sm(-) cos(-) 
1r np 1 2 2p 

n1f . 1f 
- cos( sm(-)) 

2 2p 
2p 1 . n1r 1r 

(( ) 2 ) 1\1o(sm(-) cos(-) 
1r np - 1 2 2p 

n1f . 1f + cos(-) sm(-)) 
2 2p 
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• 4p np . 1r mr 
rn0 = - ( ( )2 ) Mo sm(-) cos( 

'f',n 1f np - 1 2p 2 

4p M 0 1r n1r 
(( )2 ) cos( sin( (A.60) 

1r np ·- 1 2p 2 

Omdat bovenstaande uitdrukking alleen geldig is voor oneven gehele getallen wordt de 
uitdrukking geredudeerd tot: 

5 4p 1 1r n1r 
1n0.",n - - -7r -:-( (,..-np_,)-2-

1
-:-) !Vfo cos(-2p) sin(-

2 
) (A.61) 

Uit bovenstaande uitdrukking volgt: 

(A.62) 

4p 1 1f 
+- (( )2 ) Mo cos(-) voorn 3, 7, 11, ... 

1r np - 1 2p 
(A.63) 

Doorn te vervangen door (2k -1) kan voor de Fourier-coëffiënten de volgende uitdrukking 
geschreven worden: 

5 

mo.".(2k-l) (A.64) 

en gaat de uitdrukking voor de Fourier-reeks over in: 

00 4p 
mo."(<t?) = {; --:;;:-- (((2k \ )

2 
)Mocos(~)(-1)(k+l)cos((2k-1)p<p) 

1 p - 1 2p 
(A.65) 

Voor het geval dat np = 1 dus n p = 1 gaat formule(A.54) over in de volgende vergelij-
king: 

7r 

2 2 -:; j M0 (1 cos(2<p))d<p 
0 

Het uitwerken van deze vergelijking geeft: 

m;.",1 -~Mo {<p ~sin(2<p)}J: = ~Mo{; -o} = Mo 

De uitdrukking voor de Fourier-reeks gaat over in: 

-Mo cos(<p) + 
00 4p 
I:--
k=2 1f (((2k 

1 
IV10 cos(~) ( -1 )(k+l) cos( (2k 

1)p)2 - 1) 2p 

voor k = 2, 3, 4, ... 
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A.4 Afleiding Fourier-coëfficiënten bij trapeziumvor
mige magnetisatie 

De Fourier-coëfficiënten van de functie mor ( cp) 

Het verloop van de functie m 0,(r.p) is weergegeven in figuur(A.4). 

I-M 0 

---) 

1
(' (rCiCI) \ n 

ll 
Figuur A.4: Het verloop van m 0, als functie van de hoek r.p 

De functie m 0, ( r.p) voldoet aan vergelijking( A.5). Hieruit blijkt dat de functie m 0, ( r.p) een 
even functie is. Omdat m 0r ( r.p) een even functie is, is deze te schrijven als een Fourier
cosinus-reeks. 

00 

mor ( r.p) = 2::: m 0cr,n cos( npr.p) (A.69) 
n=l 

Omdat de functie m 0r(r.p) ook aan vergelijking(A.12) voldoet geldt de vereenvoudigde uit
drukking voor de coëfficiënten m; . r,n 

7r 

2p 

c 4p J ( m 0 = - mor ( r.p) cos npr.p )dr.p voor n = 1, 3, 5, ... 
r,n 1f 

0 

met voor m 0, ( r.p) het volgende verloop: 

voor 0 ~r.p< 

voor 2!:..- a ~ rn ~ 
2p r 
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gaat uitdrukking( A. 70) over in: 

~ ~ 

2P 2P 
c 4p j 4p j -M 0 1r m 0 =- M0 cos(npcp)dcp +- --(cp- -) cos(npcp)dcp 
r,n 7r 7r 0: 2p 

0 ~-a 
2p 

(A.71) 

~ ~ ~ 

2P ~ 2P 

m 0cr,n = ; Mo { j cos(npcp)dcp- j ~ cos(npcp)dcp + ~j -
2
;-o: cos(npcp)dcp} (A.72) 

0 ~-a 2P-a 

Het verder uitwerken van bovenstaande uitdrukking levert voor de eerste integraal het 
volgende op: 

~ • ( ) ~.2!:..-a sm npcp 2
P 1 1r J M0 cos(npcp)dcp = = - sin(n-- npa) 

0 
np 

0 
np 2 

(A.73) 

Het uitwerken van de tweede integraal van uitdrukking(A.72) d.m.v partiële integratie 
levert het volgende op: 

~ 

1 ~ cos(npcp)dcp 
~ --a 
2p 

~ ~ 

!2P _!__dcpsin(npcp) _ j2P _!__sin(npcp)dcp 
a np a np 

..E..._a l_a 
2p 2p 

~ ~ 

1 2P 1 2P 
npacpsin(npcp) l_a + (np) 2acos(npcp) l_a 

2p 2p 

-
1
- {~ sin(n~)- (~-a) sin(n~- npa)} + 

npa 2p 2 2p 2 

( \ 2 {cos(n~)- cos(n~- npa)} 
np a 2 2 

Het uitwerken van de derde integraal van uitdrukking( A. 72) levert het volgende op: 

~ 

2P 

J _!!___cos( npcp )dep 
2pa 

-{p-a 

" 
7r 1 12P ---sin( npcp) 
2p npa l_a 

2p 

7r1{ 7r. 7r } --- sin(n-)- sm(n-- npa) 
2p npa 2 2 
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Voor de coëfficiënten rr~0c kan de volgende uitdrukking geschreven worden. 
r,n 

4p 1v10 1 

7r a 
{ cos(n~) cos(n~- npa)} (A.76) 

Via goniometrische formule(A.22) is de bovenstaande uitdrukking om te schrijven in: 

c 
m Or,n 

4p Afo 1 { ( 7r) --- cos n-
7r a (np) 2 2 

cos( n~) cos( npa) + sin( n~) sin( npa)} (A.77) 

Omdat bovenstaande uitdrukking alleen geldig is voor oneven gehele getallen wordt deze 
gereduceerd tot: 

c 
m 

Or,n 

4 A10 sin(npa) . ( 1r) _ _;__;;;__..:_ sm n-
1r n npa 2 

(A.78) 

Uit bovenstaande uitdrukking volgt: 

4 IV10 sin(npa) r: 
_..:;__;__...:_ voor n - 1, v, 9, ... 

1r n npa 
(A.79) 

4 M 0 sin(npa) 
--- voorn= 3, 7, 11, ... 

1r n npa 
(A.80) 

Door n gelijk te stellen aan (2k - 1) volgt voor de Fourier-coëfficiënten de volgende uit
drukking: 

1, 2, 3, ... (A.81) 

en gaat de uitdrukking voor de Fourier-cosinus-reeks over in: 

(A.82) 

De Fourier-coëfficiënten van de functie m.0 'P ( rp) 

Omdat de functie rn0'1' ( rp) gelijk aan nul is voor iedere hoek rp zijn de Fourier-coëfficiënten 
van deze functie ook gelijk aan nuL 
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Bijlage B 

Uitwerkingen bij hoofdstuk 3 

81 



B.l Afleiding van de randvoorwaarden 

Zoals in paragraaf(3.2.1) reeds is vermeld, gelden voor een magnetisch systeem zonder vrije 
stromen de volgende vergelijkingen: 

\J.Ê = 0 of in integraal vorm t Ê.iids = 0 (B.l) 

'V x iJ= 0 of in integraal vorm fc H.idl = 0 (B.2) 

B {t) fl r~c(t) 
n 

6Lt 
--------c~-

Figuur B.l: 

Door integraal vergelijking(B.2) toe te passen op het blokje uit figuur(B.l) geeft dit de 
volgende uitdrukking: 

f ... 1 ... l 1 ... 2 B.iids = B .n]_ds + B .n2ds + bijdrage overige vlakken = 0 
A ~A1 ~A2 

(B.3) 

Door nu èll naar nul te laten naderen is de bijdragen van de overige vlakken te verwaarlozen. 
De bovenstaande vergelijking gaat nu over in: 

(B.4) 

Wanneer de oppervlakjes èl.A1 en èl.A2 voldoende klein zijn mag worden aangenomen dat 
de fluxdichtheid constant is over deze oppervlakjes. Dan geldt er: 

(B.5) 

Omdat èl.A1 = èl.A2 en n1 = -n2 = ii gaat de bovenstaande vergelijking over in : 

(B.6) 
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6L 
~-------'-------,1 11 (') 11 

T1 ( 1 P.r~c(l) ~ 
[-- - ______ =-=--------~---- __ T __ q"~" ;lnk 
~-- ... fJ~(') 

T" fl(2) 11 

Figuur B.2: 

Uit vergelijking(B.2) kan ook een randvoorwaarde afgeleid worden. Deze randvoorwaarde 
heeft betrekking op de tangentiële-componenten van de velden. 

Wanneer de integraal vergelijking voor de contour c uit figuur(B.2) opgelost wordt, volgt 
de volgende uitdrukking: 

i -+ 1 -+1 1 -+2 H.fds = H .Tîds + H .T2ds + bijdrage korte lijnstukken = 0 
C 6.L1 6.L2 

(B.7) 

Wanneer de korte lijnstukken naar nul naderen is de bijdrage van deze lijnstukken te 
verwaar lozen. 

(B.8) 

Als de lijnstukken 6.L1 en 6.L2 voldoende klein ZIJn mag worden aangenomen dat iÎ 
constant is en geldt : 

(B.9) 

Omdat 6.L1 = 6.L2 en TÎ = -7-2 = f gaat de bovenstaande vergelijking over in : 

(B.lü) 

Voor de vector f geldt: 

i= n0 x n (B.ll) 

Substitutie van de uitdrukking voor de vector fin vergelijking(B.lü) geeft : 

(B.12) 
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Omdat H.(n0 x n) = n0.(n x H) geeft dit na het omschrijven en delen door n0 de tweede 
randvoorwaarde : 

n x ii1 = n x Ji 2 (B.13) 

Indien er een oppervlaktestroom Kop het grensvlak aanwezig is gaat de vergelijking (B.2) 
over in de hieronder weergegeven vergelijking en vergelijking (B.l) blijft geldig. 

1 _., JJ _., 
Je H .ids = Ac K .n0ds (B.14) 

Het oplossen van de bovenstaande vergelijking levert de volgende uitdrukking op: 

(B.15) 

Substitie van de uitdrukking voor T en het omschrijven en delen door n0 geeft de rand
voorwaarde voor het geval dat er een oppervlaktestroom op het grensvlak aanwezig is. 

(B.16) 

De hierboven gegeven afleiding is terug te vinden in [Stratton]. 
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B.2 De randvoorwaarden bij alleen ruimtelijke stroom
dichtheden 

De situatie waarvoor de randvoorwaarden opgelost moeten worden is weergegeven in figuur(B.3). 
Het eerste grensvlak is de overgang van het rotorijzer naar het vervangende materiaal voor 

() 

/~-
~// 

Ü = OIIIÇjeViiiÇj (lucht) 

I = mlorijzer 

2o= 2b = vc1 vunger1d p.rn. muten(lnl 

3 ~ luch\c;plee\ 

4 = stCJtorip:er 

Figuur B.3: 

de permanente magneet. Dit materiaal heeft wel dezelfde relatieve permeabiliteit als het 
permanent magneet materiaal. Omdat in het rotorijzer geldt dat fi = fi' kunnen voor dit 
grensvlak de volgende integraalvergelijkingen opgesteld worden: 

t Ê.iids = 0 (B.17) 

1 __,, 
!eH .fds = 0 (B.18) 

Uit deze vergelijkingen volgen de algemene randvoorwaarden voor dit grensvlak Dit zijn 
ii.Ê1 = ii.Ê2a en ii x fi' 1 = ii x fi' za. Het toepassen van de randvoorwaarden op het 
grensvlak waarvoor geldt ii = (r, cp, z) = (1, 0, 0) en r = Rr geeft de volgende vergelijkingen: 

(B.l9) 

(B.20) 

Wat noodzakelijk is om de coëfficiënten van de algemene oplossingen te bepalen in de 
gebieden 2a,2b en 3 zijn de vergelijking van de H-velden uit deze gebieden. Daarom moet 
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de hierboven weergegeven vergelijking voor de B-velden omgeschreven worden naar een 
vergelijking voor de H-velden. 

(B.21) 

Met JL; = oo levert dit voor h~ 2 (Rr) de volgende vergelijking op, namelijk h~ 2 (Rr) = oo. 
Deze vergelijking is niet bruikbaar voor het oplossen van het deelprobleem. De vergelijking 
voor de tangentiële H-velden is wel bruikbaar, 

(B.22) 

Het tweede grensvlak wordt gevormd door het oneindig dunne stroomlaagje op een afstand 
r = Rinhet vervangend materiaal voor de permanente magneet. De integraal vergelijkin
gen die voor dit grensvlak opgesteld kunnen worden zijn : 

i Ê.iids = o 

1 _., JJ _., Je H .ids = Ac J .n0 ds 

Dit levert de volgende randvoorwaarden op: 

_. B_.2a _ _. B_.2b n. -n. 

n x .fi' 2a - n x fi' 2b = f' dR 

(B.23) 

(B.24) 

(B.25) 

(B.26) 

Door deze randvoorwaarden weer uit te werken voor dit grensvlak waarvoor de normaal
vector n gelijk is aan (1, 0, 0) ontstaan de volgende vergelijkingen : 

b;a(R) = b;b(R) (B.27) 

h~2a(R) - h~2b(R) = j:(R)dR (B.28) 

Omdat JL;a = JL;b levert het omschrijven van de vergelijking van de B-velden naar een 
vergelijking voor de H-velden de volgende uitdrukking op : 

(B.29) 

Dit grensvlak levert dus twee vergelijkingen op die gebruikt kunnen worden voor het op
lossen van het deelprobleem. Deze vergelijkingen zijn : 

(B.30) 
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(B.31) 

Het derde grensvlak wordt gevormd door de overgang van het permanent magneet ver
vangend materiaal naar lucht. Dit grensvlak bevindt zich op een straal Rm en heeft een 
normaalvector ii die gelijk is aan (1, 0, 0). Omdat ook voor lucht geldt dat iJ = iJ' gel
den voor dit grensvlak dezelfde integraal vergelijkingen als voor het eerste grensvlak Na 
verdere uitwerking en het omschrijven van de vergelijking van de B-velden levert dit twee 
vergelijkingen op die gebruikt kunnen worden voor het oplossen van het deelprobleem. 

(B.32) 

(B.33) 

Het vierde en tevens het laatste grensvlak dat van belang is wordt gevormd door de over
gang van lucht naar het statorijzer. Voor dit grensvlak op een straal r = Rs en met een 
normaalvector ii die gelijk is aan (1, 0, 0) zijn ook weer dezelfde integraalvergelijkingen op 
te stellen als voor het eerste grensvlak Dit is vanwege het feit dat voor zowel lucht als 
het statorijzer geldt dat iJ = iJ'. Het uitwerken van de integraalvergelijkingen en het 
omschrijven van de vergelijking voor de B-velden levert één bruikbare vergelijking op voor 
het oplossen van het deelprobleem. Dit komt omdat de relatieve permeabiliteit van het 
statorijzer ook gelijk is aan oneindig, hierdoor is h~4 (R) gelijk aan nul. Daarom is er om 
dezelfde reden als bij het eerste grensvlak maar één bruikbare vergelijking. 

(B.34) 

De vergelijkingen t.g.v. het toepassen van de randvoorwaarden zijn hieronder nogmaals 
op een rijtje gezet. 

(1) h' 2a(Rr) = 0 

(2) h'f2a(R) h'~2b(R) j:(R)dR 
(3) h~2a(R) h~2b(R) 0 

(B.35) 
(4) h~2b(Rm) - h~3 (Rm) 0 
(5) j.t;bh~ 2b(Rm) h~ 3(Rm) 0 
(6) h~3 (Rs) = 0 
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B.3 Het omschrijven van de 6 vergelijkingen 

De vergelijkingen zijn hieronder nog een keer weergegeven. 

( 1) h' 2a ( Rr) 0 
(2) h'f2a(R)- h' 2b(R) = j:(R)dR 
(3) h~2a(R)- h~2b(R) = 0 
( 4) h~2b(Rm)- h~3 (Rm) = 0 
(5) JLrh~ 2b(Rm) - h~ 3 (Rm) = 0 
(6) h~3 (Rs) = 0 

Voor h~ x, h~x, en j: gelden de volgende uitdrukkingen : 

00 00 

h~ x(r, <p) = L h~,~ = L h~,~1COs(np<p) met h~,~' np(cnT71P + dnr-nP) 
n=l n=l 

00 00 

h'x( ) "'h'x "'hA'x · ( ) JA'x ( n d -np) 'P r, <p = L <p,n = L <p,ns'tn np<p met t<p,n = np CnT p + nT 
n=l n=l 

np (m c + 
fLrT Or,n np 

De afleiding van een uitdrukking voor j: is gegeven in bijlage(B.4). 

(B.36) 

(B.37) 

(B.38) 

(B.39) 

Uit de vergelijkingen voor h~ x, h~x, en j: blijkt dat de hierboven weergegeven vergelijkingen 
ook geldig zijn voor de afzonderlijke harmonische componenten van de variabelen. Ook 
is het zo dat per vergelijking de harmonische componenten van de variabelen allemaal 
bestaan uit dezelfde sinus- of cosinusterrn. Daarom kunnen de vergelijkingen als volgt 
worden geschreven. 

(B.40) 
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Door alle vergelijkingen te delen door npr(np-l) levert dit de vergelijkingen op die uitein
delijk opgelost gaan worden (r > 0): 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
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B.4 Het bepalen van een uitdrukking voor j; 
Voor de ruimtelijk over de magneet verdeelde stroomdichtheid geldt: 

(B.42) 

De bovenstaande uitdrukking uitwerken in cirkelcylindrische coördinaten geeft : 

(B.43) 

In hoofdstuk(2) is bij de modellering van de diverse magnetisatietypen aangenomen dat de 
magnetisatievector alleen componenten heeft in de radiale en de phi richting en dat deze 
componenten onafhankelijk zijn van de coördinaten r en z . Met de opgestelde aannamen 
wordt de uitdrukking voor J' gereduceerd tot: 

_,, 
J I_ (o' 0' ~mo - ~ 8mor ) 

Mr r p r 8~ 

1 ( 8mor ) _, _, ( ) - mo - -;::}- ez met ez = 0, 0, 1 
MrT P u~ 

(B.44) 

De componenten mor en m0P leveren geschreven als Fourier-reeksen de volgende uitdruk
kingen op : 

CXl 

mor ( ~) = 2::: ( mocr,n cos( np~) + mo8r,n sin( np~)) (B.45) 
n=l 

CXl 

moP ( ~) = 2::: ( m 0cp,n cos( np~) + m 0
8p,n sin( np~)) (B.46) 

n=l 

Omdat voor alle magnetisatietypen geldt dat de Fourier-coëfficiënten m 0
8 en m 0c gelijk 
r,n r..p,n 

zijn aan nul worden de bovenstaande vergelijkingen gereduceerd tot : 

CXl 

mor ( ~) = 2::: mocr,n cos( np~) (B.47) 
n=l 

CXl 

moP ( ~) = 2::: m 0
8p,n sin( np~) (B.48) 

n=l 
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Door substitutie van de harmonische reeksen in de formule(B.44) volgt voor J' de volgende 
uitdrukking : 

(B.49) 

omdat j; = J'.ez geldt : 

00 ( s ) ·' np mo n . Jz = L- m 0c + _'f'_, sm(np<p) 
n=l f-Lrr r,n np 

(B.50) 

Uit bovenstaande uitdrukking volgt dat ook j; in een harmonische reeks uitgedrukt kan 
worden. 

00 00 

I '"""' I '"""' "" I j z = L..., j z,n = L..., j z,n sin( np<p) (B.51) 
n=l n=l 

met voor ];,n de volgende uitdrukking: 

A. I np c + O<p,n 

( 
m

8 

) J -- m --
z,n - f-Lrr Or,n np 

(B.52) 
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B.5 De randvoorwaarden bij alleen oppervlaktestroom
dichtheden 

De situatie waarvoor de randvoorwaarde opgelost moeten worden is weergegeven in figuur(B.4). 
Het eerste grensvlak is de overgang van het rotorijzer naar het vervangend metaal voor 

~) 

0 0 = or11~1evinc~ (ludll) 

1 = ff!iOrljZE'l 

Figuur B.4: 

de permanente magneet waarbij zich op het grensvlak een oppervlaktestroomdichtheid 
f; bevindt. Het permanent magneet vervangende materiaal heeft wel dezelfde relatieve 
permeabiliteit als het permanent magneet materiaal. Omdat in het rotorijzer geldt dat 
fi = fi' kunnen voor dit grensvlak de volgende integraal vergelijkingen opgesteld worden: 

t Ê.iids = 0 (B.53) 

i ..... , IJ ..... , H .fds = J .iids 
C Ac 

(B.54) 

Uit deze vergelijkingen volgen de algemene randvoorwaarden voor dit grensvlak. Dit zijn 
ii.Ê1 = ii.Ê2 en ii x fi' 1 - ii x fi' 2 = K~. Het toepassen van de randvoorwaarden op het 
grensvlak waarvoor geldt ii = (r, <p, z) = (1, 0, 0) en r = Rr geeft de volgende vergelijkingen: 

(B.55) 

(B.56) 
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Wat noodzakelijk is om de coëfficiënten van de algemene oplossingen te bepalen in de 
gebieden 2 en 3 zijn de vergelijking van de H-velden uit deze gebieden. Daarom moet 
de hierboven weergegeven vergelijking voor de B-velden omgeschreven worden naar een 
vergelijking voor de H-velden. 

(B.57) 

Met J.L; = oo levert dit voor h~ 2 
( Rr) de volgende vergelijking op, namelijk h~ 2 

( Rr) = 
oo. Deze vergelijking is niet te gebruiken voor het oplossen van dit deelprobleem. De 
vergelijking voor de tangentiële H-velden is wel bruikbaar. 

(B.58) 

Omdat de H-velden in het rotorijzer gelijk zijn aan nul wordt de bovenstaande formule 
gereduceerd tot: 

h' 2(R) = -k' 'P r lz (B.59) 

Het tweede grensvlak wordt gevormd door de overgang van het permanent magneet ver
vangend materiaal naar lucht. Op de oppervlakte van dit permanent magneet vervangend 
materiaal bevindt zich weer een oppervlaktestroomdichtheid K2'. Dit grensvlak bevindt 
zich op een straal Rm en heeft een normaalvector n die gelijk is aan (1, 0, 0). Omdat ook 
voor lucht geldt dat H = ii' gelden voor dit grensvlak dezelfde integraal vergelijkingen als 
voor het eerste grensvlak. Na verdere uitwerking en het omschrijven van de vergelijking 
van de B-velden levert dit twee vergelijkingen op die gebruikt kunnen worden voor het 
oplossen van het deelprobleem. 

(B.60) 

(B.61) 

Het derde en tevens het laatste grensvlak dat van belang is wordt gevormd door de over
gang van lucht naar het statorijzer. Voor dit grensvlak op een straal r = Rs en met een 
normaalvector n die gelijk is aan (1, 0, 0) zijn de volgende integraal vergelijkingen op te 
stellen : 

i Ê.nds = o (B.62) 

1 __., 
!eH .ids = 0 (B.63) 
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Dit is vanwege het feit dat voor zowel lucht als ook het statorijzer geldt dat fi = fi'. 
Het uitwerken van de integraal vergelijkingen en het omschrijven van de vergelijking voor 
de B-velden levert één bruikbare vergelijking op voor het oplossen van het deelprobleem. 
Dit komt omdat de relatieve permeabiliteit van het statorijzer ook gelijk is aan oneindig. 
Daarom is er om dezelfde reden als bij het eerste grensvlak maar één bruikbare vergelijking. 

(B.64) 

De vergelijkingen t.g.v. het toepassen van de randvoorwaarden zijn hieronder nogmaals 
op een rijtje gezet. 

(1) h' 2(Rr) -k~z 
(2) h:2 (Rm) h~3 (Rm) k;. 
(3) ft;bh~ 2 (Rm) h~ 3 (Rm) = Ü 

(4) h~3 (Rs) = Ü 

(B.65) 
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B.6 Het omschrijven van de 4 vergelijkingen 

De vergelijkingen zijn hieronder nog een keer weergegeven. 

( 1) h
1 2 

( Rr) = - k~z 
(2) h:2 (Rm)- h~3 (Rm) = k~z 
(3) JL;bh~ 2 (Rm)- h~ 3 (Rm) = 0 
( 4) h~3 (Rs) = 0 

Voor h~ x, h~x, k~z en k;z gelden de volgende uitdrukkingen : 

CX) CX) 

hl X ( ) "'"' hl X "'"' hA I X ( ) hA I X ( n d -np) r r, cp = L...t r,n = L...t r,nCOS npcp met r,n = np Cnr p + nr 
n=l n=l 

CX) 00 

hlx( ) "'"'hlx "'"'hAix. ( ) hAix ( n d -np) 
'P r, cp = L...t <p,n = L...t <p,ns2n npcp met <p,n = np Cnr p + nr 

n=l n=l 

I CX) I CX) A I A I mos 
k1 = L k1 = L k1 sin(npcp) met k1 = -~ 

z n~l z,n n::::l z,n z,n J-Lr 

I = I = A I A I mü 
k2 = L k2 = L k2 sin(npcp) met k2 = ~ 

z n=-1 z,n n==l z,n z,n J-Lr 

De afleiding van de uitdrukkingen voor k~z en k~z is gegeven in bijlage(B. 7). 

(B.66) 

(B.67) 

(B.68) 

(B.69) 

(B.70) 

Uit de vergelijkingen voor h~ x, h~x, k~z en k~z blijkt dat de hierboven weergegeven vergelij
kingen ook geldig zijn voor de afzonderlijke harmonische componenten van de variabelen. 
Ook is het zo dat per vergelijking de harmonische componenten van de variabelen allemaal 
bestaan uit dezelfde sinus of cosinus term. Daarom kunnen de vergelijkingen als volgt 
worden geschreven. 

(B.71) 

Door alle vergelijkingen te delen door npr(np-l) levert dit de vergelijkingen op die uitein
delijk opgelost gaan worden voor r > 0: 

(B.72) 
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B.7 Het bepalen van een uitdrukking voor kL 
Voor de oppervlaktestroomdichtheid geldt: 

R'= x 

1 _. 
(n x Mo) 

/Lr 

De bovenstaande uitdrukking uitwerken in cirkelcylindrische coördinaten geeft : 

i('== 
x 

(B.73) 

(B.74) 

In hoofdstuk(2) is bij de modellering van de diverse magnetisatie typen aangenomen dat de 
magnetisatie vector alleen componenten heeft in de radiale en de phi richting en dat deze 
componenten onafhankelijk zijn van de parameters r en z . Met de opgestelde aannames 
wordt de uitdrukking voor R: gereduceerd tot: 

(B.75) 

Voor oppervlaktestroomdichtheden K1' en R; zijn respectievelijk de normaalvectoren iï1 

en ii2 van toepassing. Voor de normaalvectoren geldt iï1 n en n = (nn n'P, nz) 
(1, 0, 0). De uitdrukking voor de oppervlakte stroomdichtheden wordt dan gereduceerd tot: 

- ~ ( 0 , 0 , mo~ ) 
/Lr 
mo _ ( ) 
--~ ez met = 0, 0, 1 

/Lr 
(B. 76) 

De component m0 '+' geschreven als Fourier-reeks levert de volgende uitdrukkingen op : 

00 

mo'l' ( tp) = L ( m 0c",n cos(nptp) + m0
8
",n sin( nptp)) (B.77) 

n=l 

Omdat voor alle magnetisatie typen geldt dat de Fourier-coëfficiënten m0c~,n gelijk zijn aan 
nul wordt de bovenstaande vergelijkingen gereduceerd tot : 

00 

mo~ ( tp) = L m~~,n sin( nptp) (B.78) 
n=l 
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Door substitutie van de harmonische reeks in de formule(B. 76) volgt voor de oppervlakte
stroomdichtheden de volgende uitdrukking K1

1 

en R; de volgende uitdrukking : 

1 00 

-- L ( m~~,n sin( npcp)) e: 
Mr n=l 

00 1 - L -m~ sin(npcp)ëz 
n=l Mr ~,n 

I _,I 

omdat kz = K ëz geldt : 

oo m s 

k I k I ~ Q~,n . ( ) 
lz =- 2z = ~ ---sm npcp 

n=l Mr 

(B.79) 

(B.80) 

Uit bovenstaande uitdrukking volgt dat ook k~z in een harmonische reeks uitgedrukt kan 
worden. 

I oo I oo A I A I mà 
k1 = L k1 = L k1 sin(npcp) met k1 = -~ 

z n==l z,n n==l z,n z J-lr 
(B.81) 

I 00 I 00 A I A I mos 
k2 = L k2 = L k2 sin(npcp) met k2 = ~ 

z n==l z,n n=l z,n z J-Lr 
(B.82) 
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B. 8 Afleiding van de coëfficiënten a en b 

0 

Figuur B.5: 

De n 1 

is de normaalvector op het oppervlak van de stator die zich in excentrische positie 
bevind. Deze normaalvector n 1 

kan uitgedrukt worden in de eenheidsvectoren van het 
gekozen coördinatenstelseL 

.... I ... I ( ) .... b .... n =er = 1 + Ea er+ E e'P (B.83) 

Uit uitdrukking (B.83) volgt dat n1 

niet de lengte 1 heeft als E =f. 0 (n 1 

is niet genormeerd). 
Voor e; uit dezelfde uitdrukking geldt: 

(B.84) 

De hieronder weergegeven uitdrukking voor sin( 1) is te vinden door het toepassen van de 
sinus-regel. 

sin(1) = ~sin(<p) = Esin(<p) met E =Re 
Rs s 

(B.85) 

Voor cos( 1) is de volgende uitdrukking geldig: 

cos( I)= )1- sin2(r) = )1- E2 sin2 (<p) met E = ~s (B.86) 

Wanneer E veel kleiner is dan 1 geldt als eerste orde benadering voor cos( 1) : 

(B.87) 

Uit de hieronder weergegeven uitdrukking voor e; volgt dat a= -~sin2 (<p) en b = sin(<p). 

(B.88) 
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B.9 Afleiding van dR 

Figuur(B.6) geeft een indruk van de situatie wanneer de stator excentrisch geplaatst is met 
een excentriciteit e. dR is de afstand tussen het stator oppervlak in centrische positie en 
het oppervlak in de excentrische positie. 

Figuur B.6: 

Uit de cosinus-regel volgt : 

R; = (Rs + dR) 2 + e2
- 2e(Rs + dR) cos(cp) (B.89) 

Door de bovenstaande vergelijking verder uit te werken volgt de uitdrukking: 

(B.90) 

Door R; naar de rechterzijde te brengen ontstaat de uitdrukking: 

(B.91) 

Delen door R; geeft : 

( )

2 
dR dR e 2 e e dR 

2- + - + (-) - 2-cos(cp)- 2--cos(cp) = 0 
Rs Rs Rs Rs Rs Rs 

(B.92) 

Het herschikken van de uitdrukking en het invullen van E voor ;;_, geeft de volgende vier
kantsvergelijking: 

( dR)
2 

(dR) Rs + Rs 2(1-Ecos(cp))+(E2 -2Ecos(cp))=O (B.93) 
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De oplossingen van de vierkants vergelijking voor ~~ zijn : 

(B.94) 

(B.95) 

Voor de tweede term aan de rechterkant van de hierboven weergegeven oplossingen geldt: 

(B.96) 

Voor de hierboven gevonden uitdrukking geldt de volgende eerste orde benadering: 

(1 - ( <P)) (B.97) 

met deze eerste orde benadering zijn de oplossingen van als volgt te schrijven : 

(B.98) 

(B.99) 

Het blijkt dat alleen de eerste oplossing voldoet. Voor dR geldt: 

(B.100) 

Omdat i veel kleiner is dan 1 geldt: 

c ~ cos(<P) (B.101) 
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B.lO Uitwerking van een term bij excentrische velden 

In deze bijlage wordt de hieronder weergegeven term uit paragraaf(3.4) verder uitgewerkt. 

h~bE- h~(l + aE) = 0 voor r = Rs (B.102) 

met h~ = hr + 8
87 dR en h~ = h'P + iJfÇdR gaat de bovenstaande uitdrukking over in: 

( hr + ( ~~r) dR) bE - ( h'P + ( 
0~'P) dR) ( 1 + aE) = 0 voor r = Rs (B.103) 

hr ,...._, hro + Ehr1 
,...._, 

h'P ,...._, h<po + éhrp1 
,...._, 

a - ~ E sin 2 
( <p) 

b sin(cp) 
dR ,...._, cR8 E met c = cos( <p) ,...._, 

Substitutie van de uitdrukkingen voor hr en h'P in de hierboven weergegeven vergelijking 
geeft: 

hr0 bé + hr1 bE2 + ( o;;o) dRbE + ( 
0
:;1

) dRbE2
- hrp0 (1 + aE)-

(ah) (ahl) hrp1 (1 + aé)é-
0

; 0 dR(l + aE)- a: dR(l + aé)é = 0 (B.104) 

Substitutie van de uitdrukkingen voor a en dR geeft de volgende uitdrukking: 

Omdat de uitdrukking geldig moet zijn voor willekeurige waarde van E, waarbij E groter is 
dan nul, volgt dat de term hrpo gelijk moet zijn aan nul (is ook het geval). De vergelijking 
wordt nu geschreven als: 
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2 ( oh.ro) R b 2 ( ohT'J ) R b 3 1 2 2 hrobE + hrl bE OT c s E OT c s E h'PO Ct= sin ( tp)) 

( 1 . 2 ( ) ) ( 0 h.'PO ) R ( 1 2 ( ) ) h'P1 1 
2 

sm tp E -a;:- c · 8 E 1 -
2 

sin tp -

(B.106) 

Indien de hogere orde termen in E verwaarloosd worden volgt de volgende vergelijking: 

(B.107) 

Hieruit volgt een uitdrukking voor h'P1 • 

(B.108) 
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B.ll Het bepalen van de uitdrukking voor hrp
1 

De uitdrukking voor h'P1 kan bepaald worden uit de hieronder gegeven vergelijking: 

(B.109) 

De algemene uitdrukkingen voor de termen die in de uitdrukking van h'P1 voorkomen zijn: 

= ( r-(np+1)) 
hr0 = :; -npC~ r(np- 1) + H; 2np cos( nprp) (B.llü) 

a { = ( r-(np+1)) } 
ar :; npC~ r(np-1) - H;2np sin( nprp) 

= ( r-(np+2)) 2: npC~ (np -1)r(np- 2
) + (np + 1) _2np sin(nprp) 

n=1 Rs 
(B.111) 

Voor r = Rs gaan de hierboven gegeven vergelijkingen over in: 

(X) 

hr
0
(R5 , rp) = 2: -2npC~R~p- 1 cos(nprp) (B.112) 

n=1 

(B.113) 

Substitutie van b = sin( rp), c =cos( rp) en de hierboven gegeven uitdrukkingen in de formule 
voor h'P1 geeft: 

(X) 

h'P
1 

= 2: -2npC~R~p-l cos(nprp) sin(rp)- 2(np) 2C~R~p-l sin(nprp) cos(rp) (B.114) 
n=1 

Via de hieronder gegeven goniometrische formule, 

2 cos( a) sin (IJ) = sin( a- /3) -sin( a+ /3) (B.115) 

gaat de uitdrukking over in: 
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00 

h = "'"" -npC3 Rnp-l 
'Pl ~ n s (B.116) 

n=l 

{- sin((np- 1)cp) + sin((np + 1)cp) + npsin((np- 1)cp) + npsin((np + 1)cp)} 

00 

h'P1 = L -npC~R~p-l {(np + 1) sin((np + 1)cp) + (np- 1) sin((np- 1)cp)} (B.117) 
n=l 
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B.12 Het bepalen van uitdrukkingen voor hr
1 

en hifJ
1 

Zowel in de luchtspleet als in de magneet geldt \7 x iJ~ = 0 en \7 x fi; = 0. Dit blijkt 
uit de volgende relaties die moeten gelden voor willekeurige waarde van E (E > 0). Voor de 
luchtspleet geldt: 

en voor de magneet geldt: 

-_, Mo _, 
met \7 x H 0 = \7 x - = J 

/-Lr 

De oppervlaktestromen K' zijn hier in J' verdisconteerd gedacht. 

(B.118) 

(B.119) 

Voor de velden iJ~ en fi; geldt dat deze velden gelijk zijn aan de negatieve gradiënt van de 
scalarfuncties cp1 en cp2 . Omdat het B-veld divergentievrij is en voor het B-veld geldt dat - -, -, -, 
B = J-LoJ-LrH, geldt ook dat \7.H1 = 0 en \7.H2 = 0. Hieruit volgt dat de scalaire functies 
cp1 en cp2 voldoen aan de vergelijking van Laplace. 

Omdat in paragraaf(3.4) gesteld is dat het voldoende is om alleen de eerste orde termen 
voor de H-velden te bepalen worden in deze bijlage alleen de coëfficiënten van de algemene 
oplossing cp1 in de luchtspleet bepaald. De coëfficienten van de algemene oplossing cp1 

worden aangegeven met c':'n en d':'n . 

00 

c/Jf(r, r_p) = L (c~rm + d~r-m)cos(mr_p) (B.120) 
m=1 

De algemene uitdrukkingen voor hr1 en hrp 1 zijn: 

00 

hTI = L -m(c~r(m- 1)- d~r-(m+1 )) cos(mr_p) (B.121) 
n=1 

00 

hrp
1 

= L m(c~r(m- 1 ) + d~r-(m+1 )) sin(mr_p) (B.122) 
n=1 

Voor dit probleem moet de Laplace vergelijking voor twee gebieden opgelost worden. Deze 
gebieden zijn de permanent magneet en de luchtspleet. Er zijn dan twee algemene oplos
singen met vier onbekende cofficiënten namelijk c~, d~, c~ en d~. Door het toepassen 
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van de randvoorwaarden er vier vergelijkingen te vinden die te gebruiken zijn om de 
coëfficiënten te bepalen. De bron voor de velden hTJ en h"' 1 bevindt zich op het stator 
oppervlak en wordt aangegeven met h~1 • De vergelijkingen die volgen uit het toepassen 
van de randvoorwaarden zijn hieronder weergegeven. 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

De uitdrukking voor h~1 is: 

00 

0 

h~n 1 = '"" (h~n ( sin((np + 1)cp) + h~" sin((np- 1)cp)) r L rl, np+l) rl,(np-1) 
n=l 

hr.pb -npC~Rs(np-l)(np + 1) 
l,(np+l) 

hb = -npCn3 Rs(np-l)(np- 1) 
'Pl,(np-1) 

(8.123) 

(B.124) 

(B.125) 

(B.126) 

De vier vergelijking zijn ook geldig per harmonische component van de variabelen. Doordat 
de functie van h'P1 ,n uit twee periodieke functies bestaat met verschillende periodiciteit 
is het gemakkelijker om de vergelijkingen op te lossen voor iedere frequentie component 
afzonderlijk. Uit het verder uitwerken van de vergelijkingen voor de eerste frequentie 
component waarbij geldt dat m = np + 1 blijkt dat deze als volgt geschreven mogen 
worden: 

(1) 
(2) 
(3) 

(4) 

0 

en voor de tweede frequentie component waarbij m = np 1 geldt : 

(1) 
(2) 
(3) 

(4) 
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De beide stelsels vergelijkingen kunnen in een vectorvergelijking geschreven worden. Deze 
vectorvergelijkingen kunnen dan weer omgeschreven worden in een vorm die op te lossen 
is door het toepassen van de Gauss eliminatie. 

[! 
R-2np 0 0 0 

l 
r 

R-2np -1 -R-2np 0 m m 
-R-2np 1 _1_ R-2np 0 m Jlr Jlr m 

0 1 R-2np 
R-(np-1) A b 

h s (np+1) 'P1,(np+1) 

(B.129) 

u 
R-2np 0 0 0 

l 
r 

R-2np -1 -R-2np 0 m m 
-R-2np 1 _1_ R-2np 0 m Jlr Jlr m 

0 1 R-2np 
R-(np-1) A b 

h s (np-1) 'P1,(np-1) 

(B.130) 

Hieronder worden alleen de uitdrukkingen voor de coëfficiënten in de luchtspleet weerge
geven waarbij m gelijk is aan (np + 1) of aan (np -1). De uitdrukkingen voor h~" en 

r1,(np+1) 

hb zijn al in de coëfficiënten gesubstitueerd. 
'P1,(np-1) 

-npC3 R(np-1) R-(m-1) R-2m ((R-2m _ R-2m) + 11 (R-2m + R-2m)) 
C3 = n S S m r m 1-'-'T r m 

m noemer 

-npC3 R(np-1) R-(m-1) ((R-2m _ R-2m) _ 11 (R-2m + R-2m)) d3 = n s s r m 1-'-'T r m 

m noemer 

noemer n;2m ( ( R-;2m _ R~2m) _/-Lr ( R-;2m + R~2m)) + 
R~2m ( ( R-;2m _ R~2m) +/-Lr ( R-;2m + R~2m)) 

(B.131) 

(B.132) 

Omdat er in tegenstelling tot de ruimtelijk verdeelde stroomdichtheden ook hier geen bij
dragen gesommeerd hoeven te worden, geldt voor de coëfficiënten C 3 

hb en D3 
hb van de 

m, l.f'l m, l.f'I 

algemene oplossing voor de luchtspleet: 

(B.133) 

(B.134) 

Het subscript h~ 1 in de symbolen voor de coëfficiënten geeft aan dat dit de coëfficienten 
zijn van een algemene oplossing t.g.v. h~ 1 • 
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De uitdrukkingen voor de magnetische veld componenten hq," en h'P1 ," ontstaan door de 
bijdragen van de afzonderlijke frequentie componenten te superponeren. Voor hq en h'P1 

gelden de volgende uitdrukkingen: 

00 00 

h1ï,n =I: hrl,n = I:(itrl,n+! cos((np + l)tp) + h1'l,n-l cos((np l)tp)) (B.135) 
n=I n=l 

00 00 

h'Pl = L h'PI,n = I:(i~'PI,n+l sin((np + 1)tp) Ît'PI,n-l sin((np- 1)tp)) (B.136) 
n=l n=l 

Voor Îtr1 ,m en h'PI,m waarbij m gelijk is aan (np + 1) of aan (np -1) gelden de volgende 
uitdrukkingen : 

(B.137) 

(B.138) 
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B.13 Het afleiden van een uitdrukking voor de kracht 

Het afleiden van een formule voor de kracht die op de stator uitgeoefend wordt wanneer de 
stator zich in een excentrische positie bevindt gebeurt via de Maxwellse spanningen. De 
stator is nog steeds de binnenkern van het model, zie figuur(2.2). De methode houdt het 
volgende in: er wordt via de Maxwellse spanningen de kracht berekend op een willekeurig 
gesloten oppervlak dat zich om de stator en in de luchtspleet bevindt. De kracht op dit 
oppervlak is dan per definitie gelijk aan de kracht die op de stator uitgeoefend wordt. 
De Maxwellse spanning langs het oppervlak kan geschreven worden in de volgende vorm 
[Stratton]: 

Hierin is fi de naar buiten gerichte normaal op het oppervlak. 

I 
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Figuur B.7: 
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I 

I 

(B.139) 

Voor het gesloten oppervlak wordt een cylinder gekozen met een radius rp en voor de 
radius rp geldt (Rs + e S rp S Rm)· Zie figuur(3.9). De kracht t.g.v. de Maxwellse 
spanning op een klein oppervlaksegmentje van de cylinder is: 

dF = pds met ds = lrpdrp (B.140) 
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Deze kracht is te ontbinden in een radiale- en een phi-component door substitutie van 
Ê = brêr + b'Pê'P en fi = êr in de uitdrukking van de Maxwellse spanning. 

(B.141) 

De krachten dFr en dF'P zijn: 

dF = (lrp) (b2 - b2 )d r 2 r 'Pep 
J-Lo 

(B.l42) 

(B.143) 

Deze krachten kunnen weer ontbonden worden in krachten in de x- en y-richting. 

(B.144) 

(B.145) 

Om de totale kracht in de x- en y-richting te bepalen moeten de krachten op alle op
pervlaksegmentjes gesommeerd worden. Voor de krachten Fx en Fy gelden de volgende 
uitdrukkingen: 

(B.l46) 

(B.147) 

110 



B.14 Het uitwerken van de termen 

In paragraaf(3.5) wordt gesproken over twee termen die een cos( cp) of een sin( cp) term 
zouden moeten bevatten om de krachten Fx en Fy een waarde te geven die ongelijk is aan 
nul. Deze twee termen zijn: ( (br )2 

- (b'l,y) en brb'P. Substitutie van bq = bro + Ebq en 
b'P1 = b'Po + Eb'P1 in de term ((br)2 (b'P) 2

) geeft de volgende uitdrukking: 

((br) 2 (b'P) 2
) =a+ 2Eb + E2

C 

a= ((br(Y- (b'P0 )
2

) 

b = (br0 bq 

C ((br1 )
2 

en voor brb<p geldt: 

2 (brb<p) = j +Eg+ E h 

J = brob({JO 

g = brob({JI b({Jobrl 

h = br1 b'fl 

De uitdrukkingen voor de B-veldcomponenten zijn hieronder weergegeven: 

co co 

bro L bro,n L bro,n cos(npcp) 
n=l n=l 

co co 

b'PO L b'PO,n L b'Po,n sin( npcp) 
n=l n=l 

co co 

L br'I,n = L (bri,(np+l) cos( ( np + 1 )cp) + brl,(np-IJ cos( ( np - 1 )cp)) 
n=l n=l 

co co 

b'Pl = I: b'Pl,n = I: (b'Pl ,(np+l) sin( ( np + 1 )cp) + b'Pl.(np-l) sin( ( np - 1 )cp)) 
n=l n=l 
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(B.149) 

(B.150) 

(B.151) 

(B.152) 

(B.153) 



Wanneer de hierboven weergegeven uitdrukkingen gesubstitueerd worden in de subtermen 
a , b en c is te zien dat er iedere keer twee cosinus- of twee sinustermen met elkaar vermenig
vuldigd moeten worden. Volgens de goniometrische formules die hieronder zijn weergegeven 
blijkt dat de vermenigvuldigingen van twee cosinus- of twee sinustermen telkens een som 
of een verschil van twee cosinustermen op te leveren. 

2 cos( o: )cos U]) = cos( o: {3) +cos( o: + /3) (B.l54) 

2 sin( o: )sin(f]) cos( o: - {3) cos( o: + {3) (B.l55) 

Voor de subtermen f , g en h blijkt dat substitutie van de uitdrukkingen alleen maar ver
menigvuldigingen van een cosinusterm met een sinusterm oplevert. Volgens goniometrische 
formule(B.156) levert dit een som van twee verschillende sinustermen op. 

2 sin( o: )cos(f]) = sin( o: {3) +sin( o: + {3) (B.l56) 

Uit de hierboven gegeven beschouwing blijkt dat de term ((br) 2 - (brp) 2 ) alleen maar co
sinustermen oplevert en de term brb'P alleen maar sinustermen. Uit de formule voor de 
kracht Fy volgt dan dat de kracht Fy gelijk is aan nul. 

Zoals reeds in paragraaf(3.5) is vermeld, dragen van de term ( (br )2- (brp) 2
) alleen uitdruk

kingen met een cosCa) bij aan de kracht Fx. Hieronder wordt van de subtermen a , b en c 
bepaald wat deze aan uitdrukkingen met cos( rp) bijdragen. Voor de duidelijkheid wordt in 
bepaalde situaties het ranggetal n in de uitdrukkingen voor de B-velden vervangen door 
het ranggetal k. 

Voor a= ((broF- (b'P0 )
2

) geldt: 

CX) CX) 00 00 

a - L bro,n L bro,k - L b'PO,n L b'PO,k (B.157) 
n=l k=l n=l k=l 

00 00 

a = L { L bro,n bro,k cos( nprp) cos( kprp) 
n=l k=l 

CX) 

L b'Po.)'Po,k sin(nprp) sin(kprp)} (B.158) 
k=l 

Volgens de goniometrische formules (B.154) en (B.l55) met o: = nprp en {3 kprp ontstaat 
er alleen een uitdrukking met cos( rp) wanneer kp gelijk is aan kp np+ 1 of aan kp np-1. 
T.g.v. symmetrie komen er in de B-velden alleen maar oneven harmonische componenten 
voor en daarom is het verschil tussen kp en np altijd groter dan 1. Dit heeft tot gevolg dat 
de subterm a geen bijdrage levert aan de krachtberekening. 
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Door de uitdrukkingen voor bra, b'Po ,bq en br.p1 te substitueren in de uitdrukking voor de 
term b geeft voor b = (brobTl - b'Pob'PJ de volgende vergelijking: 

00 00 00 00 

b = L bro,n L brl,k - L b'PO,n L b'Pl,k (B.159) 
n=l k=l n=l k=l 

00 00 

b = L { L bro,Jrl,(kp+l) cos(npr.p) cos((kp + l)r.p)+ 
n=l k=l 

00 

L bro,Jrl,(kp-l) cos(npr.p) cos((kp- 1)r.p)-
k=l 
00 

L b'Po,J'Pl,(kp+ll sin(npr.p) sin((kp + 1)r.p)-
k=l 
00 

L b'Po,J'Pl,(kp-l) sin( npr.p) sin( ( kp - 1 )r.p) } (B.160) 
k=l 

Volgens de goniometrische formules (B.154) en (B.155) met a= npr.p en /3 = (kp + 1)r.p of 
f3 = ( kp - 1) r.p levert de vermenigvuldiging van twee cosinus- en sinustermen een cos( <p) 
op wanneer het ranggetal k gelijk is aan het ranggetal n. De subterm b levert de volgende 
uitdrukking op met cos( r.p): 

(B.161) 

Substitutie van de uitdrukkingen voor br1 en br.p 1 in de subterm c levert voor c = ( (bTl ) 2 
-

(br.p 1 )
2

) de volgende uitdrukking op: 

00 00 00 00 

c = 2: bTl,n 2: brl,k - 2: b'Pl,n 2: b'Pl,k 
n=l k=l n=l k=l 

00 00 

c = L L { brl,(np+l)br1 ,(kp+l) cos((np + 1)r.p) cos((kp + 1)r.p)+ 
n=lk=l 

brl,(np+l)br1 ,(kp-l) cos((np + 1)r.p) cos((kp- 1)r.p)+ 

brl,(np-l)brl,(kp+l) cos((np- 1)r.p) cos((kp + 1)r.p)+ 

brl,(np-l)br1 ,(kp-l) cos((np- 1)r.p) cos((kp- 1)r.p)-
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b'Pl,(np+l)b'Pl,(kp+l) sin((np + 1)<p) sin((kp + 1)<p) 

b'Pl,(np+l) b'Pl,(kp-l) sin( ( np + 1 )<p) sin( ( kp - 1) <p) 

b'Pl,(np-l)b'Pl,(kp+I) sin((np- 1)<p) sin((kp + 1)<p)

b'Pl,(np-l)b'P1,(kp-l) sin((np 1)<p) sin((kp 1)<p)} (B.163) 

Ook hier geldt volgens de goniometrische formules (B.154) en (B.155) met a= (np + l)<p 
of a (np- l)<p en f3 (kp + 1)<p of f3 = (kp- 1)<p dat er een uitdrukking ontstaat met 
cos(<p) als geldt dat kp (np + 1) of kp = (np- 1). Vanwege het feit dat in de B-velden 
alleen maar oneven harmonische componenten voorkomen is het verschil tussen kp en np 

tenminste gelijk aan twee. De subterm c doet niet mee voor de krachtberekening. 

De ((br) 2 - (b'P) 2) levert dus een uitdrukking op waarin cos(<p) voorkomt. Deze uitdrukking 
is: 

00 1 (A A A A A A ) 
- b b . b - b, b b cos L 2 ro,n ( TJ,(np+l) + rl,(np-1)) 'PO,n ( 'Pl,(np+l) + 'Pl,(np-1)) ( <p) 

n=l 

(B.164) 

Voor de term brb<p geldt dat deze een bijdrage aan de krachtberekening voor P'x levert 
wanneer deze term een uitdrukking met sin( <p) oplevert. Hieronder worden de subtermen 
f, g en h uitgewerkt om hun bijdrage aan uitdrukkingen met sin <p te bepalen. Ook hier 
geldt dat in bepaalde gevallen het ranggetal n in de uitdrukking voor de B-velden vervangen 
is door het ranggetal k. 

Voor de subterm f = br0 b'P0 volgt door substitutie van de uitdrukkingen voor br0 en b'Po de 
volgende uitdrukking: 

00 00 

J L bro,n L b'PO,k (B.l65) 
n=l k=I 

00 00 

f L L hro,n b'Po,k cos( np<p) sin( kp<p) (B.l66) 
n=l k=l 

Volgens goniometrische formule(B.156) met a ( np<p) en f3 ( kp<p) ontstaat er alleen 
een uitdrukking met sin(<p) wanneer kp gelijk is aan (np + 1) of (np- 1). Maar t.g.v. de 
symmetrie is het verschil tussen de kp en np minimaal gelijk aan twee. De subterm f levert 
geen bijdrage aan de krachtberekening. 
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Voor de subterm g = br0 b'P 1 + b'P0 br1 volgt door substitutie van de uitdrukkingen voor br0 , 

b'P1 , b'Po en br1 de volgende uitdrukking: 

00 00 00 00 

g L bro,n L b'Pl,k L b'PO,n L brl,k 
n=l k=l n=l k=l 

00 00 

g L { L bro,)'Pt,(kp+Il cos(np1p) sin((kp + 1)~P)+ 
n=l k=l 

00 

L bro,J'Pl,(kp- 1) cos(np1p) sin((kp 1)1f?)+ 
k=l 
00 

L b'Po,)r1 ,(kp+l) sin( npip) cos( ( kp + 1 )lP)+ 
k=l 
00 

L b'Po,Jrl,(kp- 1) sin(np~f?) cos((kp- 1)1f?)} 
k=l 

(B.167) 

(B.168) 

Volgens de goniometrische formules(B.156) levert de vermenigvuldiging van de sinusterm 
met de cosinusterm een sin( 1p) op wanneer het ranggetal k gelijk is aan het ranggetal n. 
De subterm g levert de volgende uitdrukking op met sin(y): 

00 
1 (A A I: 2 bro,n (b'Pl,(np+1) 

n=l 

(B.169) 

Voor de subterm h = br1 b'P1 volgt door substitutie van br1 , b'P1 de volgende uitdrukking: 

00 00 

h I: brl,n I: b'Pl,k 
n=l k=l 

00 00 

h L L { brl,(np+l)jj'Pt,(kr+t) cos((np + 1)~P) sin((kp + 1)~P)+ 
n=lk=l 

brl,(np+tlb'Pl,(kp-l) cos((np + 1)1f?) sin((kp- 1)~P)+ 

hrl,(np-l)jj'Pt,(kp+ll cos((np- 1)1f?) sin((kp + 1)~P)+ 

brt,(np-t)b'Pt,(kp-lJ cos((np- 1)1f?) sin((kp- 1)~P) } 

(B.170) 

(B.171) 

Ook hier geldt volgens de goniometrische formules(B.156) met {3 (np + 1)1f? of /3 = 
(np-1)1f? en a:= (kp+ 1)1f? of a:= (kp-1)1f? dat er een uitdrukking ontstaat met sin(lfJ) als 
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geldt dat kp = (np + 1) of kp = (np- 1). Vanwege het feit dat in de B-velden alleen maar 
oneven harmonische componenten voorkomen is het verschil tussen np en kp tenminste 
gelijk aan twee. De subterm h doet niet mee voor de krachtberekening. 

De brb<p levert dus een uitdrukking op waarin sin( <p) voorkomt. Deze uitdrukking is: 

()() 1 (A A A A A A ) L 2 bro,n ( b'P1,(np+1) - b'P1,(np-1)) + b'PO,n ( -br1,(np+1) + brl,(np-1)) sin ( <p) 
n=l 

(B.172) 
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B.15 Reductie van de formule voor de kracht 

De formule voor de kracht in de x-richting is hieronder weergegeven: 

(B.173) 

Zoals reeds eerder vermeld krijgt Fx een van nul verschillende waarde wanneer ( (br )2 
-

(b'P)
2

) een uitdrukking met cos(<p) of brb<p een uitdrukking met sin(<p) bevat. Van de term 
((br)

2
- (b'P)

2
) levert de subterm 2c(brobT1- b'Pob'P1) een uitdrukking op met cos(<p) en van 

de term brb<p levert de subterm c(brob'P1 + b'PobTI) een uitdrukking met een sin(<p) op. De 
uitdrukking voor de kracht wordt dan: 

Volgens bijlage(B.14) levert de subterm (br0 bq - b'P0 b'P1) de volgende uitdrukking op met 
cos( <p ): 

00 1 (A A A A A A ) 
- b b + b - b b + b cos L 2 ro,n ( r1,{np+1) r1,{np-1)) 'PO,n ( 'P1,{np+1) 'P1,{np-1)) ( <p) 

n=l 

(B.175) 

en voor de term (bra b'P1 + b'Po bTI) de volgende uitdrukking met sin( <p): 

00 1 (A A A A A A ) 
- b b - b b -b + b sin L 2 ro,n ( 'P1,{np+1) 'P1,{np-1)) + 'PO,n ( r1,{np+1) r1,{np-1)) ( <p) 

n=l 

(B.176) 

Substitutie van de uitdrukkingen met cos( <p) en sin( <p) in de formule voor de kracht geeft: 

(B.177) 

211" 

{ (bro,Jbrl,(np+1) + brl,(np-1)) - b<po,Jb'P1,(np+1) + b'P1,{np-1))) J COS
2 

( <p )d<p -
0 

211" 

(bro,Jb'P1,(np+1)- b'P1,(np-1)) + b'Po,J -br1,(np+1) + brl,(np-1))) J sin
2

(<t?)d<p} 
0 
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Het oplossen van de integralen uit deze uitdrukking geeft: 

2w 2w 

j cos2 (rp)drp = ~ j(l + cos(2rp))drp = 1r 

0 0 

2w 2w 

j sin2 (rp)drp = ~ j(l- cos(2rp))drp = 1r 

0 0 

Met E = ~. wordt de uitdrukking voor de kracht gelijk aan: 

f _!!!___ Tp 

n=l 2J.Lo Rs 

{ (bro,n (br1,(np+1) + br1,(np-1)) - b'PO,n (b'P1,(np+1) + b'P1,(np-1)))

(bro,n (b'P1,(np+1) - b'P1,(np-1)) + b'PO,n ( -br1,(np+1) + br1,(np-1)))} e 

Herschrijven van deze uitdrukking levert het volgende op: 

f _!!!___ Tp 

n=l 2J.Lo Rs 

{ b (b + b - b + b ) -ro,n r1,(np+1) r1,(np-1) 'P1,(np+1) 'P1,(np-1) 

( b (b + b - b + b ) } e 'PO,n 'P1,(np+1) 'P1,(np-1) r1,(np+1) r1,(np-1) 

(B.178) 

(B.179) 

(B.180) 

(B.181) 

Substitutie van de uitdrukkingen voor brr.= en b'P1,= met m = np + 1 of m = np- 1 in de 
bovenstaande uitdrukking geeft: 

f _!!!___ Tp 

n=l 2J.Lo Rs 

{bro,n2J.Lo ( -(np + 1)C~~ 1 ,(np+l)Tnp + (np- 1)D~~ 1 ,(np-l)T-np)-
(b'Po,n2f.Lo ( -(np + 1)C~~1 ,(np+l)rnp- (np -1)D~~1 ,(np-l)r-np)} e (B.182) 

Door substitutie van de uitdrukkingen voor bro,n en b'Po,n m de hierboven weergegeven 
uitdrukking voor de kracht gaat deze uitdrukking over in: 
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(B.183) 

De term (2M0npC~R~np- 1 )) is gelijk aan bro,l (Rs)· In de coëfficiënten C~~ 1 ,(nvH) en D~~1 ,(nv- 1 ) 
bevindt zich nog een term (npC~R~np- 1 )), door deze term voor de coëfficiënten te halen 
wordt de uitdrukking voor de kracht als volgt: 

(B.184) 
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B.16 De onafhankelijkheid van de kracht van de rich
ting van e 

Om de onafhankelijkheid van de kracht van de richting van e aan te tonen wordt de rotor 
over een willekeurige hoek e naar rechts gedraaid, zie figuur(B.S). De hoek tussen de x-as 
en een lijn die loopt van de oorsprong naar een punt op de cirkel wordt aangegeven met 
1{)

1 

en verder geldt dat rp = 1{)
1 + e. 

Figuur B.S: 

Uit bijlage(B.13) volgt dat voor de krachten in de radiale- en de phi-richting op een op
pervlaksegmentje van de gekozen cylinder met een radius rF de volgende uitdrukkingen 
gelden: 

( 
lrF) 2 2 I I dFr = - (br - b'P)drp met drp = drp 
2J-1o 

(B.l85) 

dF"' drp (B.l86) 
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Deze krachten zijn te ontbinden in een kracht in de x-richting en een kracht in dey-richting. 

(B.187) 

(B.188) 

Om de totale kracht in de x- en y-richting te bepalen moeten de krachten op alle op
pervlaksegmentjes gesommeerd worden. Voor de krachten Fx en Fy gelden de volgende 
uitdrukkingen: 

(B.189) 

(B.190) 

Voor de krachtberekening zijn nu de B-veldcomponenten als functie van rp' noodzakelijk. 
De velden bra en b'Pa kunnen eenvoudig als functie van rp' geschreven worden omdat geldt 
rp = rp' + e. Zie figuur(B.8). De uitdrukkingen voor bra en b'Pa als functie van rp' zijn: 

00 00 

bra(r, rp') = L bra,n = L bra,n cos(nprp' + npB) (B.191) 
n=l n=l 

00 00 

b'Pa(r, rp') = L b'Pa,n = L b'Pa,n sin(nprp' + npB) (B.192) 
n=l n=l 

Voor het bepalen van de uitdrukkingen bq en b'P1 als functie van rp' moet de hieronder 
weergegeven uitdrukking uit paragraaf(3.4) nog een keer uitgewerkt worden. 

(B.193) 

De uitdrukkingen voor de termen uit de hierboven gegeven vergelijking zijn voor deze 
situatie: 

00 

hra(Rs, rp') = L -2npC~R~p-l cos(nprp' + npB) (B.194) 
n=l 

121 



Bh (r)l 00 
, 

~~ r=R. = ];_ 2(np) 2C~R~P-2 
sin(nprp + np()) (B.195) 

b = sin ( rp') en c = cos ( rp') (B.196) 

De uitdrukking voor de bron h~1 van de veldcomponenten hq en hcp1 die zich op het 
statoroppervlak bevindt is: 

00 

hb = "'""""'-npC3 Rnp-1 
'1'1 L..., n s 

n=l 

{ (np + 1) sin((np + 1)rp' + np()) + (np- 1) sin((np- 1)rp' + np())} (B.197) 

Het blijkt dat de uitdrukkingen voor de B-veldcomponenten de zelfde argumenten in de 
sinus- of cosinus-functies hebben als de argumenten van de sinus-functies uit de uitdrukking 
voor h~ 1 . De uitdrukkingen voor de velden bq en bcp1 zijn: 

(B.198) 
n=l 

00 

L (br1,(np+1) cos((np + 1)rp' + np()) + brl,(np-1) cos((np- 1)rp' + np())) 
n=l 

00 

L b'P1,n (B.199) 
n=l 

00 

L (b'P1 ,(np+1l sin((np + 1)rp' + np())) + b'P1,(np-1) sin((np- 1)rp' + np()))) 
n=l 

In tegenstelling tot bij de uitdrukking voor de kracht uit paragraaf(3.5) moeten de twee 
termen ((br)2 - (b'P) 2) en brbcp nu geen sin(rp) of cos(rp) opleveren maar sin(rp') of cos(rp)' 
om de kracht Fx of Fy een waarde te geven die ongelijk is aan nul. 

Substitutie van br1 = bra + Ebq en bcp1 = b'Po + Ebcp1 in de term ( (br) 2 
- (b'P) 2) geeft de 

volgende uitdrukking: 

((br)2- (bcp) 2) =a+ 2éb + E2
C 

a= ((bro)2- (b'Po)2) 

b = (br 0 bq - b'PDb'PJ 

C = ((brJ 2 
- (b'PJ2) 

(B.200) 
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en voor brb<p geldt: 

(brb<p) = J +tg+ t2h 

f = brob'Po 

g = brob'Pl + b'P0 br1 

h = br1 b'Pl 

(B.201) 

Voor het uitwerken van de bovenstaande uitdrukkingen wordt gebruik gemaakt van de 
hieronder weergegeven goniometrische formules. 

2 cos(a)cos(P) =cos( a ,B) +cos( a+ f]) (B.202) 

2 sin( a )Bin(/3) cos( a - !3) - cos( a+ f]) (B.203) 

2 sin( a )cos(f]) = sin( a - ,B) +sin( a f]) (B.204) 

Hieronder worden de subtermen a , ben c verder uitgewerkt. Voor de duidelijkheid wordt 
in bepaalde situaties het ranggetal n in de uitdrukkingen voor de B-velden vervangen door 
het ranggetal k. 

Voor a= ((br0 )
2 (b'P0 )

2
) geldt: 

00 00 00 00 

a = L bro,n L bro,k - L b'PO,n L b'PO,k (B.205) 
n=l k=l n=l k=l 

00 00 

a= L { L bro,J>ro,k cos(np1p' + npe) cos(kpcp' + kpe)-
n=l k=l 

00 

L b'Po.J>'Po,k sin(np1p' + npe) sin(kpcp' + kpe) } (B.206) 
k=l 

Volgens de goniometrische formules (B.202) en (B.203) kan er op geen enkele manier een 
term cos( cp') ontstaan. De B-velden bevatten namelijk alleen maar oneven harmonische 
componenten. De subterm a levert geen bijdrage aan de krachtberekening. 

Door de uitdrukkingen voor br0 , b'P0 ,bq en b'P1 te substitueren in de uitdrukking voor de 
term b geeft voor b = (br0 br1 b'Pob'P1 ) de volgende vergelijking: 

00 00 00 00 

b = L bro,n L brl,k - L b'PO,n L b'Pl,k (B.207) 
n=l k=l n=l k=l 
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00 00 

b = L { L bro,Jr1,(kp+1l cos(nprp' + npB) cos((kp + l)rp' + kpB)+ 
n=l k=l 

00 

L bro,Jr1,(kp- 1) cos(nprp' + npB) cos((kp- l)rp' + kpB)-
k=l 
00 

L b'Po,Jcp1,(kp+1l sin(nprp' + npB) sin((kp + l)rp' + kpB)-
k=l 
00 

L b'Po,Jcp1 ,<kp- 1 ) sin(nprp' + npB) sin((kp- l)rp' + kpB) } (B.208) 
k=l 

Volgens de goniometrische formules (B.202) en (B.203) met ex = ( nprp' + npB) en (J = 
((kp + l)rp' + kpB) of (J = ((kp- l)rp' + kpB) levert de vermenigvuldiging van twee cosinus
en sinustermen een cos( rp') op wanneer het ranggetal k gelijk is aan het ranggetal n. De 
subterm b levert de volgende uitdrukking op met cos(rp'): 

(B.209) 

Door substitutie van de uitdrukkingen voor brr en bcp1 in de subterm c levert voor c = 

((brr) 2
- (b'P1 )

2 ) de volgende uitdrukking op: 

00 00 00 00 

C = L bTI,n L br1,k - L b'P1,n L b'P1,k (B.210) 
n=l k=l n=l k=l 

00 00 

c = L L { br1,(np+1lbr1,(kp+1l cos((np + l)rp' + npB) cos((kp + l)rp' + kpB)+ 
n=lk=l 

br1,(np+1lbr1,(kp- 1) cos((np + l)rp' + npB) cos((kp- l)rp' + kpB)+ 

br1,(np- 1)br1,(kp+1l cos((np- l)rp' + npB) cos((kp + l)rp' + kpB)+ 

br1,(np- 1)br1,(kp- 1) cos((np- l)rp' + npB) cos((kp- l)rp' + kpB)

bcp1,(np+1)b'P1,(kp+1) sin((np + l)rp' + npB) sin((kp + l)rp' + kpB)

b'P1,(np+1lb'P1,(kp-1) sin((np + l)rp' + npB) sin((kp- l)rp' + kpB)

b'P1,(np-1)b'P1,(kp+1l sin((np- l)rp' + npB) sin((kp + l)rp' + kpB)

b'P1,(np-1)b'P1,(kp-1) sin((np- l)rp' + npB) sin((kp- l)rp' + kpB) } (B.211) 
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Ook hier geldt volgens de goniometrische formules (B.202) en (B.203) dat er uitdruk
king kan ontstaat met cos( r,p') vanwege de oneven harmonische componenten in het B-veld. 
De subterm c doet niet mee voor de krachtberekening. 

De term ((br) 2 - (b'P) 2) levert dus een uitdrukking op waarin cos((p') voorkomt. Deze 
uitdrukking is: 

b'PO,n (b'Pl,(np+l) (B.212) 

Hieronder worden de subtermen f, 9 en h verder uitgewerkt. Ook hier geldt dat in be
paalde gevallen het ranggetal np in de uitdrukking voor de B-velden vervangen is door het 
ranggetal k. 

Voor de subterm f = brob'Po volgt door substitutie van de uitdrukkingen voor br0 en b'Po de 
volgende uitdrukking: 

00 (X) 

J 2:.:: bro,n 2:.:: b'PO,k (B.213) 
n=l k=l 

00 (X) 

f = 2:.:: 2:.:: bro,n b'Po,~< cos( npr.p' + npfJ) sin( kpr.p' + kpfJ) (B.214) 
n=l k=l 

Volgens goniometrische formule(B.204) kan er geen term met sin(r.p') ontstaan vanwege 
het feit dat er alleen maar oneven harmonische in de B-velden voorkomen. De subterm f 
levert geen bijdrage aan de krachtberekening. 

Voor de subterm 9 = br0 b'P 1 b'P0 br1 volgt door substitutie van de uitdrukkingen voor br0 , 

b'P1 , b'Po en br1 de volgende uitdrukking: 

(X) (X) (X) 00 

9 L bro,n 2:.:: b'Pl,k + L b'PO,n L brl,k 
n=l k=l n=l k=l 

(X) 00 

9 L { L bro,J'Pl,(kp+J) cos(npr.p' + npfJ) sin((kp + 1)r.p' + kpO)+ 
n=l k=l 

00 

L bro,J'Pl,(kp-l) cos( npr.p' + npO) sin( ( kp 1 )r.p' + kpfJ)+ 
k=l 

(X) 

L b'Po,)rl,(kp+l) sin(npr.p' + npO) cos((kp + 1)r.p' + kpfJ)+ 
k=l 

(X) 

L b'Po,)r1,ckp-J) sin(npr.p' + npfJ) cos((kp 1)r.p' + kpO) } 
k=l 
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Volgens de goniometrische formules(B.204) levert de vermenigvuldiging van de sinusterm 
met de cosinusterm een sin( r.p) op wanneer het ranggetal k gelijk is aan het ranggetal n. 
De subterm g levert de volgende uitdrukking op met sin( cp'): 

(B.217) 

Voor de subterm h br1 b"'1 volgt door substitutie van br1 , b"'1 de volgende uitdrukking: 

00 00 

h = 2:: bTl,n 2:: b'Pl,k (B.218) 
n=:l k::ol 

00 00 

h = L L { brl,(np+Jl b'PI,(kp+I) cos( ( np + 1 )cp' + np(J) sin( ( kp + 1 )cp' + kpO)+ 
n::olk=:l 

brl,(np+I)b'PJ,(kp-l) cos((np + 1)cp' + np(J) sin((kp- 1)cp' + kpO)+ 

brl,{np-l)b'PI,(kp+l) cos((np 1)cp' + npO) sin((kp + 1)cp' + kpO)+ 

brl,{np-l)b'Pl,(kp-l) cos((np- 1)cp' + npO) sin((kp- 1)cp' + kp(J) } (B.219) 

Ook hier geldt volgens de goniometrische formules(B.204) dat er geen term met sin(cp') kan 
onstaan. Dit komt vanwege het feit dat in de B-velden alleen maar oneven harmonische 
componenten voorkomen. De subterm h doet niet mee voor de krachtberekening. 

De brbr.p levert dus een uitdrukking op waarin sin( cp') voorkomt. Deze uitdrukking is: 

(B.220) 

Uit de uitwerking van de twee termen volgt dat de uitdrukking ( (br ) 2 
- (b'P ) 2

) alleen een 
term met cos( r.p') oplevert en de uitdrukking brb'P alleen een term oplevert met sin( cp'). 
Hieruit volgt dat de uitdrukking voor de kracht in de y-richting nul oplevert. 

Substitutie van de termen met cos(cp') en sin(cp') in de uitdrukking voor de kracht in de 
x-richting geeft: 
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(B.221) 

211" 

{ (bro,Jbrl,(np+l) + brl,(np-1)) b'Po,Jb'PI,(np+l) + b'P1,(np-1))) J cos2( ~.p')dcpl 
0 

211" 

(bro,Jb'P1,(np+l)- b'P1,(np-1)) + b'Po,J -brl,(np+l) + br1,(np-1))) J sin
2
(r.pl)dep'} 

0 

Het oplossen van de integralen uit deze uitdrukking geeft: 

211" 211" 

J 2 I I 1 J I I cos (ep )dep = 2 (1 + cos(2ep ))dep = 1r 
0 0 

211" 211" 

J . 2 I I 1 J I sm ( ep )dep = 2 (1 - cos(2ep') )dep = 1r 
0 0 

Met E ~. wordt de uitdrukking voor de kracht gelijk aan: 

f l1r rF 

n=l 2tto Rs 

{ (b (b + b ) - b (b + b ) ) -
TQ,n TJ,(np+l) TJ,(np-1) 'f'O,n 'Pl,(np+1) 'P1,(np-1) 

(bro,n (b'Pl,(np+l) - b'Pl,{np-1)) + b'PO,n ( -brl,(np+l) + brl,(np-1)))} e 

(B.222) 

(B.223) 

(B.224) 

De laatste uitdrukking voor de kracht is gelijk aan uitdrukking (3.5) voor de kracht in de 
x-richting voor het geval dat de hoek() gelijk is aan nul (cp

1 = r.p). Hieruit volgt dat de 
grootte van de kracht onafhankelijk is van de richting van de excentriciteit e. Verder blijkt 
dat de kracht de richting van de excentriciteit heeft. 
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Bijlage C 

Uitwerkingen bij hoofdstuk 4 
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C.l Gegevens van de modellen. 

In deze bijlage zijn zo veel mogelijk gegevens over de modellen in tabelvorm weergegeven. 
In tabel( C.1) zijn de gegevens te vinden over de permanente magneten die in de modellen 
zijn toegepast en de magnetisatiemallen waarmee de magneten gemagnetiseerd zijn. In 
tabel(C.2) zijn de afmetingen en het aantal poolparen van de verschillende modellen gege
ven. Uit de tabel volgt verder dat er m.b.t. de afmetingen maar drie verschillende typen 
ZlJn. 

Tabel C.1: 

model magnetisatie- opmerking magneet- /Lr Br mag- sluit-
type materiaal [T] netisatie IJzer 

mal 
A Sinusvormig - np-llL 1.13 0.69-0.73 Fe-kern nee 
B Produktie - np-llL 1.13 0.69-0.73 Fe-kern Ja 
c Sinusvormig FE-1900/2 neon-12 1.20 0.69-0.76 lucht nee 
D Parallel - neon-12 1.20 0.69-0.76 - -

E Radiaal - plasto-ferriet 1.05 0.24 Fe-kern Ja 
F Produktie K-1900 neon-12 1.20 0.69-0.76 lucht Ja 
G Produktie FE-1800 neon-12 1.20 0.69-0.76 Fe-kern Ja 
H Produktie dubbelzijdig np-llL 1.13 0.69-0.73 kunststof Ja 
I Sinusvormig enkelzijdig np-llL 1.13 0.69-0.73 kunststof Ja 

Tabel C.2: 

Model Rs Rm Rr l p 
[mm] [mm] [mm] [mm] 

A,B 8.900 9.355 10.350 15.300 4 
C,D,E,F,G 7.785 8.180 9.180 5.450 6 
H,I 4.265 4.655 5.480 5.295 6 
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C.2 Het afleiden van de factor c 

In deze bijlage wordt de uitdrukking voor de factor c afgeleid. Deze factor wordt gebruikt 
om de harmonische B-veld componenten uit de harmonische componenten van de geïndu
ceerde spanning te bepalen. Daarom wordt hieronder eerst afgeleid wat voor spanning in 
de meetwikkeling wordt geïnduceerd bij een bepaald B-veld. Dit B-veld is in figuur(C.1) 
gegeven t.o.v. zowel de rotor- als de statorcoördinaten. 

Î EI(T) 

-TI 0 Y). j ?TI 
p 

! 
p 

Y; -· 
-- Y', (rcrd) 

I 

------~ 

R 

(_,_) 0 .---- ---··"-·-· 

I 

u 

'r: 
l.f) 

I, 

R~ 
I ~ ~11 'P -Cl I 

------·---

Figuur C.l: 

Het ontbinden van het veld br(<fJr) in harmonische componenten geeft voor br(<fJr) de vol
gende uitdrukking: 

00 

br ( <fJr) = 2:: &r,n cos( np<pr) (C.1) 
n=l 

Het uitdrukken van br in statorcoördinaten geeft: 

00 

br(<fJs,e) = L br,nCos(np(<fJs- e)) met e = (Omt+eo) (C.2) 
n=l 

00 

br(<fJS) t) = L br,n cos(np(<ps- Omt- eo)) (C.3) 
n=l 
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Voor de flux die met de meetwikkeling is gekoppeld geldt: 

'l);(t) j Biids 
A 

'P2 

N Jbr(<p,t)lR8 d<p 
'Pl 

00 'P2 

L Nbr)Rs J cos(np(<f!s- Dmt- Bo)d<p 
n=l 'Pl 

(C.4) 

Met het uitwerken van de integraal volgt voor 'l);(t) de volgende uitdrukking: 

'l);(t) = f Nbrn lRs {sin(np(<pz- Dmt- Ba))- sin(np(<pl- Dmt- Ba))} (C.5) 
n=l np 

Via de volgende goniometrische formule : 

2 sin( a) cos(j3) =sin( a- j3) +sin( a+ j3) (C.6) 

Met (a- j3) = np(<p2 - Dmt- B0 ) en (a+ j3) = -np(<p1 - Dmt- B0 ) volgt voor a en j3: 

(C.7) 

(C.S) 

De uitdrukking voor de gekoppelde flux gaat hiermee over in de volgende uitdrukking: 

~ A lRs . ( <pz - <pi) ( <pz + <pi) 
'l);(t) = ~ 2Nbrn- sm(np ) cos(np + np( -Dmt- Ba)) 

n=l np 2 2 
(C.9) 

De breedte van de meetspoel is gelijk aan !:::.<p = ( <p2 - <pi) = Z':. en het hart van de meetspoel 
p 

wordt aangegeven met <po en is gelijk aan (cp 2 ;cp1
). Voor de uitdrukking van de gekoppelde 

flux geldt: 

00 
A lR 7r 

'l);(t) = L 2Nbrn_s sin(n-) cos(np<po + np( -Dmt- Ba)) 
n=l np 2 

(C.lü) 
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Voor de geïnduceerde spanning in de meetwikkeling geldt: 

e (C.ll) 

00 

e = L ên sin(np<po + np( -flrnt- Bo)) (C.12) 
n=l 

(C.l3) 

Uit de hierboven afgeleide formule blijkt dat de geïnduceerde spanning in de meetwikkeling 
alleen maar veroorzaakt wordt door de oneven harmonische B-veld componenten. 

Doordat de geïndudeerde spanning via een meetversterker aan een spectrum-analyzer aan
geboden wordt en dat de spectrum-analyzer de effectieve waarde van de amplituden van 
de frequentie componenten geeft geldt dat ên = en f. Voor liîrn I geldt de volgende uit
drukking: 

c 
(C.14) 

De uitdrukking voor de factor c 

(C.l5) 

Am Versterkingsfactor van de meetversterker 
flrn Mechanisch toerental 
l Lengte van de meetwikkeling 
R~ Straal van de stator 
Nsp Aantal windingen van de meetwikkeling 
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C.3 Aantal harmonische componenten 

In tabel(C.3) is per magnetisatietype de stijfheid gegeven als functie van het aantal harmo
nische componenten die in de berekening van de stijfheid meegenomen zijn. De berekende 
stijfheid is gegeven als een percentage van de stijfheid die gebaseerd is op 40 harmonische 
componenten. Deze percentages zijn geldig voor modellen waarvan de parameters over
eenkomen met die van model A. (De modeldimensies gegeven in de tabellen zijn in [mm].) 
Voor het magnetisatietype trapezium is de hoek a zodanig dat deze 10% bedraagt van de 
totale poolbreedte. 

Tabel C.3: 

Rs = 8.9 Rm = 9.355 Rr = 10.35 1=15.3 p=4 f1r = 1.13 
magnetisatie----+ radiaal parallel sinusvormig trapezium 

aantal K K K K 
harmonische % % % % 
componenten 

1 85.5 86.7 100.0 90.3 
2 95.7 96.0 100.0 98.5 
3 98.5 98.6 100.0 99.8 
4 99.5 99.5 100.0 99.9 
5 99.8 99.8 100.0 100.0 
6 99.9 99.9 100.0 100.0 
7 100.0 99.9 100.0 100.0 
8 100.0 100.0 100.0 100.0 

In tabel(C.4) is hetzelfde weergegeven als in tabel(C.3) maar nu voor modellen waarvan 
de parameters overeenkomen met model C. De stijfheden zijn gegeven als percentages van 
de stijfheden die berekend zijn op 20 harmonische componenten. 

Ook tabel(C.5) geeft hetzelfde weer als tabel(C.3) maar nu voor modellen waarvan de 
parameters overeenkomen met model H. De stijfheden zjn gegeven als percentages van de 
stijfheden die berekend zijn op 20 harmonische componenten. 

Uit de stijfheid als functie van het aantal harmonische componenten dat in de berekening 
van de stijfheid wordt meegenomen blijkt dat voor het berekenen van de stijfheid het 
voldoende is om 3 harmonische B-veldcomponenten mee te nemen. Een stijfheid berekend 
met 3 harmonische componenten is voor alle modellen groter dan 98% van de uiteindelijke 
stijfheid. Door voor de modellen A en B vier harmonische B-veldcomponenten mee te 
nemen in de berekening komt het percentage rond 99.5% te liggen. 
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Tabel C.4: 

Rs = 7.785 Rm = 8.18 Rr = 9.18 1=5.45 p=6 /Lr= 1.20 
magnetisatie-+ radiaal parallel sinusvormig trapezium 

aantal K K K K 
harmonische % % % % 
componenten 

1 89.7 89.9 100.0 92.7 
2 98.0 98.1 100.0 99.3 
3 99.6 99.6 100.0 99.9 
4 99.9 99.9 100.0 100.0 
5 100.0 100.0 100.0 100.0 
6 100.0 100.0 100.0 100.0 
7 100.0 100.0 100.0 100.0 
8 100.0 100.0 100.0 100.0 

Tabel C.5: 

Rs = 4.265 Rm = 4.655 Rr = 5.48 1=5.295 p=6 /Lr = 1.13 
magnetisatie-+ radiaal parallel sinusvormig trapezium 

aantal K K K K 
harmonische % % % % 
componenten 

1 95.4 95.4 100.0 96.6 
2 99.6 99.6 100.0 99.9 
3 100.0 100.0 100.0 100.0 
4 100.0 100.0 100.0 100.0 
5 100.0 100.0 100.0 100.0 
6 100.0 100.0 100.0 100.0 
7 100.0 100.0 100.0 100.0 
8 100.0 100.0 100.0 100.0 
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C.4 Bepaling van het magnetisatietype 

Om de gemeten waarde van de B-velden en de stijfheid te kunnen vergelijken met de 
berekende waarde van het computerprogramma moet het magnetisatietype van de perma
nente magneten uit de modellen bekend zijn. In deze bijlage wordt bekeken door welk 
magnetisatietype uit hoofdstuk(2) het magnetisatietype 'Produktie' het beste benaderd 
kan worden. Dit wordt bepaald aan de hand van de verhoudingen tussen de harmonische 
B-veldcomponenten van de radiale B-velden op het stator oppervlak. In tabel(C.6) zijn 
de verhoudingen van de harmonische B-veldcomponenten op het statoroppervlak gegeven 
voor de diverse magnetisatietypen die in het computerprogramma zijn opgenomen en van 
de modellen A en B. De theoretisch bepaalde verhoudingen bij de diverse magnetisatiety
pen zijn geldig voor een model waarvan de parameters overeenkomen met die van model 
A. Omdat de verhoudingen afhankelijk zijn van de parameters van de modellen zijn ook 
theoretische verhoudingen van de harmonischeB-veldcomponenten bepaald voor modellen 
met de parameters die overeenkomen met die van de modellen C en H. De resultaten zijn 
gegeven in tabel(C.7) voor model C en tabel(C.8) voor model H. In deze tabellen zijn ook 
de verhoudingen gegeven voor de experimentele modellen, deze zijn bepaald uit de gemeten 
B-velden (zie tabel(4.5)). 

Tabel C.6: 

Rs = 8.9mm Rm = 9.355mm Rr = 10.35mm l=15.3mm p=4 J.Lr = 1.13 
verhouding radiaal parallel smusv. trapezium A B 

harmonische 
componenten 

1 e /3e 3.82 4.03 00 4.37 12.19 6.94 
1e/5e 9.14 9.61 00 14.39 260.00 57.01 
1 e j7e 19.03 19.91 00 50.88 - 314.74 

Tabel C.7: 

Rs = 7.785mm Rm = 8.18mm Rr = 9.18mm l=5.45mm p=6 J.Lr = 1.20 
verhouding radiaal parallel smusv. trap. c D E F G 

harmonische 
componenten 

1e/3e 4.94 5.00 00 5.65 35.7 5.02 6.13 22.06 9.51 
1 e ;se 15.04 15.08 00 23.24 - 15.25 39.24 63.41 60.88 
1 e j7e 38.52 38.36 00 103.40 - - - - -
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Tabel C.8: 

Rs = 4.265mm Rm = 4.655mm Rr = 5.48mm l=5.295mm p=6 f-Lr = 1.13 
verhouding radiaal parallel smusv. trapezium H I 

harmonische 
componenten 

1 e /3e 8.06 8.05 00 9.23 20.05 104.48 
1 e /5e 39.04 38.40 00 60.35 232,25 -

1 e /7e 157.69 153.79 00 422.72 - -

Uit de tabellen blijkt dat alleen de modellen D en I verhoudingen van harmonische B
veldcomponenten hebben die overeenkomen met de verhoudingen die volgen uit de bereke
ningen met het computerprogramma voor de magnetisatietypen van deze modellen. Verder 
blijkt dat de verhoudingen van de harmonische B-veldcomponenten van de modellen met 
het magnetisatietype Produktie niet goed overeen te komen met de verhoudingen tussen de 
B-veldcomponenten die veroorzaakt worden door een magnetisatietype uit hoofdstuk(2). 
Uit de verhoudingen van de harmonischeB-veld componenten valt wel op te maken dat het 
magnetisatietype Produktie ergens tussen de trapeziumvormige en de sinusvormige mag
netisatie in ligt. Om nu te bepalen welke van de twee magnetisatietype het beste voldoet 
wordt de kracht m.b.v. het computerprogramma berekend en wel zodanig dat voor de 
sinusvormige en de trapeziumvormige magnetisatie de grondharmonische van het B-veld 
even groot zijn als de gemeten grondharmonische component. Deze berekende krachten 
worden vergeleken met de kracht die berekend is aan de hand van de gemeten B-velden. 
Het magnetisatietype dat t.o.v. deze kracht de kleinste afwijking oplevert benadert het 
magnetisatietype Produktie het best. Het blijkt dat alle modellen met het magnetisa
tietype Produktie het beste benaderd kunnen worden door modellen met sinusvormige 
magnetisatie van de permanente magneten. De berekende resultaten zijn gegeven in de 
tabellen (C.9) t/m (C.12). 
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Tabel C.9: 

Model B 
magnetisatie Br B B B B K 

berekend 1e harm. 3e harm. 5e harm. 7e harm. berekend 
[T] [T] [T] [T] [T] [g/mm] 

sinusvormig 0.609 4.995.10 1 3.405.103 

trapeziumv. 0.581 4.995.10-1 1.114.10-1 3.539.10-2 9.818.10-3 3.767.103 

produktie - 4.995.10-1 7.199.10-2 8.761.10-3 1.587.10-3 3.532.103 

Afwijking (sinusvormige magnetisatie t.o.v. produktie) = 3.6% 
Afwijking (trapeziumvormige magnetisatie t.o.v. produktie)= 6.7% 

Tabel C.IO: 

Model F 
magnetisatie Br B B B K 

berekend 1e harm. 3e harm. 5e harm. berekend 
[T] [T] [T] [T] [g/mm] 

sinusvormig 0.479 4.289.10 1 9.903.102 

trapeziumv. 0.508 4.289.10-1 7.583.10- 2 1.846.10-3 1.069.103 

produktie - 4.289.10-1 1.944.10-2 6.764.10-3 1.014.103 

Afwijking (sinusvormige magnetisatie t.o.v. produktie) = 2.3% 
Afwijking (trapeziumvormige magnetisatie t.o.v. produktie)= 5.4% 

Tabel C.ll: 

Model G 
magnetisatie Br B B B K 

berekend 1e harm. 3e harm. 5e harm. berekend 
[T] [T] [T] [T] [g/mm] 

sinusvormig 0.594 5.313.10-1 1.519.102 

trapeziumv. 0.629 5.313.10-1 9.390.10- 2 2.286.10-2 1.639.103 

produktie 5.313.10-1 5.584.10-2 8.727.10-3 1.563.103 

Afwijking ( sinusvormige magnetisatie t.o.v. produktie) = 2.8% 
Afwijking (trapeziumvormige magnetisatie t.o.v. produktie)= 4.9% 
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Tabel C.12: 

Model H 
magnetisatie Br B B B K 

berekend 1e harm. 3e harm. se harm. berekend 
[T] [T] [T] [T) [g/mm) 

sinusvormig 0.423 3.658.10 1 5.366.102 

trapeziumv. 0.487 3.658.10-1 3.959.10-2 6.061.10-3 5.403.102 

produktie - 3.658.10-1 1.824.10-2 1.575.10-3 5.548.102 

Afwijking (sinusvormige magnetisatie t.o.v. produktie) = 0.7% 
Afwijking (trapeziumvormige magnetisatie t.o.v. produktie)= 2.7% 

139 



140 



Bijlage D 

Programma-listing 

(****************************************************************************) 
(* Dit programma rekent de analytische uitdrukking voor de radiale mag- *) 

(* netische stijfheid van permanent-magneet-motoren uit. het programma is *) 

(* geschreven in Turbo Pascal versie 6 in opdracht van Philips. Dit *) 

(* programma is een sterk vereenvoudigde versie van een uitgebreider *) 

(* programma. Met dit Programma kan alleen de stijfheid aan de hand van een *) 

(* model berekent worden. De stijfheid wordt gegeven in [N/m]. *) 

(* *) 

(* M. Jonker, 1-05-95 *) 

(****************************************************************************) 

PROGRAM RDF; 

USES 
CRT; 

CONST 
Max_Number_Of_Harmonics = 8; {Maximaal aantal harmonische componenten die 

in de berekening van de stijfheid worden 
meegenomen. 

TYPE 
Parameter Record = 
RECORD 

Motor_Type 
Rs 
Rm 

Rr 
R 

STRING 
REAL 
REAL 
REAL 
REAL 

{Naam motor. 
{Straal van de stator. 
{Straal van de magneet. 
{Straal van de rotor. 
{Straal van opp. in de luchtspleet 
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} 

} 

} 

} 

} 

} 



Length REAL {Lengte motor. } 

Mu_Rec REAL {Relatieve permeabiliteit magneet. } 

B Rem REAL {Remanent magnetisme. } 
p INTEGER; {Aantal poolparen. } 

Kind_Of_Magnetization INTEGER; {Magnetisatietype. } 

Procent_Alpha REAL {Overgangs gebied trapeziumvormige 
magnetisatie. } 

Number Of Harmonies INTEGER; {Aantal harmonische componenten die in 
de berekening van de stijfheid worden 
meegenomen. 

Sign 
END;{Parameter_Record} 

INTEGER; {Teken. 
} 

} 

Data_Record = 
RECORD 

N 
B_Rad_Mo_R 

B Rad Mo P 

B_Rad_J 

B_Rad_K 

B_Rad_T 
B Phi Mo R 

B_Phi_Mo_P 

B_Phi_J 

B Phi K 

B Phi T 
Kx N 

INTEGER; {Harmonische component } 
REAL {Harmonische component van het B veld in de radiale 

richting t.g.v. het magnetisatiepatroon in de 
radiale richting. } 

REAL {Harmonische component van het B-veld in de radiale 
richting t.g.v. het magnetisatiepatroon in de 
phi-richting. } 

REAL {Harmonische component van het B-veld in de radiale 
richting t.g.v. de ruimtelijke stroomdichtheid. } 

REAL {Harmonische component van het B-veld in de radiale 
richting t.g.v. de oppervlaktestroomdichtheid. } 

REAL {De totale fluxdichtheid in radiale richting. } 
REAL {Harmonische component van het B-veld in de phi-

richting t.g.v. het magnetisatiepatroon in de 
radiale richting. } 

REAL {Harmonische component van het B-veld in de phi-
richting t.g.v. het magnetisatiepatroon in de phi-
richting. } 

REAL {Harmonische component van het B-veld in de phi-
richting t.g.v. de ruimtelijke stroomdichtheid. } 

REAL {Harmonische component van het B-veld in de phi-
richting t.g.v. de oppervlaktestroomdichtheid. } 

REAL {De totale fluxdichtheid in phi-richting. } 
REAL {Een harmonische component van de magn. stijfheid. } 

END;{Data_Record} 

Data_Array = ARRAY[ 1 .. Max_Number_Of_Harmonics] OF Data_Record; 
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VAR 
Calc Data 
Input_Pararneters 
Counter 
Test Char 
Kx 
Alpha 

Data_Array 
Parameter_Record; 
INTEGER 
CHAR 
REAL 
REAL 

143 

{Opslag berekende harm. componenten 
{Record met motor gegevens. 
{Teller} 
{Karakter beeindiging programma 
{Totale magnetische stijfheid. 
{Overgangsgebied trap. magnetisatie 

} 

} 

} 

} 

} 



(****************************************************************************) 
(* Naam Init Variables *) 

(* Doel De procedure zorgt er voor dat de inhoud van alle *) 

(* variabelen uit array Calc-Data gelijk wordt aan nul *) 

(* Variabelen in Calc_Data (globale variabele) :berekende resultaten *) 

(* Variabelen uit Calc_Data (globale variabele) :berekende resultaten *) 

(****************************************************************************) 

PROCEDURE Init_Variables; 

VAR 
Counter : INTEGER ; {Teller} 

BEGIN{Initialisation_Of_Variables} 
FOR Counter := 1 TO Max_Number_Of_Harmonics DO 

WITH Calc_Data[Counter] DO 
BEGIN{With} 

N - 0; 
B Rad Mo R - o· 

' 
B _Rad_ Mo - p - 0; 
B_Rad_J - o· 

' 
B _Rad_K - O· 

' 
B Rad T - o· 

' 
B Ph i Mo R - o· - ' 
B - Ph i - Mo p - o· 

' 
B Ph i J - O· 

' 
B Ph i K - O· 

' 
B Ph i T - o· 

' 
Kx N - O· - ' 

END;{With} 
END;{Initialisation_Of_Variables} 
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(****************************************************************************) 
(* Naam Init_Input_Parameters *) 
(*Doel Het initialiseren van de inputparameters. *) 
(* Variablen in Input_Parameters (globaal) *) 
(* Variablen uit: Input_Parameters (globaal) *) 
(****************************************************************************) 

PROCEDURE Init_Input_Parameters; 

BEGIN{Init_Input_Parameters} 
WITH Input_Parameters DO 

BEGIN{With} 
Motor_Type 
Rs 
Rm 
Rr 
R 
Length 
Mu_Rec 
8 Rem 
p 

Kind_Of_Magnetization 
Procent_Alpha 
Number Of Harmonies 
Sign 

END{With} 
END;{Init_Input_Parameters} 

'default'; 
0; 
0; 
0; 
0; 
0; 
0; 
0; 
0; 
1; 
10; 
Max_Number_Of_Harmonics; 
-1; 
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(****************************************************************************) 
(* Naam Input_Motor_Parameters *) 

(* Doel Het inlezen van de motorparameters *) 

(* Variabelen In Input_parameters (globaal) : Motorparameters *) 

(* Variabelen uit: Input_parameters (globaal) : Motorparameters *) 

(****************************************************************************) 

PROCEDURE Input_Motor_Parameters; 

BEGIN{Input_Motor_Parameters} 
WITH Input_Parameters DO 

BEGIN{with} 
WRITE( 'De straal van de 
READLN(Rs); 

stator in meters 

WRITE('De straal van de magneet in meters 
READLN(Rm); 
WRITE('De straal van de rotor in meters 
READLN(Rr); 
WRITE('De lengte in meters (l) = '); 
READLN(Length); 
WRITE('Het aantal poolparen (P) = '); 
READLN(P); 
WRITE('Remanent magnetisme (B_Rem) = '); 

READLN(B_Rem); 

(Rs) = ') ; 

(Rm) = ') ; 

(Rr) = ') ; 

WRITE('De relatieve permeabiliteit van de magneet (mu_R) = '); 

READLN(Mu_Rec); 
WRITELN('1-radiaal, 2-parallel, 3-sinus, 4-trapezium'); 
WRITE('Magnetisatietype van de permanete magneet [1,2,3,4] = '); 
READLN(Kind_OF_Magnetization); 
IF Kind_Of_Magnetization = 3 THEN 
Number_Of_Harmonics := 1; 

END{with} 
END;{Input_Motor_Parameters} 
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(****************************************************************************) 
(* Naam Raise (Functie) *) 
(*Doel De functie berekent x (value) tot de macht y (Power). *) 
(* Deze bewerking is niet standaard aanwezig in Turbo *) 
(* Pascal. *) 
(* Variabelen In : Value, Power (REAL) *) 
(* Variabelen uit: Raise (REAL) *) 
(****************************************************************************) 

FUNCTION Raise (Value , Power : REAL) : REAL; 
BEGIN{Raise} 

Raise := Exp( Power*Ln(Value) ); 
END;{Raise} 

(****************************************************************************) 
(* Naam Calculation_Of_The_Denominator *) 
(* Doel Berekent de noemer van de potentiaalcoefficienten uit de *) 
(* uitdrukking van het B-veld op het statoroppervlak en *) 
(* de uitdrukking van de stijfheid. *) 
(* Variableu in M (Integer) Ranggetal *) 
(* Variableu uit Denominator (real) Berekende waarde voor de noemer *) 
(* Noodzakelijk Functie Raise. *) 
(****************************************************************************) 

PROCEDURE Calculation_Of_The_Denominator( VAR Denominator 
M 

VAR 
Tempi 
Temp2 

REAL 
REAL 

{Tijdelijke variabele} 
{Tijdelijke variabele} 

BEGIN{Calculation_Of_The_Denominator} 
WITH Input_Parameters DO 

BEGIN{With} 
{berekend eerste term noemer} 
Tempi := ((Mu_Rec+i)/Mu_Rec) * (i-Raise(Rs/Rr,2*M)); 
{berekend tweede term noemer} 

REAL 
INTEGER); 

Temp2 := ((Mu_Rec-i)/Mu_Rec)*(Raise(Rs/Rm,2*M)-Raise(Rm/Rr,2*M)); 
{noemer krijgt totale waarde toegekend} 
Denominator := Tempi - Temp2 ; 

END;{With} 
END;{Calculation_Of_The_Denominator} 
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(****************************************************************************) 
(*Naam Calculation Of B N Max *) 
(*Doel De procedure berekent de amplitude van de harmonische *) 
(* componenten van het B-veld op een willekeurige straal in *) 
(* de luchtspleet. Dit gebeurd via diverse stappen zodat ook*) 
(* de componenten van het B-veld t.g.v. de magnetisatie- *) 
(* patronen in de radiale en phi-richting en t.g.v. de *) 
(* ruimtelijke stroomdichtheid en oppervlaktestroomdichtheid*) 
(* bekend zijn. *) 
(*Variabelen in R (real) : Straal waarop de B-velden berekend worden. *) 
(* K (integer): Waarde van de teller *) 
(* Input_parameters (globale variable): Motor parameter *) 
(*Variabelen uit Calc data (globale variabele) : Berekende resultaten *) 
(*Noodzakelijk Functie Raise *) 
(* procedure Calculation_Of_The_Denominator *) 
(****************************************************************************) 

PROCEDURE Calculation_Of_B_N_Max ( R1 
K 

REAL 
INTEGER); 

VAR 
B_Rad_J_Mo_R:REAL; {B-veldcomp. t.g.v. J veroorzaakt door magn.patroon rad.} 
B_Rad_J_Mo_P:REAL; {B-veldcomp. t.g.v. J veroorzaakt door magn.patroon phi.} 
B_Rad_k_Mo_P:REAL; {B-veldcomp. t.g.v. K veroorzaakt door magn.patroon phi.} 
B_Phi_J_Mo_R:REAL; {B-veldcomp. t.g.v. J veroorzaakt door magn.patroon rad.} 
B_Phi_J_Mo_P:REAL; {B-veldcomp. t.g.v. J veroorzaakt door magn.patroon phi.} 
B_Phi_k_Mo_P:REAL; {B-veldcomp. t.g.v. K veroorzaakt door magn.patroon phi.} 
Temp_J_Mo_R :REAL; {Mu_O*J t.g.v. magnetisatiepatroon in radiale richting. } 
Temp_J_Mo_P :REAL; {Mu_O*J t.g.v. magnetisatiepatroon in phi richting. } 
Temp_K_Mo_P :REAL; {Mu_O*K t.g.v. magnetisatiepatroon in phi richting. } 
Temp_Fj :REAL; {Rekenfactor voor de veld berekening t.g.v. J } 
Temp_Fk :REAL; {Rekenfactor voor de veld berekening t.g.v. K } 
Denominator :REAL; {Noemer potentiaalcoefficienten. } 

BEGIN{Calculation_Of_B_N_Max} 
WITH Input_Parameters, Calc_Data[K] DO 

BEGIN{With} 
N := (2*K-1); 
Sign := Sign * -1 ; 

{berekent ranggetal harmonische component} 
{set teken} 

{Hieronder wordt voor een gekozen magnetisatietype berekend: 
1) Mu Ü*J t.g.v. het magnetisatiepatroon in de radiale richting. 
2) Mu_O*J t.g.v. het magnetisatiepatroon in de phi-richting. 
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3) Mu_O*K t.g.v. het magnetisatiepatroon in de phi-richting. 

CASE Kind_Of_Magnetization OF 
1 : BEGIN{Radial} 

2 

3 

4 

Temp_J_Mo_R 
Temp_J_Mo_P 
Temp_K_Mo_P 

END;{Radial} 
BEGIN{Parallel} 

Temp_J_Mo_R 
Temp_J_Mo_R 
Temp_J_Mo_P 
Temp_J_Mo_P 
Temp_K_Mo_P 
Temp_K_Mo_P 

END;{Parallel} 
BEGIN{Sinusoidal} 

4*B_Rem*sign I (Mu_Rec*PI*N); 
0; 
0; 

4*B_Rem*N*Sqr(P)*Cos(PII(2*P))*Sign; 
Temp_J_Mo_R I ( PI*Mu_Rec*(Sqr(N*P)-1) ); 
4*B_Rem*P*Cos(PII(2*P))*Sign; 
Temp_J_Mo_P I ( PI*Mu_Rec*(Sqr(N*P)-1)*N*P); 
4*B_Rem*P*Cos(PII(2*P))*Sign; 
Temp_K_Mo_P I ( PI*Mu_Rec*(Sqr(N*P)-1) ); 

Temp_J_Mo_R B_Rem I Mu_Rec; 
Temp_J_Mo_P := B_Rem I (Mu_Rec*P); 
Temp_K_Mo_P := B_Rem I Mu_Rec; 

END;{Sinusoidal} 
BEGIN{Trapezium} 

Alpha := Procent_Alpha*PI I (100*P); 
Temp_J_Mo_R 4*B_Rem*sin(N*P*Alpha)*Sign; 
Temp_J_Mo_R Temp_J_Mo_R I (PI*Mu_Rec*N*(N*P*Alpha)); 
Temp_J_Mo_P 0; 
Temp_K_Mo_P 0; 

END;{Trapezium} 
END;{Case} 

Calculation_Of_The_Denominator(Denominator,N*P); 

{Berekening van de factor Temp_Fj nodig voor de berekening van de 

} 

B-veldcomponenten t.g.v. de ruimtelijke stroomdichtheid. } 
Temp_Fj (N*P-1)*( Raise(Rm1Rr,N*P-1)-Raise(Rm1Rr,2*N*P) ); 
Temp_Fj Temp_Fj-(N*P+1)*( Raise(RmiRr,N*P-1) - 1 ); 
Temp_Fj Temp_FjiDenominator; 
Temp_Fj Temp_Fj*N*P*Raise(R11Rm,N*P-1)1(Sqr(N*P)-1); 

{Berekening van de factor Temp_Fk nodig voor de berekening van de 
B-veldcomponenten t.g.v. de oppervlaktestroomdichtheid. } 

Temp_Fk -2*Raise(Rm1Rr,N*P-1) + Raise(Rm1Rr,2*N*P) + 1; 
Temp_Fk := Temp_FkiDenominator; 
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Temp_Fk := Temp_Fk* Raise(R1/Rm,N*P-1); 

{Hieronder worden de B-veldcomponenten berekend t.g.v.: 
1) De ruimtelijke stroomdichtheid veroorzaakt door het magnetisatie

patroon in de radiale richting. ( B_X_J_Mo_R) 
2) De ruimtelijke stroomdichtheid veroorzaakt door het magnetisatie

patroon in de phi-richting. ( B_X_J_Mo_P) 
3) De oppervlaktestroomdichtheid veroorzaakt door het magnetisatie-

patroon in de phi-richting. (B_X_K_Mo_P) } 

B_Rad_J_Mo_R - Temp_J_Mo_R * Temp_Fj * ( Raise(Rs/R1,2*N*P) + 1 ) ; 
B_Rad_J_Mo_P - Temp_J_Mo_P * Temp_Fj * ( Raise(Rs/R1,2*N*P) + 1 ) ; 
B_Rad_K_Mo_P - Temp_K_Mo_P * Temp_Fk * ( Raise(Rs/R1,2*N*P) + 1 ) ; 

B_Phi_J_Mo_R - Temp_J_Mo_R * Temp_Fj * ( Raise(Rs/R1,2*N*P) - 1 ) ; 
B_Phi_J_Mo_P - Temp_J_Mo_P * Temp_Fj * ( Raise(Rs/R1,2*N*P) - 1 ) ; 
B_Phi_K_Mo_P - Temp_K_Mo_P * Temp_Fk * ( Raise(Rs/R1,2*N*P) - 1 ) ; 

{berekening van de B_veldcomponenten t.g.v. het magnetisatiepatroon 
in de radiale en de phi-richting. } 

B _Rad_Mo_R - B _Rad_J_Mo_R; 
B _Rad_Mo_ p - B_Rad_J_Mo_P + B_Rad_ K _Mo_P; 
B _Phi_Mo_R - B_Phi_J_Mo_R; 
B Ph i Mo p - B Ph i J Mo_P + B_Phi_K_Mo_P; 

{Berekening B-veldcomponenten t.g.v. de ruimtelijke en 
oppervlaktestromen } 

B _Rad_J - B_Rad_J_Mo_R + B_Rad_J_Mo_P; 
B _Rad_ K - B_Rad_ K - Mo P· - ' 
B _Phi_J - B_Phi_J_Mo_R + B_Phi_J_Mo_P; 
B_Phi_K - B_Phi_K_Mo_P; 

{Berekening van de totale B-veldcomponenten} 
B_Rad_T B_Rad J + B_Rad_K; 
B_Phi_T := B_Phi_J + B_Phi_K; 

END;{With} 
END;{Calculation_Of_B_N_Max} 
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(****************************************************************************) 
(*Naam Calculation Of Kx N *) 
(*Doel Berekening harmonische component van de radiale stijfheid *) 
(* aan de hand van de berekende B-velden op het statoropper- *) 
(* vlak. *) 
(*Variabelen in K (integer) : Waarde teller *) 
(* Input_parameters (globaal) : Motorgegevens *) 
(*Variabelen uit: Calc_Data (globaal) : berekende resultaten *) 
(*Noodzakelijk Functie Raise *) 
(* Procedure Calculation_Of_The_Denominator *) 

(****************************************************************************) 

PROCEDURE Calculation_Of_Kx_N ( K : INTEGER); 

CONST 
Factor! = 1.25E+6; {Omrekenfactor naar N/m} 

VAR 
V1 
V2 
Denominator 
N 

REAL 
REAL 
REAL 
INTEGER 

{} 

{} 

{Noemer potentiaalcoefficienten} 
{Ranggetal} 

BEGIN{Calculation_Of_Kx_N} 
N := (2*K-1); {Berekening ranggetal harmonische component} 
WITH Input_Parameters, Calc_Data[K] DO 

BEGIN{With} 
{Berekening vervangende term1 uit de uitdrukking voor de stijfheid} 
Calculation_Of_The_Denominator(Denominator,N*P+1); 
V1 ((Mu_Rec+1)/Mu_Rec) * Raise(Rs/Rr,2*(N*P+1)); 
V1 := V1 + ((Mu_Rec-1)/Mu_Rec) * Raise(Rs/Rm,2*(N*P+1)); 
V1 := (N*P+1) * V1/Denominator; 
{Berekening vervangende term2 uit de uitdrukking voor de stijfheid} 
Calculation_Of_The_Denominator(Denominator,N*P-1); 
V2 ((Mu_Rec+1)/Mu_Rec); 
V2 := V2 + ((Mu_Rec-1)/Mu_Rec) * Raise(Rm/Rr,2*(N*P-1)); 
V2 := (N*P-1) * V2/Denominator; 
{Berekeninging van de harmonische component van de radial stijfheid} 
Kx_N := Length *Factor!* Sqr(B_RAD_T) * ( V1 + V2 ); 

END;{With} 
END;{Calculation_Of_Kx_N} 

151 



(****************************************************************************) 
(* Naam Display_Data *) 

(* Doel Weergeven van de berekende resultaten. *) 

(* Variabelen in Calc Data (globale variabele) *) 

(* Variabelen uit Geen *) 

(* Noodzakelijk Geen *) 

(****************************************************************************) 

PROCEDURE Display_Data ; 

VAR 
Counter : INTEGER 

BEGIN{Display_Data} 
ClrScr; 

{Teller} 

WITH Input_Parameters DO 
BEGIN{with} 

WRITELN('Motor type = ',Motor_Type); 
WRITELN; 
WRITELN('Radius of 
WRITELN('Radius of 
WRITELN('Radius of 
WRITELN('Length of 
GotoXY(40,3); 

the 
the 
the 
the 

stator 
magnet 
rotor 
motor 

= ',Rs :7:5,' [M] . '); 
= ',Rm:7:5, ' [M] . '); 
= ',Rr:7:5,' [M] . '); 
= ' , length: 7: 5, ' [M] . '); 

WRITELN('Mu-recoil of the magnet = ',Mu_rec:7:5); 
GotoXY(40,4); 
WRITELN('Remanence magnetism 
GotoXY(40,5); 
WRITE('Magnetization pattern 
CASE Kind_Of_Magnetization OF 

1 WRITELN('Radial'); 
2 WRITELN('Parallel'); 
3 WRITELN('Sinusoidal'); 
4 WRITELN('Trapezium'); 

END;{Case} 
GotoXY(40,6); 

= ' , B _Rem : 7 : 5 , ' [T] . ' ) ; 

= '); 

WRITELN('Number of pool pairs = ',p); 
End;{With} 
WRITELN; 
WRITELN(' N B_Nor_J B_Nor_K B_Nor_Tot 
FOR Counter := 1 TO Input_Parameters.Number_Of_Harmonics DO 

WITH Calc_Data[Counter] DO 
BEGIN{With} 
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WRITE(' '); 
WRITE(N: 2); 
WRITE(' '); 
WRITE(B_Rad_J:11); 
WRITE(' '); 
WRITE(B_Rad_K:11); 
WRITE(' '); 
WRITE(B_Rad_T:11); 
WRITE(' '); 
WRITELN(Kx_N:11); 

END;{With} 
WRITELN; 
WRITELN('Kx = ',Kx:11,' [N/M] '); 
WRITELN; 

END;{Display_Data} 
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(****************************************************************************) 
( * PROGRAMMA *) 
(****************************************************************************) 

BEGIN{RDF} 
REPEAT 

ClrScr; {Maak scherm leeg} 
Init_Variables; 

Init_Input_Parameters; 
{Lees motor parameters in} 
Input_Motor_Parameters; 
Kx := 0; {initialiseer Kx} 
{Bereken stijfheid} 
FOR Counter := 1 TD Input_Parameters.Number_Of_Harmonics DO 

BEGIN{For} 
Calculation_Of_B_N_Max(Input_Parameters.Rs,Counter); 
Calculation_Of_Kx_N(Counter); 
Kx := Kx + Calc_Data[Counter] .Kx_N; 

END;{For} 
{Geef berekende resultaten weer.} 
Display _Data; 

{Doorgaan of stoppen} 
REPEAT 

WRITE('Again [Y,N] = '); 

READLN(Test_Char); 
Test_Char := UpCase(Test_Char); 

UNTIL Test_Char IN ['Y' ,'N']; 
UNTIL Test_Char = 'N'; 

END. {RDF} 
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