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Samenvatting 

Het meten van de prestaties van micromotoren wordt bij meetsystemen waarbij 
mechanisch contact gemaakt wordt met de as van de micromotor bemoeilijkt 
doordat door dit contact het gedrag van de motor wordt beïnvloed. Daarom is 
tijdens dit afstudeerproject onderzoek gedaan naar een contactloze meetmethode 
bedoeld voor momenten van 1 11Nm tot 100 11Nm. Hierbij wordt met behulp van 
permanent magnetisch materiaal, dat op de as van de te meten micromotor is 
aangebracht en waarop door het aanleggen van een magnetisch veld een moment 
wordt opgewekt, het door de micromotor bij een bepaalde hoekpositie geleverde 
moment gecompenseerd. Door regeling van de hoekpositie is een statische meting 
van het door de motor geleverde moment mogelijk. Door langzame variatie van de 
hoek tussen stator en rotor van de te meten motor kan het geleverde moment in 
elke rotorpositie bepaald worden, waarbij de hoeksnelheid beperkt wordt door de 
bandbreedte van het systeem. 

Om tot een goed ontwerp te komen is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden 
van deze meetmethode. Hiertoe is onderzocht wat voor ongewenste effecten bij de 
meting kunnen optreden, op welke wijze de hoekmeting gedaan kan worden en 
wat de eigenschappen van het meetsysteem zijn. Voor de hoekmeting is gekozen 
voor een methode met behulp van een laser, een beamsplitter, een cylindrische 
lens, een spiegel en een positiegevoelige sensor. Deze methode heeft als kenmer
ken een hoge resolutie en een hoge ongevoeligheid voor omgevingslicht en asslin
geringen. Uitgaande van gemaakte berekeningen is een meetopstelling ontworpen 
en gebouwd en met behulp van schaalwetten is afgeleid in welk meetbereik deze 
meetmethode realiseerbaar is. Aan het gebouwde meetsysteem zijn metingen 
gedaan ter verificatie. Een meting van het kleefkoppel, in het bereik van 100 11Nm, 
van een twaalfpolige stappenmotor is uitgevoerd. Metingen aan onderdelen zijn 
uitgevoerd om de correcte werking en de bij de theoretische analyse gemaakte 
aannamen te verifiëren. 

Uit de theoretische analyse blijkt dat het meetsysteem zoals nu gerealiseerd is, 
geschikt is voor meting van momenten in het bereik van 0.06 11Nm tot 100 11Nm. 
Door aanpassing van een aantal deeloverdrachten zou het meetbereik naar de 
kleinere momenten verplaatst kunnen worden. De stabiliteit van het meetsysteem 
vereist een minimale massatraagheid, hetgeen het meetbereik in extreme situaties 
naar beneden beperkt. Daarnaast kunnen ook constructieproblemen een begren
zing vormen. De meetfout bedraagt nu tenminste 1% van de volle schaal. Door een 
betere materiaalkeuze voor de ijzerkern kan de meetfout verminderd worden tot 
0.1% van de volle schaal. De meting van het kleefkoppel geeft nagenoeg hetzelfde 
resultaat als een volgens een andere methode gedane meting. Een meting toonde 
aan dat ook dynamische koppels van bekrachtigde machines bij een vaste 
rotorpositie gemeten kunnen worden. De bandbreedte van het meetsysteem kon 
door een beperking van de stroombronvoeding van de motor niet worden geveri
fieerd met de hier uitgevoerde dynamische meting. 

Om het meetsysteem in de praktijk te kunnen gebruiken moet nog een goede 



ijkingsmethode gerealiseerd worden. en om de theorie verder te testen zou ook bij 
een kleiner meetbereik gemeten moeten worden. Enkele onvoldoende verklaarbare 
meetresultaten vereisen nog nader onderzoek. 
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1 Inleiding 

De steeds verdergaande miniaturisering van allerlei apparaten heeft aanleiding 
gegeven tot de ontwikkeling van steeds kleinere elektrische machines. Goede 
voorbeelden hiervan zijn machines voor horloges en medische toepassingen. Het 
construeren van motoren voor zulke toepassingen is al gelukt. Een probleem dat bij 
het maken van zeer kleine machines optreedt, is het meten van de prestaties. De 
momenten die door zulke machines geproduceerd worden zijn zo klein dat er 
nauwelijks meetapparatuur voor bestaat en als deze al bestaat is ze kostbaar. Het 
is echter overduidelijk dat voor een goede ontwikkeling van de technologie voor het 
fabriceren van zulke machines een goede meetmethode onontbeerlijk is. 

Voor het meten van kleine momenten wordt nu vaak gebruik gemaakt van syste
men met veren, zie bijvoorbeeld [17]. Ook wordt voor statische metingen gebruik 
gemaakt van balansarmen. Bij het meten van extreem kleine draaimomenten vol
doen deze methoden niet meer. Dit komt doordat de nauwkeurigheid beperkt wordt 
door de bij balansarmen onvermijdelijke wrijving, zie [18]. Bij meetapparatuur met 
veren moeten, naarmate de te meten momenten kleiner zijn, steeds slappere veren 
gebruikt worden. Hierdoor wordt de bandbreedte door het ontstaan van lage 
eigentrillingen zeer klein, zodat dynamische metingen niet meer uit te voeren zijn. 
Bij metingen met veren moet ook altijd een verdraaiing worden toegestaan om de 
meting uit te kunnen voeren. Tevens worden systemen met veren gevoelig voor 
krachten in andere richtingen. Daarbij komt dat, doordat er fysisch contact is 
tussen de as van de te meten machine en het meetapparaat, er een fout kan 
worden geïntroduceerd door onjuist uitlijnen van machine en meetapparatuur. Dit 
betekent dat de meetapparatuur preciezer gemaakt moet worden naarmate de te 
meten machine kleiner is en dus automatisch kostbaar wordt. Het meten van deze 
kleine draaimomenten zou men daarom het liefst uitvoeren door middel van een 
contactloze meting. Met een contactloze meetmethode is het probleem van de wrij
ving verdwenen. De noodzaak voor zeer precieze apparatuur is dan ook vermin
derd, zodat de meetapparatuur wellicht eenvoudiger en dus goedkoper te maken 
is. De bandbreedte van een contactloze methode zou veel groter kunnen zijn dan 
bij veersystemen, zodat het meten van dynamische momenten mogelijk zou zijn. 

Een mogelijke methode voor een contactloze meting betreft het bevestigen van een 
permanente magneet op de as van het meetobject Als deze magneet vervolgens in 
een door een stroom in een spoel veroorzaakt magnetisch veld geplaatst wordt 
ontstaat hierop een draaimoment, waarmee het te meten moment gecompenseerd 
kan worden. De stroom in de spoel is dan een maat voor het te meten moment 
Als er een lineaire relatie tussen de stroom en het veroorzaakte veld is, dan is er 
ook een lineaire relatie tussen stroom en te meten moment. Dit heeft als voordeel 
dat de meting van het moment gereduceerd wordt tot een stroommeting. In feite is 
deze meetmethode reeds lang bekend. Het betreft hier namelijk twee motoren die 
door hun assen zijn verbonden. Het verschil is dat de motor gevormd door de 
meetapparatuur geen lagering heeft en dat de rotor gevormd door de magneet 
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uitwisselbaar is. Voor de regeling van de stroom is een contactloze meting van de 
rotorhoek noodzakelijk. Om bij een vaste rotorpositie te meten moet deze hoek 
gedefinieerd zijn, met andere woorden naar de gewenste waarde worden geregeld. 
Op deze wijze zou men dan een contactloze quasi-statische meting van het draai
moment kunnen verrichten. 

Naast de voordelen van deze meetmethode ten opzichte van andere methoden, 
zijn aan deze methode ook nadelen verbonden, zoals het optreden van ongewens
te krachten en momenten. Doordat de meting contactloos geschiedt, moeten deze 
ongewenste krachten door de lagers van de te meten motor worden opgevangen. 
Bij deze opdracht wordt daarom aandacht besteed aan het minimaliseren van de 
extra belasting van de lagers. Tevens kunnen de ongewenste momenten oorzaak 
van meetfouten zijn, zodat ook zij geminimaliseerd dienen te worden. De bruikbaar
heid van deze methode voor het meten van kleine momenten heeft natuurlijk ook 
grenzen. Waar deze grenzen liggen en welke factoren deze grenzen bepalen is niet 
op voorhand aan te geven. Gewenst wordt een methode die momenten kan meten 
van 100 IJ.Nm tot ongeveer 10·8 Nm. Dit is namelijk het gebied waar kleine elektri
sche machines werkzaam zijn. Voor nog kleinere momenten kan bijvoorbeeld de in 
[19] beschreven methode bruikbaar zijn. De nadelen en de bruikbaarheid van de 
hierboven beschreven contactloze meetmethode zijn tijdens deze afstudeerop
dracht onderzocht. 

In dit verslag zal eerst algemene theorie voor dit systeem worden behandeld. 
Vervolgens zal een regelschema voor het systeem afgeleid worden, waaruit 
conclusies worden getrokken met betrekking tot frequentiegedrag en stabiliteit van 
het systeem. Hierna worden de belangrijkste fouten en ongewenste krachten die op 
kunnen treden behandeld en in grootte afgeschat. Verder is beschreven hoe een 
meetsysteem is gerealiseerd en welke metingen hiermee gedaan zijn. Als laatste is, 
uitgaande van schaalwetten, een schatting gemaakt van het gebied (meetbereik) 
waarin deze meetmethode gebruikt zou kunnen worden. 
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2 Theorie 

Voor het meten van zeer kleine draaimomenten levert een methode die contactloos 
meet grote voordelen boven methoden waarbij wel mechanisch contact gemaakt 
wordt. Zo zijn onder ander fouten die op treden door het niet goed uitrichten van 
motor en koppelopnemer geëlimineerd. De onvermijdelijke wrijving die een meting 
van momenten in nauwkeurigheid beperkt is geëlimineerd. Ook het probleem dat bij 
meting van kleine momenten met veermeters niet-lineairiteit optreedt, is met een 
contactloze meting ondervangen. De voor deze opdracht nader bekeken methode 
betreft het maken van een compenserend moment op de as door middel van een 
permanente magneet en een regelbaar magnetisch veld. Voor de berekeningen is 
zo'n kleine motor, die bij de vakgroep EMV onderzocht wordt, als richt-ontwerpob
ject genomen. Omdat eerst de werking van het meetsysteem bewezen moet 
worden, is een grotere motor als meetobject gekozen. 

Indien een permanente magneet in een magnetisch veld geplaatst wordt zal deze 
zich in dit veld willen richten. Er zal dus een moment optreden dat evenredig is met 
de sterkte van het magnetisch veld en de magnetisatie van de magneet. 

Als men nu het draaimoment van een bepaalde machine wil bepalen, kan men een 
permanente magneet op de as van deze machine bevestigen. Als nu de magneet 
in een zodanig magnetisch veld gebracht wordt dat er een moment door de 
magneet op de as wordt gebracht dat het te meten draaimoment precies compen
seert, dan is de grootte van het magnetisch veld een maat voor het te meten 
moment. Zo'n magnetisch veld kan men met behulp van een stroom door een 
geleider opwekken. Als er een lineaire relatie bestaat tussen de grootte van de 
stroom en het opgewekte magnetisch veld is de stroom een lineaire maat voor het 
te bepalen draaimoment We hebben daarmee de beschikking over een eenvoudig 
te meten elektrische grootheid als drager van de gewenste informatie. 

Een duidelijk nadeel van deze methode is de magneet zelf. Deze wordt op de as 
bevestigd en zorgt daarmee voor extra belasting van de lagers van de machine. 
Omdat deze belasting niet gewenst is, moet de magneet zo licht mogelijk gemaakt 
worden. Daar het door de magneet ontwikkelde moment evenredig is met het 
volume van de magneet, het aangelegde veld en de magnetisatie (zie formu-
le (2.12)) is het duidelijk dat de voorkeur uitgaat naar een hoge magnetisatie en 
een hoog aangelegd veld. Dit is mogelijk als men de magneet van een hoogwaar
dig magnetisch materiaal maakt dat liefst een zo klein mogelijke soortelijke massa 
moet hebben. 

Het magnetische veld dat aangelegd mag worden wordt in grootte beperkt door 
het demagnetiserende veld H

9 
van de magneet. Omdat voor het produceren van 

het magnetisch veld om praktische redenen bij voorkeur een zo laag mogelijke 
stroom nodig is, ligt het voor de hand om gebruik te maken van een spoel met 
ijzeren kern met daarin een luchtspleet Tevens is het veel eenvoudiger om op deze 
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y-as 

z-as 

x-as 

Tl, Tm,"' 

Figuur 1: Schets van magneet in luchtspleet 

wijze een homogeen veld op te wekken, wat van belang is als men ongewenste 
krachten wil vermijden. Zo ontstaat het basis idee voor het meetsysteem zoals in 
figuur 1 is weergegeven. Hierbij is het lineaire verband tussen stroom en aangelegd 
magnetisch veld gewaarborgd als de inductieveld in het systeem vrijwel volledig 
door de luchtspleet bepaald wordt. Een bijkomend voordeel van dit systeem is dat 
het aangelegde veld in de luchtspleet nagenoeg homogeen is, wat de berekening 
van het door de magneet en veld opgewekte moment Tm sterk vereenvoudigt. 

Voor dit systeem vallen direct een aantal mogelijke problemen op die nader 
bekeken moeten worden of waarmee bij de realisatie rekening gehouden moet 
worden. Deze problemen hebben voor het grootste deel hun oorsprong in de 
aanwezigheid van ijzer en zijn dus inherent aan de keuze voor deze wijze van 
realisatie. Was voor een oplossing zonder ijzer gekozen dan vervallen een groot 
aantal van de problemen, maar hiervoor krijgt men weer andere terug. In para
graaf 5 worden de ongewenste effecten opgesomd. In de subparagrafen wordt een 
aantal van de optredende problemen nader behandeld. 
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2.1 Berekening van het draaimoment Tm 

Voor het door de magneet in het inductieveld geproduceerde moment Tm is een 
eenvoudige relatie af te leiden, waarbij het moment ten gevolge van de vorm van 
de magneet buiten beschouwing wordt gelaten (de magneet wordt in gedachten 
cylindrisch verondersteld). Tevens wordt het kleefmoment ten gevolge van het feit 
dat de magnetische energie minimaal is als de magneet gericht is tussen de 
ijzervlakken verwaarloosd. Van deze beide momenten zal later door middel van 
berekening of afschatting aangetoond worden welke invloed ze op het systeem 
hebben. Ten slotte wordt er vanuit gegaan dat er sprake is van een isotroop 
materiaal, zodat de materiaaleigenschappen als constanten geschreven kunnen 
worden en niet als tensor geschreven moeten worden. 

Zoals bekend uit [3] gelden voor de velden in een magneet de volgende vergelijkin
gen: 

(2.1) 

(2.2) 

(2.3) 

Hierin zijn He en Be de velden die ontstaan indien de magneet niet aanwezig is. 

En buiten de magneet (in lucht) geldt nog: 

B =!!oH (2.4) 

Uit (2.1) en (2.3) volgt: 

B !! 0 ~+!:k+M) = !!o0::!.e+(1-NM)M) (2.5) 

Volgens [2] is het draaimoment in een homogeen inductieveld te berekenen door 
het uitprodukt van M en B over het gehele volume van de magneet te integreren. 
Daarom berekenen we uit formule (2.5) eerst het uitprodukt van M en 8. 

(2.6) 

En vanwege het feit dat het uitprodukt van een vector met zichzelf de nulvector 
oplevert is dus: 
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Voor M kan uit formules (2.1) en (2.2) worden afgeleid: 

M M_a+{JJ.rec-1)H 

Hierna kan door eliminatie van H met behulp van (2.3) verkregen worden: 

M.o +{JJ.rec -1) !ia 
M=-----

1 +NM (JJ.rec -1) 

(2.7) 

(2.8) 

(2.9) 

Formule (2.9) kan nu in formule (2. 7) gesubstitueerd worden. Na vereenvoudiging 
met de regel dat het uitprodukt van een vector met zichzelf nul is, levert dit: 

(2.10) 

Nu geldt voor het ontwikkelde moment 

tJ. M xH f f f MxB dV = f f o:.::a :..:.a dV 
V V 1 +NM(IJ.rec-1) 

m m 

(2.11) 

Hierbij moet opgemerkt worden dat de constante NM door de aanwezigheid van 
ijzer verandert, maar natuurlijk blijft de waarde altijd kleiner dan één, zodat de 
noemer, doordat IJ.rec vrijwel één is, vrijwel gelijk aan één is. Als we nu de re
coilpermeabiliteit IJ.rec gelijk aan één veronderstellen dan vereenvoudigt de integratie 
van formule (2.1 0) over het totale volume, zodat voor de grootte van Tm geldt: 

T = M ·B ·Cos{S) ·V m o e m 
(2.12) 

Waarbij 90° -B dan de hoek is die de velden M, en .6., met elkaar maken. Door JJ.,.,c 
gelijk aan één te stellen is de term IJ.rec-1 nul gemaakt. Hierdoor is een fout gemaakt 
die een te grote Tm van maximaal enkele procenten kan veroorzaken, want JJ.,.,c::::1.05 
voor moderne magneten. 

Uit de term Cos(S) in formule (2.12) blijkt dat om Tm zijn volle waarde te laten 
hebben de hoek 8 gelijk aan 0° moet zijn. In de praktijk zal echter door verande
ring van het te meten moment een verandering van B optreden. Om minder dan 
een procent afwijking van de maximale waarde van Tm te krijgen, moet modulus B 
beperkt worden tot 8°. In paragraaf 6.5 zal blijken dat 8 nog veel sterker beperkt 
wordt, zodat zeker Cos(S) = 1 genomen mag worden. Bij de verdere bespreking 
van het systeem wordt er steeds van uitgegaan dat de magneet ingevangen is en 
dus Cos(S) = 1 gesteld mag worden. 
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Het veld in de luchtspleet wordt opgewekt door een spoel te bekrachtigen. Om een 
relatie te vinden tussen de stroom door deze spoel en het moment Tm wordt 
uitgegaan van de voorwaarden: 

H in het ijzer is nul (~, is oneindig). 
geen wervelstroomeffecten 

Waaraan voldaan kan worden mits men een juiste constructie neemt. Er geldt dan: 

H = _!!!_ 
e I 

g 

(2.13) 

Zodat met formule (2.12) geldt: 

T = NVm~0 M0 COs(8)i 
m I 

g 

(2.14) 

Als aan de bovenstaande voorwaarden voldaan is, is er dus een lineaire relatie 
tussen de stroom door de spoel en het ontwikkelde moment Tm· 
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2.2 Schaalwetten 

Om de mogelijkheden van deze meetmethode naar grootte van de te meten 
momenten in te kunnen schatten, zal gebruik gemaakt worden van schaalwetten. 
Deze geven de mogelijkheid om een afschatting te maken van de eigenschappen 
als men het totale systeem een bepaalde factor in afmetingen opschaalt. Dit houdt 
bijvoorbeeld in dat men uitgaande van een bekende motor kan bepalen welk 
moment een twee maal zo kleine motor (in afmetingen) zou kunnen leveren. In dit 
verslag zullen deze schaalwetten aangeduid worden met a:n, waarbij n de macht is 
waarmee de aangeduide grootheid schaalt met de afmetingen. Zo betekent D + a:2 
dat de grootheid D kwadratisch schaalt met de afmetingen. Met andere woorden 
als men uitgaat van een bepaalde systeem moet bijbehorende waarde voor 
grootheid D en we nemen bij hetzelfde systeem alle afmetingen twee maal zo 
groot, dan wordt de waarde van D vier maal zo groot. 

Voor het geval van kleine elektrische machines is voor de schaalwetten literatuur 
gevonden [6]. Hieruit blijkt dat het door een motor geleverde moment ergens 
tussen a:4 en a:3 schaalt, afhankelijk van aannamen betreffende de koeling en de 
hiermee samenhangende stroomdichtheid. In de praktijk blijkt dat het moment voor 
kleine machines ongeveer a:3.5 schaalt. Dit is voor een machine met permanente 
magneten en met een constante warmtestroom per eenheid oppervlakte. Hierdoor 
kan de stroomdichtheid met a:-0.5 schalen, met andere woorden: de stroomdicht
heid neemt toe als de motor kleiner wordt. Het gebruik van permanente magneten 
is alleen bij kleine machines voordelig. Omdat tijdens deze opdracht alleen aan 
kleine machines wordt gedacht, wordt uitgegaan van T motor + a:3.5. 

In paragraaf 2.1 is berekend dat het gewenste compensatie moment evenredig is 
met het volume van de magneet. Dit betekent dat Tm + a:3. Hieruit blijkt dan dat op 
het eerste gezicht deze meetmethode steeds gunstiger wordt naarmate de afmetin
gen kleiner worden. Men kan immers het magneetvolume meer dan proportioneel 
af laten nemen als er kleinere motoren gemeten moeten worden. Dit houdt tevens 
in dat er een bovengrens voor de bruikbaarheid van deze meetmethode zal 
bestaan. 

Evenals het gewenste moment zullen ongewenste momenten, veroorzaakt door de 
aanwezigheid van permanent magnetisch materiaal in de nabijheid van ijzer, 
schalen met tenminste a:3. Voor momenten veroorzaakt door de interactie tussen 
de magneet en aanwezig ijzer (geen bekrachtiging) geldt bij schaling dat de 
veldbeeld gelijk blijft, maar in een volume dat wel schaalt. Dit betekent dat de in het 
systeem hoeveelheid aanwezige magnetische energie evenredig is met het volume 
van het systeem. Aangezien een moment de afgeleide van de totale magnetische 
energie naar de hoek is, schaalt zo'n moment met a:3. Als het ijzer gelijk van 
afmetingen blijft en slechts de magneet schaalt dan zal zo'n moment met een 
hogere macht schalen. Voor hysterese, dat een extra veld in de luchtspleet 
betekent, gaan we er van uit dat het ijzer gelijke afmetingen houdt en dat dus 
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slechts de magneet schaalt. Omdat het veld ten gevolge van de hysterese nu con
stant blijft, zal het moment ten gevolge van hysterese met het volume van de 
magneet schalen zie ook formule (2.12). Het moment door hysterese zal dan dus 
met a:3 schalen. Als het ijzer wel meeschaalt dan zal het moment ten gevolge van 
hysterese met een lagere macht schalen. Als we ervan uitgaan dat het ijzer niet 
schaalt, dan heeft dit tot gevolg dat in ieder meetbereik (te bepalen door het 
volume van de magneet) de ongewenste effecten, hoofdzakelijk bepaald door de 
hysterese, zoals uit paragraaf 5. i en 5.2 zal blijken, procentueel ten opzichte van 
het te meten moment gelijk zullen blijven. 

Bijzondere aandacht verdient nog de schalingswet voor de massatraagheid. 
Hiervoor geldt: J + a:5 (immers J=V2 m r2

). Deze schaalwet zal van groot belang 
blijken voor de toepasbaarheid van deze meetmethode. 
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3 Regelschema van het systeem 

Het systeem dat nu ontstaan is, is een systeem waarbij men vijf verschillende 
overdrachten van de ene grootheid naar de andere kan onderscheiden. De 
differentiaalvergelijkingen van deze overdrachten worden later Laplace-getransfor
meerd om tot een beschrijving van het totale systeem te komen. De genoemde 
overdrachten zijn: 

De overdracht die de verandering van de hoek e ten gevolge van de op de 
rotor en magneet werkende momenten beschrijft (G.(s)). 
De overdracht die de meting van de hoek e beschrijft en de omzetting van 
deze hoek in een spanning Um middels een schakeling (Gm(s)). 
De overdracht die het gedrag van de regelaar, die de stuurspanning US uit um 
levert, beschrijft (R(s)). 
De overdracht die het gedrag van de stroombron beschrijft (G;(s)). 
De overdracht die het gedrag van het compenserende moment Tm ten gevolge 
van de stroom i beschrijft (G1(s)). 

De overdrachten zijn ook in het algemene regelschema van figuur 2 weergegeven. 
In de volgende subparagrafen wordt eerst dieper op ieder van deze overdrachten 
ingegaan, om vervolgens in paragraaf 3.6 tot een totale overdracht te komen die 
het gehele systeem beschrijft. Hierbij worden eerst eenvoudige overdrachten afge
leid zodat enig inzicht verkregen kan worden in het gedrag van het systeem. Later 
wordt naar aanleiding van poolbanen meer inzicht in de beperkte toepasbaarheid 
van deze eenvoudige overdrachten verschaft. 

U rot 

Tl + 

Tm 

Figuur 2: Algemeen regelschema 
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3.1 De overdracht van resulterend moment naar de hoek 

Als op de magneet of de rotor een moment wordt uitgeoefend, heeft dit een 
verandering van de hoek 9 tot gevolg. Om de overdracht van resulterend moment 
naar de hoek 9 te bepalen worden de bewegingsvergelijkingen voor dit systeem 
opgesteld. Voor de bewegingsvergelijkingen van de rotor en de magneet kunnen 
we schrijven: 

(3.1) 

In formule (3.1) is: 

T
1 

het te meten moment 
Tm het compensatie moment 
T1, de coulombse wrijving door de lagers 
T p het ongewenste moment ten gevolge van hysterese en kleefmoment zoals 

beschreven in paragraaf 5.2 en 5.1 
Jm massatraagheid van de magneet 
Jmot massatraagheid van de rotor van de motor 
9 1 de hoek t.o.v. de x-as waaronder de rotor zich bevindt 
9 2 de hoek t.o.v. de x-as waaronder de magneet zich bevindt 
K de torsieveerkonstante van de "slappe" as, die de beide massatraagheden 

(rotor en magneet) met elkaar verbindt. 
Dv de demping ten gevolge van visceuse wrijving 
Dw de demping ten gevolge van wervelstromen in de permanente magneet 

Door optelling en aftrekking van deze vergelijkingen kan worden verkregen: 

d2e1 d2e2 de1 de2 
Tl-Tm= Jmot dt 2 +Jmdt2+Dvdt+Dwdt+Tfr-Tp 

(3.2) 

Tl Tm 
--+-

Dv d81 Dw d82 Ttr TP 
----+--+-

Jmot Jm Jmot dt Jm dt Jmot Jm 

Uit de tweede vergelijking blijkt dat het mogelijk is dat er een gedempte oscillatie 
optreedt doordat de as niet star is. Hierop wordt nader ingegaan in paragraaf 5.4. 
Voor de berekening van de eigenschappen van het systeem wordt er gemakshalve 
van uitgegaan dat we hier te maken hebben met een volledig starre as. Uit 
formule (3.2) volgt dan (91 =92 =9): 
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(3.3) 

Hierin zijn T, enTpook nog afhankelijk van de hoek 9. Voor een handzame 
beschrijving wordt deze hoekafhankelijkheid expliciet geschreven. In paragraaf 5.1 
wordt aangetoond dat voor de kleine waarden die 9 mag krijgen een lineaire 
benadering van Tp toegestaan is. In paragraaf 5.1 en 5.2 is aangegeven hoe groot 
de constante component van Tp is. Omdat de constante component van Tp als fout 
op de meting van T, wordt ervaren zal deze component hier aangeduid worden met 
Terr· Zodat we hier kunnen schrijven: Tp = Terr+eh -9, waarbij eh == dTP/d9. 

Ook de te meten kracht T, kan een afgeleide naar de hoek 9 hebben. Dit treedt 
bijvoorbeeld op bij het meten van kleefmomenten. Om deze afhankelijkheid te 
beschrijven voeren we in: T,(t,9,93) == T,(t) + ehmot e. Hierbij is 9 3 de hoek die de 
stator met de x-as maakt. En ehmol = dT/d9 voor een vaste waarde van 9 3 , dit is 
dus nog een functie van 9 3 • Als in de volgende paragrafen over T, wordt gesproken, 
dan wordt hiermee dus T,(t) bedoeld omdat de afhankelijkheid van 9 al met de term 
ehmot -9 is beschreven. Een positieve waarde van eh en ehmot geeft een intrinsiek 
instabiele stand van de rotor aan. Een bepaalde hoek 9 geeft namelijk aanleiding 
tot een moment dat 9 nog groter maakt. Omdat het systeem altijd stabiel moet zijn, 
wordt bij de berekeningen in dit verslag, onder andere in paragraaf 3. 7 van de 
slechtste situatie uitgegaan (maximale positieve waarden voor eh en ehmoJ uitge
gaan. Omdat beide coëfficienten dezelfde uitwerking op het systeem hebben 
kunnen we hiervoor één coëfficiënt invoeren volgens: eh!ol = eh+ ehmot· 

(3.4) 

Om van formule (3.4) de Laplace getransformeerde te mogen bepalen, mag er 
geen niet lineair gedrag meer in voorkomen. De coulombse wrijving T1, vertoont juist 
wel niet lineair gedrag. Om toch een Laplace getransformeerde te kunnen bepalen 
verwaarlozen we tijdelijk T,, ten opzichte van T,. Er moet later wel rekening gehou
den worden met het feit dat dit moment wel degelijk bestaat en dat in feite het 
moment T, + Terr-T,, wordt gemeten. Waarbij T1, altijd tegengesteld is aan het resulte
rende moment T,+ Terr-Tm. We gaan er nu van uit dat de momentenTerren T1, met T, 
worden meegemeten en zo een meetfout veroorzaken die we later apart beschou
wen. Laten we deze momenten weg, dan kunnen we voor de Laplace getransfor
meerde van de overdracht nu schrijven: 

e{s) = _____ 1 _____ = Gs{s) 
{Jm +Jmot) s 2 + {Dv+Dw) s- Chtot 

Dit is de gewenste overdracht Gs(s) die het gedrag van 9 ten gevolge van een 
resulterend moment T,-Tm beschrijft. 

(3.5) 

Verder wordt de situatie het ongunstigst voorgesteld indien de demping van de 
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termen D. en Dw wordt verwaarloosd. De polen die deze overdracht heeft zijn dan: 

S - ~ c~ f- ± --
Jtot 

(3.6) 

3.2 De overdracht van de hoekmeting 

Voor de verwerking van de door de sensor geleverde signalen tot een spanning die 
de waarde van de hoek e representeert, wordt de schakeling van figuur 3 gebruikt. 

Figuur 3: Schakeling voor signaalverwerking van de sensor 

Voor lage frequenties heeft deze schakeling een constante overdracht Voor zeer 
hoge frequenties heeft deze schakeling vanwege de beperkte bandbreedte van de 
gebruikte opamps een laagdoorlaatkarakter. Hierbij moet tevens worden opgemerkt 
dat om de invloed van mogelijke oscillaties, zie paragraaf 5.4 te beperken met 
behulp van de condensator C, ook opzettelijk een laagdoorlaatkarakter aan de 
schakeling wordt gegeven. In paragraaf 3. 7 zal blijken dat dit van groot belang is 
met betrekking tot het stabiel zijn van het systeem. 

Voor het kantelpunt van de laagdoorlaatkarakteristiek is gekozen voor 104 radjs 
dus R, C, = 10·4 s. Zodat voor de verwachte oscillaties uit paragraaf 5.4 reeds 
demping optreedt. Ook worden hiermee eventuele hoogfrequente variaties in de 
intensiteit van de laser weggefilterd. Voor bepaling van responsies en systeemei
genschappen kan men deze overdracht als constante beschouwen. Voor de root-
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locusdiagrammen die van het systeem gemaakt worden in paragraaf 3.7 is het 
echter noodzakelijk om de pool die hierdoor wordt veroorzaakt in de open-lus
overdracht wel mee te nemen. 

3.3 De regelaar 

Voor de overdracht H,(s) (de overdracht van te meten moment naar stroom) geldt 
dat deze door de grote rondgaande versterking tot zeer hoge frequenties nage
noeg onafhankelijk is van de regelaar R(s) zodat hieruit geen eisen volgen betref
fende de eigenschappen van de regelaar. Aan de overdracht H9 (s) (hoekuitwijking 
ten gevolge van een moment) kunnen de volgende eisen worden gesteld: 

9(t=oo)=O 
de eindwaarde moet zo snel mogelijk bereikt worden 
de maximale hoek emax is beperkt tot een redelijke waarde 

De eerste voorwaarde betekend dat R(s) tenminste een factor s in de noemer moet 
hebben, dus R(s) moet een integrator bevatten. Men kan ook zeggen dat de 
regelaar ook als 9=0° een stuurspanning moet kunnen leveren, dit kan alleen als 
de regelaar een integrator bevat. In het Laplace-domein betekent dit bij het open
loop-polen-nulpunten-diagram een pool in de oorsprong. Zie voor voorbeelden van 
polen-nulpunten-diagrammen paragraaf 3.7. 

Er is in paragraaf 3.1 al gebleken dat het systeem zich bij een positieve Chtot in 
principe in een intrinsiek labiele situatie bevindt. Een positieve Chto! geeft immers aan 
dat indien er een uitwijking e is, dit een moment in de richting van een groter 
wordende 9 geeft. Dit betekent dat er bij het open-loop-polen-nulpunten-diagram 
een pool in het rechterhalfvlak ligt. Als we een stabiel systeem willen krijgen moet 
de poolbaan die in het rechter halfvlak ontstaat en uitbreekt tussen de oorsprong 
en de pool in het rechter halfvlak naar het linker halfvlak gaan. Dit kan als er 
meerdere polen (ten gevolge van onder andere filtering) in het linker halfvlak liggen 
natuurlijk alleen als er tenminste twee nulpunten in het linker halfvlak liggen. Hieruit 
volgt dat voor R(s) minimaal een volledige PlO-regelaar moet zijn, immers een 
differentiator is nodig om twee nulpunten te creëren en een proportionele actie is 
nodig om deze in het linker halfvlak te plaatsen. Voor de ideale overdracht R(s) 
schrijven we: 

K 
R(s) = Kd·s + K + -

1 

p s 
(3.7) 

Deze regelaar is met behulp van opamps gerealiseerd, zie de schakeling van 
figuur 4. Daarom zal de differentiator in werkelijkheid slechts tot een bepaalde 
frequentie als differentiator werken. Het kantelpunt is gekozen bij 105 radjs dus 
Rto C2 = t' = 1 o-5. 
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Figuur 4: Schakeling voor de PlO-regelaar 

Voor de overdracht van deze schakeling kunnen we nu schrijven: 

R(s) 

Kd = 

K = p 

Ki = 

R(s) 

K 
+ K + -' 

p s 

R11 C2 R1s 

R1s 

R1s R1s 

R12 R1s 

R1s 

R14 Cs R1s 

= (Kd+tr Kp) s2 +(Kp +trKI) S+Ki z 

s·(1 +trS) 

Kds 2+KPs+K1 

s·(1 +trs) 

(3.8) 

(3.9) 

(3.10) 

Als de nulpunten van de regelaar niet te groot worden genomen (bijvoorbeeld 
S 1 =s2 =-400, zie ook paragraaf 4), dan geldt de benadering. Als dit niet zo is dan 
zijn de coëfficiënten iets anders zodat de nulpunten net ergens anders liggen. Het 
blijkt dus dat er door het beperken van de kantelfrequentie van de differentiator een 
extra pool in deze overdracht is gecreëerd. Het effect hiervan op de stabiliteit van 
het systeem wordt bekeken in paragraaf 3. 7. 
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3.4 De overdracht van de stroombron 

Voor het verkrijgen van een regeling is het gewenst dat we de beschikking hebben 
over een ideale stroombron. Omdat het nooit mogelijk is om deze in de praktijk te 
maken, wordt in deze paragraaf met behulp van de gegevens van een op de 
vakgroep EMV aanwezige versterker bekeken onder welke voorwaarden een 
daarmee gemaakte stroombron ideaal verondersteld mag worden. 

Beschikbaar is een operationele versterker van het type Servewatt DCP-260/60. 
Deze heeft een maximale uitgangsspanning van 60 V en een maximale uitgangs
stroom van 5 A. Voor de verdere gegevens van deze versterker wordt verwezen 
naar bijlage 3. Met deze versterker is met de schakeling van figuur 5 een stroom
bron te maken. Hierin zijn diverse combinaties van weerstanden en condensatoren 
te zien die tot doel hebben oscillatie van de stroombron bij induktieve belasting te 
voorkomen. 

5<8 

0 5 

Figuur 5: Schakeling van stroombron 

Op alle drie punten wordt na de opsomming dieper ingegaan. De beperkingen die 
gelden opdat de schakeling juist werkt zijn: 

De maximale uitgangsspanning van de versterker. Door de inductieve belasting 
is een spanning nodig om de stroom te laten veranderen. Omdat deze span
ning beperkt is, is ook de snelheid waarmee de stroom mag veranderen 
beperkt. Omdat uit simulaties is gebleken dat indien de versterker vastloopt de 
hoek e veel groter wordt dan toelaatbaar is (de rotor is niet meer ingevangen), 
moet de afgeleide van de stroom naar de tijd beperkt worden. Dit betekent 
tevens dat de afgeleide van T

1 
naar de tijd beperkt moet worden. 
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De slew-rate van de versterker beperkt de snelheid waarmee de spanning aan 
de uitgang van de versterker kan veranderen. Hiermee wordt dan tevens de 
tweede afgeleide van de stroom en dus van het te meten moment T1 begrensd. 
De bandbreedte van de versterker. Als het kantelpunt van de frequentiekarakte
ristiek in het gebied ligt van de frequenties die voor kunnen komen is het niet 
toegestaan om de schakeling als ideale stroombron te beschouwen. Ligt daar
entegen het kantelpunt relatief ver weg van de frequenties die voor kunnen 
komen dan is de overdracht van stuurspanning naar stroom constant en mag 
de schakeling als ideale stroombron worden beschouwd. 

Voor de behandeling van de drie genoemde beperkingen wordt gebruik gemaakt 
van de waarden van de DCP-260/60. 

De maximale uitgangsspanning die de DCP-260/60 kan leveren is 60 V. Dit 
betekent dat de dijdt die deze stroombron maximaal kan leveren gelijk is aan: 
dijdt I max = (60- Rtot·i)/L. 
Hierin is R,01 de totale weerstand van het stroom voerende circuit zijnde de weer
stand van de spoel Rs plus de shuntweerstand Rsh· Voor de shuntweerstand geldt 
Rsh=O.S 0. We nemen voor Rs=0.5 0 en L. = 4 mH en we nemen voor i de 
maximale stroom imax == 4 A, dan geldt dus: 
di/dt I max = (60- 1.04)/4·10'3 = 14·103 A/s. 
In paragraaf 3.6 wordt aangetoond dat geldt T

1 
= C, ·i, wat inhoudt dat 

dT/dt I max voor C,=2.5·10 5 beperkt moet blijven tot 2.5·10'5 ·14·103 0.35 Nmjs. 

De slew-rate van de DCP-260/60 bedraagt 15 V /~s. 
Uit Vu = R,o,·i + L;di/dt volgt: 
dVjdt I max = Rlot·dijdt + L;d2jfdf. 
Voor di/dt was net een toegelaten maximum gevonden van 14·103 A/sen voor 
dVjdt I max 15 V/~S. Na invulling hiervan vinden we dus dat: 
d2i/df < 3.8·109 en dus d2"[mjdf < 9·104 Nm/s2

• 

Vanwege het feit dat deze waarden zeer groot zijn mogen we aannemen dat dit 
geen begrenzingen oplevert. 

Uit de voorgaande beperkende voorwaarden moeten we hier constateren dat de 
aandrijving, die we willen gebruiken om de stator van de te meten motor ten 
opzichte van zijn rotor te draaien, zeer gelijkmatig en spelingsvrij moet zijn. Als dit 
niet zo is zullen er namelijk zeer snelle veranderingen in T1 ontstaan en zoals juist is 
aangetoond kan de stroombron dat niet aan. Uit de gemaakte simulaties van 
paragraaf 7.2 is te concluderen dat het in de praktijk iets rooskleuriger zal zijn, 
maar dat dit wel degelijk problemen kan geven, is bij de metingen ervaren. 

Voor de berekening van de bandbreedte van de versterkerschakeling van figuur 5 
gaan we uit van de methode zoals die gegeven is in [10]. Het opstellen van de 
vergelijkingen is gegeven in bijlage 1. Met behulp van een computerprogramma zijn 
de polen en nulpunten van deze schakeling bepaald. 
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Nulpunten: Polen: 

-910 ± 19356i 
-2.6·104 -2.6 ·104 

-5.0·108 ± 1.48·109 i -1.1 ·108 

-2.3·1010 

Hierbij valt direct op dat bij -2.6·104 zowel een nulpunt als een pool ligt, deze 
compenseren elkaar. Verder zijn er twee nulpunten en twee polen die een zeer 
grote demping hebben. Deze hebben nauwelijks invloed op laag frequente signalen 
en deze zullen bij simulaties dan ook niet worden meegenomen. Zodat slechts de 
twee polen bij -910 ± 1.9·104 overblijven om mee te nemen in de overdrachten en 
de simulaties van het systeem. De enige belangrijke polen liggen zodanig ver weg 
dat voor signalen met hoekfrequenties tot ongeveer 2·103 radjsec de schakeling 
als stroombron mag worden opgevat. Voor de overdracht van de stroombron 
kunnen we dus schrijven: 

met: 't; = -2.5 ·1 0"6 
- 5.3 ·1 0"5 ·i 

<= -2.5·10.6 + 5.3·10.5 ·i 

(3.11) 

Het blijkt dus dat de beperking van de stijgsnelheid van de stroom een belangrijke 
beperking is die aan het systeem opgelegd wordt. Maar ook de bandbreedte van 
deze schakeling is van belang als we alle polen van het systeem meenemen, zoals 
dat bij de bepaling van de root-locus in paragraaf 3.7 gebeurt. 

3.5 De overdracht van stroom naar inductieveld 

Als laatste deeloverdracht bekijken we de overdracht van de stroom naar het 
inductieveld in de luchtspleet G1(s). Het veranderen van de fluxdichtheid in de lucht
spleet zal gepaard gaan met wervelstromen in het ijzeren juk. Dit zal een zeker 
vertragend effect tot gevolg hebben dat in eerste benadering beschreven kan 
worden door een pool in de overdracht (integrerende actie). Met behulp van 
gevonden theorie [14] en [11] zal in deze paragraaf een schatting worden gemaakt 
van de tijdconstante van de overdracht. 

Er dient nog vermeld te worden dat voor de overdracht G1(s) in feite ook de 
vertragende werking door wervelstromen in de magneet meegerekend dient te 
worden. Daar het hier om zeer kleine magneten gaat is het effect hiervan waar
schijnlijk verwaarloosbaar ten opzichte van de invloed die de wervelstromen in het 
juk op het inductieveld hebben. Daarom wordt er hier van uitgegaan dat, aangezien 
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de berekening van de tijdconstante van de wervelstromen in het juk niet bijzonder 
nauwkeurig is, de overdracht met een pessimistisch geschatte tijdconstante 
nauwkeurig genoeg beschreven kan worden. 

Figuur 6: Elektrisch netwerk model voor flux 

Om tot een schatting te komen nemen we aan dat we een ijzeren juk zonder 
luchtspleet hebben. Voor deze situatie is een theoretische analyse eenvoudig 
mogelijk. Uit deze analyse verkrijgen we straks een schatting voor de tijdconstante 
van de overdracht van een gesloten magnetisch circuit. Dit vertalen we naar een 
vervangingsschema met elektrische netwerkcomponenten zoals weergegeven in 
figuur 6. Hierna voeren we een extra component in die de luchtspleet van het circuit 
voorstelt. Waarmee vervolgens een nieuwe tijdconstante bepaald wordt die het 
gedrag van het magnetisch circuit met luchtspleet beschrijft. 

Voor een eenvoudige schatting van de tijdconstante van een gesloten magnetisch 
circuit is gebruik gemaakt van [14]. Hierin wordt de flux voor die frequenties waarbij 
de indringdiepte kleiner is dan de halve lameldikte gegeven door: 
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(3.12) 

En wordt de flux voor die frequenties waarbij de indringdiepte groter is dan de 
halve lameldikte gegeven door: 

(3.13) 

Voor een schatting van de kantelfrequentie gaan we ervan uit dat de flux bij de 
kantelfrequentie nog maar de helft van de flux bij frequentie nul bedraagt. Zodat 
dan geldt: 

(3.14) 

Hieruit volgt dan: 

Ö = dlam 1 met ö = 2 (3.15) 
2/2. IJ. Y Wkantal 

Waarna voor de kantelfrequentie wordt gevonden: 

16 
(3.16) Wkantel = 2 

J..l.o ll-r Y dram 

Voeren we nu de bijbehorende tijdconstante in, dan vinden we: 

1 (3.17) 
'twerv = --

Mocht dit nodig zijn dan is deze tijdconstante, blijkens de term dlam2
, door lamelleren 

eenvoudig te verkleinen. Bij deze afleiding moet uitdrukkelijk vermeld worden dat 
het bij het binnendringen van velden in zacht magnetisch materiaal om niet-lineaire 
processen gaat, zie ook [14], en dat een beschrijving met behulp van één tijdcon
stante zeer simplistisch is. In werkelijkheid zal de hier ingevoerde tijdconstante 
afhankelijk zijn van de frequentie. Daarbij komt dat de schatting geschiedt door 
gebruik te maken van twee formules die beide alleen onder bepaalde voorwaarden 
geldig zijn. De berekende tijdconstante moet dan ook gezien worden als een grove 
schatting voor de snelheid waarmee het veld binnendringt. In [11 J wordt voor een 
soortgelijk geval een diffusietijdconstante afgeleid die slechts een factor 1.6 verschilt 
met hetgeen hier is uitgerekend. Zodat we kunnen aannemen dat deze schatting 
redelijk is. 
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Voor de overdracht van stroom naar flux kan nu geschreven worden: 

Ni (3.18) 

Hierin kunnen we een zelfde overdracht herkennen als een elektrische weerstand in 
serie met een inductiviteit zou geven. Daarom voeren we nu een 'magnetische 
weerstand' en een 'magnetische inductiviteit' in volgens: 

(3.19) 

Ook de luchtspleet die we in het magnetisch circuit gaan aanbrengen kunnen we 
vervangen door een 'magnetische weerstand' en wel: 

R = lg 
g l!o Ag 

(3.20) 

Nu kunnen we de nieuwe overdracht voor de totale flux schrijven als: 

Ni Ni <P(w) = ---- z ----
Rm+R9+Lms R9 (1 +'ttS) 

(3.21) 

= (3.22) 

Nemen we nu y=2·106 (Omf, d1am=0.5 mm, 1
11 

200 mm en 1
9
=2 mm, dan vinden 

we hiermee •,=3.9·10.6 s. Dit betekent dat de overdracht G1(s) een pool heeft bij-
2.6·105 radjs. Indien we in plaats van de tijdconstante uit eigen schatting uitgaan 
van de diffusietijdconstante uit [11] dan vinden we (factor 1.6) •,=6.3·10-e sen een 
pool bij -1.6·105 radjs. 

Bij deze berekeningen moet nog een kanttekening gemaakt worden. Bij de 
'magnetische weerstand' van de luchtspleet is ervan uitgegaan dat al het veld zich 
in de luchtspleet bevindt. In de praktijk is dit niet zo en zal dus de 'magnetische 
weerstand' kleiner uitvallen. Voor de tijdconstante ,;1 betekent dit dat deze groter 
wordt. Meting van het veld buiten de luchtspleet duidt erop dat de 'magnetische 
weerstand' minstens een factor 2 kleiner genomen moet worden (r1=1.25·10.5 sen 
de pool bij -8·104 radjs). 
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Nu kan voor de overdracht G1(s) geschreven worden: 

ct 
Gt(s) = --

(1 +t"tS) 

3.6 Vereenvoudigde overdrachten van het gehele systeem 

(3.23) 

Voor het meetsysteem kan het regelschema opgesteld worden van figuur 2. Hierin 
zijn nog een aantal vereenvoudigingen mogelijk die het regelschema een stuk 
eenvoudiger maken. Deze vereenvoudigingen zijn hier doorgevoerd en maken het 
mogelijk om een aantal systeemeigenschappen te bepalen. Het blijkt echter dat 
voor het controleren of het totale systeem stabiel is (met behulp van root-locus 
diagrammen) het totale polen-nulpuntenbeeld nodig is. 

Voor de overdracht van T1(t) naar i(t) kan nu na Laplace transformatie van alle 
overdrachten geschreven worden: 

H.(s = G5 (S) Gm(s) Gi(s) R(s) 
1 

) 1 + Gm(s) Gi(s) Gt(s) R(s) G5 (S) 
(3.24) 

En voor de overdracht van T1 naar de hoek E>(t) kan geschreven worden: 

(3.25) 

Gs(s) is de overdracht die de fysische relatie tussen het resulterende moment 
en de hoek e beschrijft. Voor Gs(s) kunnen we schrijven: 

(3.26) 

Hierin is J de totale massatraagheid aan de as, D de totale demping door 
wrijving en wervelstromen in de magneet D = D" +Dw. Chtot is een coëfficiënt die 
afgeleid kan worden uit een lineaire benadering van de momenten Th en T1, zie 
paragraaf 5.1 en uit de gegevens van de kleefkoppels van de motor. 
Gm(s) is de overdracht die de meting van 9 voorstelt naar een spanning Um die 
een waarde voor e representeert. Aangezien deze slechts uit de sensor en 
enkele opamps bestaat kan deze voor de frequenties die hier gebruikt zullen 
worden constant verondersteld worden. (Het laagdoorlaat karakter wordt 
verwaarloosd) 
R(s) is de regelaar voor het systeem die wordt behandeld in paragraaf 3.3. We 
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gaan hier uit van een ideale PlO-regelaar zonder filter in de differentiator. 
G1(s) is de overdracht van de stuurspanning naar de stroom door de spoel. We 
gaan hier uit van een ideale stroombron. De stroom is een constante maal de 
stuurspanning u •. We gaan er tevens vanuit dat de steilheid van de gewenste 
stroom niet beperkt hoeft te worden zoals in de praktijk wel het geval is. 
G1(S) is de overdracht van de stroom door de spoel naar het op de magneet 
uitgeoefend moment Tm· Wervelstromen kunnen er de oorzaak van zijn dat 
deze overdracht geen constante meer is. Bij het ontwerp van het systeem 
wordt door middel van lamellering en een zo hoog mogelijke resistiviteit van de 
magneet voor gezorgd dat de wervelstromen beperkt blijven. We gaan hier uit 
van een constante overdracht van stroom naar moment. 

Na vermenigvuldiging van teller en noemer van beide overdrachten met s/Gs(s) = 
J-s3 + 0'52-Chtot-s. En substitutie van de overdracht van de regelaar (zie para-
graaf 3.3) is voor de overdrachten te schrijven: 

H.(s) = Gm(s)Gi(s) s
2 

S+Ki) 
1 

Js 3 +Ds 2 -Chtots + Gm(s) Gi(s) Gt(s) (KdS 2 +KPs+Ki) 
(3.27) 

(3.28) 

Bij de ondersteuning van de hier gemaakte aannamen is gebruik gemaakt van de 
waarden zoals die gelden voor de gemeten motor. Voor iedere motor zijn de 
genoemde waarden natuurlijk anders. Ook voor een veel kleinere motor (van 
Kinetron) zijn deze aannamen gecontroleerd en bij deze kleine motor gaan ze nog 
beter op dan in het geval van de gemeten motor. Voor een vereenvoudigde 
berekening van het gedrag van het systeem worden de volgende aannamen 
gemaakt: 

Cos(9) = 1. Omdat modulus 9 < 1 o wordt gehouden is dit met grote nauw
keurigheid geldig. 
G1 = C, is constant. Hiervoor moeten de frequenties laag zijn, in combinatie met 
een goede stroombron een voldoende kleine weerstand en induktiviteit van de 
spoel. De rotatiespanning U,ou die door de bewegende magneet in de spoel 
opgewekt wordt, moet eveneens klein blijven. Dat U,01 altijd klein zal zijn is 
duidelijk in te zien als men voor de magneet een vervangende spoel denkt. Er 
is dan sprake van een stelsel van twee slecht gekoppelde spoelen. Heel 
eenvoudig is af te leiden dat bij het ronddraaien van de magneet met constante 
hoeksnelheid w de top van de rotatiespanning C1 ·w zal zijn. Aangezien de 
grootste waarde van C1 = 2.5·10"5 Nm/A (100 ~Nm bij 4 A) zal zijn, zal de 
rotatiespanning zelfs bij een hoeksnelheid w = 10000 radjs altijd kleiner zijn dan 
0.25 V. 
Gm(s) = Cm is constant. 
G1(S) = Ct is constant. Met andere woorden voor de beschouwde frequenties 
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spelen wervelstromen nog geen rol van betekenis. 
De term met de massatraagheid J is voor de hier van toepassing zijnde 
frequenties verwaarloosbaar. Dit is eenvoudig aan te tonen met de gegevens 
uit paragraaf 6.5. 
J :::;Jmot = 1 ·1 o·e en Kd 0.0025. 
Er moet gelden: J-s3 < <Cm-G;·C~·Kd·S2 en dus s< <(Cm-G;-G1·Kd)/J. 

Invullen van de waarden voor Cm, C,, C1, Kd en J levert: 
s < < 267 {).4 ·2.5·10.5

) ·(0.0025)/(1 ·10.9
) = 5000 radjs. 

Er is dus alleen aan voldaan voor lage hoekfrequenties. Omdat we bij dit 
systeem uitgaan van quasi-statische metingen is dit voor een onderzoek naar 
de eigenschappen van het systeem nog wel geoorloofd. Voor een analyse van 
het gedrag bij snelle variaties van T, is een zo eenvoudige benadering als in 
deze paragraaf niet meer toegestaan. Daarom wordt hierop verder ingegaan in 
de paragrafen 3.7 en 7.2. 
De term met demping is verwaarloosbaar, d.w.z wrijving heeft geen invloed. 
Voor de parameter D is geen waarde bekend, maar hiervoor is een schatting te 
maken door aan te nemen dat een motor met een koppel van 100 J.LNm met 
een hoekfrequentie van 1001t radjs rond moet kunnen draaien. Dus D moet 
kleiner zijn dan 100 J.!.Nm/1001t = 3.2 10·7 Nmsjrad. Nu zou D< <Cm·C;-G1·Kd. 
Na invulling van de waarden zoals hierboven volgt dan 3.2 10·7 < <5·10-s en dit 
klopt. 
De term met Chtol is verwaarloosbaar. Hiertoe moet Chtot veel kleiner zijn dan 
Cm-G,-G1·Kp. In paragraaf 5.1 wordt voor Ch de waarde 2.12 10·6 Nmjrad 
gevonden en uit bijlage 6 kan, door de afgeleide van het moment naar de hoek 
te bepalen, voor Chmol de waarde 7·10-4 Nmjrad worden gevonden. De waar
den voor Cm, C;, C1 en KP zijn in paragraaf 6.5 bepaald. Er moet gelden: 
chtot < < Cm ·C; ·Cl ·KP = > 



7·10'4 < < 267{).3·2.5·10'5 ·2 = > 
7·10'4 < < 4·10'3 , 
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Dit is dus maar net toegestaan. We kunnen hier duidelijk zien dat er een 
minimale versterking nodig zal zijn om het systeem stabiel te krijgen. Als 
cm C; c, ·KP < chtot dan zal het systeem altijd instabiel zijn. 

Dan kan het regelschema vereenvoudigd worden tot het regelschema van figuur 7. 

Tl +o- "' 
Um Kd s+Kp+ 

Us i _J_ Cm Ci 
J s2 +Ki/s -

Gs(s) Gm(s) R(s) Gi( s) 

Tm 
Ct ...___ 

Gt( s) 

Figuur 7: Vereenvoudigd regelschema 

Omdat het hier gaat om zeer kleine massatraagheden, is het te verwachten dat het 
systeem over een grote rondgaande versterking zal beschikken. Bij de berekening 
van de werkelijke waarden in paragraaf 6.5 zal blijken dat dit inderdaad zo is. Bij de 
aannamen hierboven was al aangetoond dat de termen die het fysisch gedrag van 
de rotor beschrijven te verwaarlozen zijn ten opzicht van de termen van de 
regelaar. Volgens [4] zijn de overdrachten H;(s) en Ha(s) bij een hoge rondgaande 
versterking te vereenvoudigen tot: 

1 
(3.29) =-

en 

s 
(3.30) 

Nu is een systeem verkregen met een aantal zeer gunstige eigenschappen: 
i(t) = T,(t)/C" dus de gemeten stroom is een directe maat voor het te meten 
moment. 
Er worden nauwelijks eisen gesteld aan de lineariteit van de sensor, zie [4]. 
De resolutie van de hoekmeting wordt slechts beperkt door de componenten 
die voor de verwerking van het signaal gebruikt worden. Tienden van microme
ters zijn volgens [16] haalbaar. Dit zou volgens formule (6.1) bij do= 40 mm een 
hoekresolutie van 1 ·10'6 rad (7 ·10.5 graden) betekenen. Omdat bij het ontwerp 
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niet aan de allerhoogste eisen wordt voldaan zal deze resolutie niet gehaald 
worden. 
De snelheid van het systeem (bandbreedte) is in eerste instantie volledig 
bepaald door de regelaar R(s), die eenvoudig met opamps gemaakt kan 
worden. Om een zo snel mogelijk systeem te maken hoeft men slechts R(s) 
juist te kiezen. 

3. 7 Root-locus van het systeem 

Voor het onderzoek naar de stabiliteit van het systeem wordt gebruik gemaakt van 
een analyse met behulp van root-locus-diagrammen. Hiertoe worden eerst alle 
polen en nulpunten van de open-loop-overdracht bepaald. Uitgaande van deze 
polen wordt een root locus berekening gemaakt Tevens worden een aantal 
methoden bekeken om de stabiliteit van het systeem te verbeteren. 

De open-loop pole en nulpunten zijn uit de deeloverdrachten te bepalen: 

• De overdracht van het restmoment naar de hoek is gegeven in formule (3.5). 
Hierin verwaarlozen we de wrijvingstermen en gebruiken de parameter Chtot· Dit 
houdt in dat we de voor het systeem ongunstigste situatie bekijken, namelijk 
dat Chtot de maximale positieve waarde heeft. In werkelijkheid zal namelijk wel 
wrijving optreden, wat een dempend effect zal hebben. Voor de open-loop 
overdracht levert dit twee polen bij s= ± (ChtoJJ)0

·
5 zie formule (3.6). Bij deze 

analyse is Chtot 7 ·10-4 Nmjrad genomen en J = 10-9 kgm2
• Dit levert twee polen 

bij s= ±840 radjs. 

• De overdracht van de hoekmeting zoals beschreven in paragraaf 3.2 heeft een 
laagdoorlaatkarakter de componenten zijn zo gekozen dat de pool bij s = -104 

radjs ligt. 

• De regelaar zorgt voor twee nulpunten bij s=-400 rad/sen twee polen bij s=O 
en s =-104 radjs (zie formule 1.19, paragraaf 3.3). In de gerealiseerde opstelling 
ligt de pool bij s=-105 radjs, maar omdat gebleken is dat een betere filtering 
gewenst is, is daar in deze paragraaf al rekening mee gehouden. 

• De overdracht van de stroombron heeft twee polen bij s = -910 ± 1.9 ·1 04 i rad/ s, 
zie paragraaf 3.4. 

• De overdracht van de stroom naar het inductieveld in de luchtspleet heeft 
tenminste een pool bij s = -8 ·1 04 radjs, maar deze kan volgens paragraaf 3.5 
ook groter zijn. 

• Voor de rondgaande versterking van het systeem bij open lus kan geschreven 
worden: C1 C; ·K; Cm/Chtot· 



29 

In tabel 1 zijn alle polen en nulpunten nogmaals samengevat. 

Van dit systeem kunnen we 
nu de root locus bepalen. 
Deze is voor de hierboven 
bepaalde polen en nulpun
ten gegeven in figuur 8. De 
polen schuiven langs de 
poolbanen met de groter 
wordende rondgaande ver
sterking. Er is slechts een 
gedeelte van de rootlocus 
weergegeven. Nog verder 
links liggen nog twee polen 
die een uitbrekende pool
baan die vervolgens naar 
links gaat. Uit figuur 8 blijkt 
dat de rechtse poolbaan 
uitbreekt en het linker half-
vlak van het Laplace domein 

Tabel 1: 'Open-loop' polen en nulpunten 

Polen (rad/s) Oorsprong (overdracht) 

840 Fysisch (G.) 
0 Regelaar (R) 

-840 Fysisch (G.) 
-8 ·1 04 Wervelstromen (Gt) 
-910±1.9·104 i Stroombron (G;) 

-1 ·1 04 Hoekmeting (Gm) 
-1 ·1 04 Differentiator (R) 

Nulpunten Oorsprong (overdracht) 
(radjs) 

-400 Regelaar (R) 

800: 

/-Boo: -24.oo . .3ooo i 

~0 
-3600 0 ..................... *.! -~1...=.0..::c.;O::X3.~.9.!9 .......... . 

0,4.90 

Figuur 8: Root locus van systeem met polen en nulpunten als in tabel 1 

binnengaat. Er is dus, zoals al geconcludeerd was in paragraaf 3.6, een minimale 
versterking nodig om het systeem stabiel te krijgen. Maar de links uitbrekende 
poolbaan gaat naar het rechter halfvlak. Er is dus ook een maximum waarde voor 
de versterking. Bij deze ligging van de polen is de minimale versterking 330 en de 
maximale versterking is 3000. De figuren 8, 9 en 10 zijn weergaven van het verloop 
van de root-loci, die expres niet op schaal gegeven zijn. Diverse versterkingen met 
de bijbehorende polen (reëel en imaginair deel) zijn in de figuren aangegeven. 

Omdat het eigenschappen van het totale systeem afhankelijk zijn van de massa
traagheid en de Chtot' is bij verschillende waarden van de variabelen J en Chtot is 
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onderzocht welke maximale rondgaande versterking toegestaan is. Hieruit blijkt dat 
de toegestane maximale versterking omgekeerd evenredig met Chtot is. Dit heeft tot 
gevolg dat de andere overdrachtsconstanten C" Cm, C;, K, niet veranderd hoeven te 
worden om het systeem bij veranderende Chtot en gelijke J stabiel te houden. Bij 
verandering van J bij constante Chtot blijkt dat de toegestane versterking evenredig 
is met J. Dit betekent dat de versterking bij kleiner wordende J ook kleiner moet 
worden. De versterkingsfactor C1 is evenredig met het volume van de gebruikte 
magneet. We gaan er hier van uit dat het compensatie moment met a:3 schaalt, 
zodat ook het volume van de magneet en daarmee C1 met a:3 schaalt. Als we het 
systeem bij schaling naar beneden stabiel willen houden dan zal de versterking 
omlaag moeten. Immers de toegestane versterking schaalt met a:5 en de werkelijke 
versterking met + a:3. Willen we de zelfde situatie handhaven, dan zal dus de rest 
van de versterkingstatoren (Cm, C, en K,) met a:2 moeten schalen. Welke betekenis 
dit precies heeft voor het systeem wordt nader behandeld in paragraaf 9. Voor 
deze paragraaf is van belang dat we een zo groot mogelijke rondgaande verster
king willen kunnen toestaan. 

Het liefst zouden we het versterkingsgebied waarin het systeem stabiel is vergroten. 
Met name naar boven omdat dit van groot belang is als het systeem omlaagge
schaald wordt. Voor het vergroten van de stabiliteit zijn op het eerste oog een 
aantal eenvoudige mogelijkheden die hier nader bekeken worden. 

Uit de theorie is bekend dat een het toevoegen van een lead-lag regelaar de 
stabiliteit van een systeem kan verbeteren. Het effect van het toevoegen van zo'n 
regelaar is met behulp van root-locus diagrammen getest. Gebleken is dat in geen 
enkel geval een positief effect optrad. Hiermee valt deze methode om meer 
stabiliteit te vergroten af. 

Omdat de maximale versterking veroorzaakt wordt door het uitbreken van de 
poolbaan in het linker halfvlak zou men de stabiliteit van het systeem kunnen 
vergroten door te zorgen dat de poolbaan pas uitbreekt bij een hogere versterking. 
Dit kan op twee manieren: men kan de rechter pool verder naar rechts schuiven of 
de linker verder naar links. Omdat de rechter in feite gegeven wordt door de te 
meten motor is slechts het aanpassen van de linker pool, veroorzaakt door de 
filters van zowel de differentiator als de hoekmeting (beide liggen opdezelfde 
plaats), interessant. Getest is de root-locus met beide filters bij -2·104 radfs. Dit 
bleek weliswaar effect te hebben op de plaats van het uitbreekpunt, echter nauwe
lijks op de toegestane maximale versterking. Alleen verschuiven van de polen van 
de overdracht van de stroombron naar links heeft ook nauwelijks effect op de 
maximale versterking. 

In figuur 9 is dezelfde situatie nogmaals te zien maar nu met een snellere regelaar. 
De nulpunten liggen nu bij -1000±400 i. Als men de nulpunten van de regelaar in 
het Laplace-domein naar links verplaatst zal het systeem sneller zijn eindwaarde 
bereiken. Bovendien kan de versterking groter zijn naarmate de nulpunten verder in 
het linker halfvlak liggen, in dit geval is het stabiele versterkingsinterval 2200 tot 
13000 (een factor 4 groter bij dan de situatie van figuur 8). Er is een grens aan de 
snelheid waarmee geregeld kan worden. Dat dit in de praktijk begrensd is blijkt uit 
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1300,19000 ~ 13000: 0,6400 

I 
6500: -910,3.700 

12200: 0,1400 

, (~oo.q, ....... ._ .. -.. -... -... -~ .. ,~ 180: ~9.2.~~------··---
~ I 

Figuur 9: Root locus met snellere regelaar 

figuur 10. Daarin zijn de nulpunten van de regelaar bij s = -1500 ± 600 i gelegd (te 
ver naar links) met als gevolg dat de rechts uitbrekende poolbaan niet meer naar 
het linker halfvlak gaat. Het is dus voor een zo hoog mogelijk toelaatbare verster
king nodig om een zo snel mogelijke regelaar te gebruiken. 

0,4300 

---"" 
Figuur 10: Root-locus met te snelle regelaar 

Een combinatie van een aantal van bovengenoemde mogelijkheden leidt tot een 
optimale verbetering van de stabiliteit. Hierboven is al geconstateerd dat de 
stabiliteit van het systeem toeneemt naarmate de nulpunten van de regelaar verder 
links liggen. Dit wordt begrensd doordat op een gegeven moment de rechter 
poolbaan niet meer naar het linker halfvlak komt. Dit komt omdat de nulpunten dan 
te dicht bij een van de polen van de filters komt. Deze pool verder naar links 
plaatsen heeft echter weer tot gevolg dat het systeem gevoeliger zal worden voor 
ruis en andere storende effecten. Een tweede optie is het verder naar links brengen 
van de polen van de stroombron. Dit vereist echter een aanpassing van de 
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schakeling in de stroombron. Het effect op de toegestane versterking is maar zeer 
gering, maar er zal dan een betere demping zijn voor hoge frequenties en dus 
minder invloed van storende effecten. 

Getest is een situatie waarbij de polen van de filters bij respectievelijk -15000 radjs 
en -20000 radjs liggen, de polen van de stroombron verschoven zijn naars=-
2000± 19000 i radjs en de nulpunten van de regelaar bij -1500±600 i radjs lagen. 
Hierbij werd gevonden dat het systeem dan bij rondgaande versterkingen tussen 
5800 en 34000 stabiel is. De minimale versterking is dus evenals de maximale 
versterking groter geworden (een factor 2.6 ten opzichte van de situatie van 
figuur 9). 
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4 Frequentiegedrag van het systeem 

Voor de berekening van het frequentiegedrag van het systeem wordt gebruik 
gemaakt van de vereenvoudigde overdrachten. Hierdoor is de overdracht 
H;(s) = 1 /C., zodat de stroom momentaan het koppel T1 volgt. In paragraaf 7.1 zal 
aangetoond worden dat dit juist is voor het frequentiebereik dat hier nodig is. Voor 
de overdracht H6 (s) geldt na invullen van R(s): 

(4.1) 

waarin 

(4.2) 

Voor een zo snel mogelijk systeem moeten de beide polen van de overdracht zo 
ver mogelijk van de oorsprong liggen. Dit houdt in dat Kp/Kd zo groot mogelijk moet 
zijn. Tevens moet dan de tweede term van s, en S2 klein, liefst nul, zijn. Deze term 
geeft immers de frequentie aan waarmee het signaal uitslingert na een excitatie. 
Dus moet gelden: 

(2~J = -~: (4.3) 

Als de rechter term groter is dan de linker vertoont het systeem slingeringen. Als de 
linker term groter is, is het systeem trager dan eigenlijk zou kunnen. Gestreefd 
wordt dus naar: 

(4.4) 

4.1 Responsie op een stapfunctie 

Om een indruk te krijgen van de eigenschappen van het systeem wordt de 
responsie van i(t) en E>(t) op een stapfunctie op T1 berekend. Hierbij wordt uitge
gaan van de vereenvoudigde overdrachten voor H; en H6 . Dit is eigenlijk niet 
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toegestaan omdat bij de vereenvoudiging juist een beperking aan de hoogste 
frequentie is gesteld, maar in de praktijk kan een stapfunctie ook niet optreden. De 
responsie geeft een goede indruk van het gedrag van het systeem. We stellen 
daarom: T1(t) = T mmax ·u(t), waarbijT mmax de bovengrens van het meetbereik voor
stelt. Tevens wordt naar aanleiding van hoofdstuk 4 aangenomen dat S1 = S2 • Als dit 
niet zo is, dan krijgt de responsie een iets meer slingerend karakter. Voor de 
responsies wordt dan gevonden: 

· T mmax 1(t) = u(t) 
ct 

(4.5) 

E>(t) = T mmax te -s1t 

CmCiCtKd 
(4.6) 

De stroom is dus de momentane waarde van het moment dat gemeten moet 
worden. De hoek e moet liefst zo snel mogelijk weer naar nul en het maximum 
moet zo gekozen worden dat bij de meting van de hoek de lichtstraal nog op de 
sensor valt. 

Op tijdstip t=-1/S 1 vinden we de maximale hoek E>rim waarvoor geldt: 

(4.7) 

Deze hoek E>r;m is van belang bij het realiseren van het hoekmeetsysteem van 
figuur 23. De maximale hoek elim moet namelijk beperkt blijven tot een zodanige 
waarde dat de laserstraal altijd op de sensor blijft. Dit houdt dus blijkbaar een 
minimale versterking in. 

4.2 Responsie op een sinus signaal 

Om de responsie van het systeem op een sinusvormig signaal wordt gesteld: 
T1=Tmmax Sin(w·t) en S1 =S2• De stroom volgt natuurlijk weer momentaan dit moment 
en is verder voor de berekening niet van belang. 

Voor de overdracht H,.(s) kan in het w-domein geschreven worden: 

(4.8) 

Nu kunnen van deze overdracht de modulus en fase bepaald worden. 



Arg{H9 (w)} = ~ 2 Arctan(O) 
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Nu is de responsie van de stationaire toestand: 

e(t) = 
2

T max 0 Sin(wt+~-2 Arctan(O)) 
CmC1CtKp 0 2 +1 2 

De maximale uitwijking wordt gehaald bij n = 1: 

Tmax 
emax = --=-'-----

cmcictKp 

U) 
met 0=-

-s1 
(4.9) 

(4.10) 

(4.11) 

(4.12) 

Uit formule (4.11) is ook direkt te zien hoe de Bode diagrammen van de ideale 
H6 (s) eruit zullen zien. 

4.3 Responsie op een signaal met meer harmonischen 

In de voorgaande paragraaf is een berekening gemaakt van de responsie op een 
sinusvormige excitatie. In de praktijk zal de meting van het koppel tot gevolg 
hebben dat de excitatie ook hogere harmonischen bevat. Om meer indruk te 
krijgen van de gevolgen die dat heeft is de responsie op een signaal met hogere 
harmonischen bekeken. We gaan hier uit van een excitatie met de eerste vier 
oneven harmonischen en tevens is de grootte van de harmonische component 
omgekeerd evenredig met het rangnummer. Voor de excitatie kan dus geschreven 
worden: 

T(t) = T ~ Sin((2n+1)w0 t) 
1 mmax L.,; 2n 1 n~o + 

(4.13) 

Voor oneindig veel harmonischen is dit een blokvorm. Met behulp van de voor
gaande paragraaf is door sommatie van alle afzonderlijke responsies eenvoudig de 
stationaire responsie te bepalen, zie hiervoor figuur 11 en 12. Hierin is de responsie 
berekend voor Nh=4 (aantal hogere harmonischen), en s, =s2 =-300. 
De maximale steilheid van de excitatie wordt gevonden bij de nuldoorgangen en is 
gelijk aan T mmax ·(Nh + 1) ·w0 • Deze formule bepaalt straks wat de maximale snelheid 
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E r1 j SC 

Figuur 11: Exciterende functie T1(t). Bestaande uit de le, 3e, Se, 7e, 9e harmonische 
bij een grondharmonische w0 =100 1r radjs. 
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Figuur 12: Responsie van de hoek e op de excitatie van figuur 11 

is waarop een meting gedaan zou kunnen worden (het draaien van de stator van 
de motor). Vanwege de beperking die voor dijdt geldt, betekent dit dat hoe meer 
hogere harmonischen zich op het te meten moment bevinden, des te lager moet 
de draaisnelheid van de stator zijn. Als we stellen dat Nh = 4 en we nemen de 
maximale steilheid voor het moment, zoals berekend in paragraaf 3.4, 0.35 Nmjs, 
dan blijkt de maximale grondfrequentie wo= 700 rad/s te zijn. Hieruit blijkt dat de 
maximale uitgangsspanning van de stroombron nauwelijks eisen stelt aan de 
maximale snelheid waarmee de stator van de motor mag worden rondgedraaid. 
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5 Ongewenste momenten en krachten 

Zoals al in paragraaf 2 werd opgemerkt zijn er een aantal momenten en krachten te 
verwachten die niet gewenst zijn. Voor een deel zijn deze te wijten aan de aanwe
zigheid van ijzer. Het beschouwen van de situatieschets, gegeven in figuur 1 in 
paragraaf 2, kan de hier opgesomde effecten verduidelijken. De mogelijk optreden
de ongewenste effecten zijn: 

Ongewenste effecten door de magneet: 

Demagnetisatie van de magneet. Om dit te voorkomen kan men i beperken 
enjof de Bsat van het ijzer goed kiezen. 
De magneet zelf introduceert al een kleefmoment omdat de magnetische 
energie van het systeem minimaal is voor de hoek 9 = 90°. 
M in de magneet kan inhomogeen zijn doordat het materiaal niet homogeen is. 
Dit kan ongewenste momenten en krachten veroorzaken. Dit kan men voorko
men door een juiste materiaalkeuze. 
De op de magneet uitgeoefende krachten zijn een extra belasting voor de 
lagers van de motor en dit kan leiden tot een verhoging van de wrijving. 
Als de magneet zich uit het centrum bevindt, zullen krachten op de magneet 
uitgeoefend worden. De magneet heeft reluctantie, dat wil zeggen 1-Lrec > 1, waar
door een kracht kan ontstaan. Door inhomogene velden in de luchtspleet kan 
ook een kracht ontstaan. 
De temperatuurafhankelijkheid van de magnetisatie. Men moet dus een 
materiaal kiezen met een lage temperatuurcoëfficiënt of de temperatuur 
constant houden. 

Ongewenste effecten door het ijzer: 

Hysterese in het ijzer. Doordat een veld achter blijft kan dit een ongewenst 
moment veroorzaken. Door een materiaal met hoge IJ., en lage remanentie te 
kiezen en de luchtspleet groot genoeg te nemen kan men dit beperken. 
De permeabiliteit van het ijzer is niet constant, zodat niet-1ineairiteiten optreden. 
Dit is verwaarloosbaar indien de magnetische geleidbaarheid van de lucht veel 
kleiner is dan die van het ijzer, m.a.w. een hoge IJ., is gewenst. 
Wervelstromen in het ijzer en in de magneet kunnen de regelsnelheid beper
ken. Het ijzer kan men ter voorkoming van wervelstromen lamelleren. Voor de 
magneet moet het materiaal met de hoogste soortelijke weerstand genomen 
worden. 

Ongewenste inductievelden: 

Het luchtspleetinductieveld Be is niet geheel homogeen. Dit kan ongewenste 
krachten veroorzaken als de magneet uit het centrum is gebracht. Door de 
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lengte van de luchtspleet relatief klein en de oppervlakte van de luchtspleet 
relatief groot te kiezen kan dit verminderd worden. 
Het inductieveld buiten de luchtspleet kan in de motor indringen en ongewenste 
effecten (o.a. verzadiging, extra kleefmoment) ten gevolge hebben. Afschermen 
met magnetisch geleidend materiaal kan nodig zijn. 

Effecten van de lagers: 

Coulombse wrijving en stictie kunnen een moment veroorzaken, zodat er een 
interval voor i is waarvoor e constant is. Dit kan afwijkingen bij de bepaling van 
het moment van de motor veroorzaken. 
Door het gewicht aan het eind van de as kunnen slingeringen in de loop van 
de as optreden, alsmede extra belasting van de lagers, die wellicht beperkt 
moet worden. 

Aandachtspunten bij de constructie: 

Het bevestigen van de magneet op de as is niet eenvoudig. Voor iedere 
asdiameter en ieder meetbereik is een nieuwe magneet nodig. 
Detectie van de hoek e moet contactloos gebeuren, dus een methode met licht 
dat weerkaatst wordt via een spiegel ligt voor de hand. 
Voor een hoek 9=90° is het moment Tm nul. Omdat de magneet juist in deze 
stand wil staan zal het invangen niet eenvoudig zijn. Er moet wellicht een 
speciale inrichting voor gemaakt worden. 

Diverse effecten: 

De massatraagheden verbonden door een niet starre as vormen een massa~ 
veer systeem, wat oscillaties tot gevolg kan hebben. 
Omdat er voor de grootte van de momenten die met dit systeem te meten 
zouden moeten zijn nog nauwelijks meetapparatuur te verkrijgen is, moet ook 
een ijkmethode bedacht worden. 
Voor de aansturing van de spoel wordt het liefst een spanningsgestuurde 
stroombron gebruikt. Omdat deze slechts een beperkte steilheid van de stroom 
kan leveren beperkt dit de regelsnelheid van het systeem. De inductiviteit van 
de spoel moet zo klein mogelijk gehouden worden. 
Doordat de as van het meetobject niet onmagnetisch is, kan er een hysterese 
moment door tijdelijke magnetisatie van de as ontstaan. 

De in deze inventarisatie genoemde problemen zijn niet allemaal belangrijk. De 
meeste zijn op voorhand te verwaarlozen indien men een juiste constructie toepast. 
Dit houdt in dat bij de realisatie veelal stilzwijgend met bovenstaande problemen 
rekening wordt gehouden. In de volgende subparagrafen wordt op de belangrijkste 
effecten, zijnde de ongewenste momenten en krachten, dieper ingegaan. 
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5.1 Bepaling van het kleefmoment 

Er is in de vorige paragraaf opgemerkt dat er bij dit systeem sprake zal zijn van 
een kleefmoment doordat de magnetische energie binnen de magneet afhankelijk is 
van de hoek 9, zie [3]. Dit moment noemen we Th. 

Een eenvoudige afschatting van het moment dat optreedt als spoel onbekrachtigd 
is en de magneet onder een hoek 9 in het centrum van de luchtspleet is geplaatst, 
is te maken door aan te nemen dat de magneet door een geconcentreerde spoel 
met hoogte (van beneden naar boven op het papier) dm en een lengte (loodrecht 
op het papier) gelijk aan die van de magneet in de luchtspleet (dm) kan worden 
voorgesteld. De ijzeren vlakken aan beide zijden van de magneet worden voorge
steld door oneindig grote vlakken met oneindige permeabiliteit. De vlakken werken 
nu vanwege symmetrievoorwaarden als twee spiegels die in principe oneindig veel 
beelden van de geconcentreerde spoel in de luchtspleet veroorzaken. We gaan 
ervan uit dat voor een redelijke schatting slechts één spiegelbeeld van beide spie
gels nodig is. Deze situatie is weergegeven in figuur 13. 

!g 

dm 
lg 

lg 

Figuur 13: Benadering van Th met luchtspoelen 

We maken hier gebruik van een geconcentreerde spoel, waaraan we de eis stellen 
dat deze een magnetisch moment gelijk aan dat van de gerepresenteerde magneet 
heeft. Dit heeft tot gevolg dat op grote afstand de velden gelijk aan elkaar zijn. Het 
magnetisch moment van de magneet is MoVm = Mo·(:n:/4)-dm3

• Het magnetisch 
moment van een spoel met hoogte dm, lengte dm en stroom im is gelijk aan im ·dm2

• 

Gelijkstellen van deze magnetische momenten resulteerd in: im = (:n:/4) ·Mo -dm. 
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Het moment per lengte th die op de magneet werkt als functie van de hoek 8 nu te 
schrijven als samenstelling van krachten op afzonderlijke geleiders: 

~0 (1tM 0dnJ4)2 dmsin(8) dmsin(e) 
th(e) = + 

2n 19 +dm oos(Ei) !g dm cos(e) 

1J.0 (1t M0 d 11J4)
2 (+ 2d~sin"(e)c.os(8) l 

2Jt 12 +d"' sin2 '6) g m \ 

(5.1) 

Dit is verder uit te werken tot: 

(5.2) 

Door vermenigvuldiging van th met de lengte van de magneet is voor het totale 
moment Th te verkrijgen: 

(5.3) 

Invullen van l9 =2mm, dm=0.6mm, M0 =1/JJ.o en de lengte van de magneet 0.6 mm 
laat zien dat de cosinus en sinus termen in de noemer geen grote invloed hebben 
en dat voor Th te schrijven is: 

(5.4) 

Voor de eerste afgeleide bij 9 = oo vinden we dan eh = -1.75·10"7 Nmjrad. Dit 
voorspelt dus, zoals uit figuur 13 eenvoudig in te zien was geweest, een stabiele 
situatie voor 8=0°. Het maximale moment Thmax=-8.8·10-e Nm. Er is bij dit model 
echter geen rekening gehouden met het effect dat veroorzaakt wordt doordat het 
instelpunt van de magneet gunstiger (demagnetiserende factor wordt kleiner) komt 
te liggen naarmate 9 dichter bij 90° ligt. Dit betekent voor bovenstaand model dat 
de bekrachtiging afhankelijk is van 9. Het hierboven gebruikte model is in feite een 
grensgeval als we beschikken over een oneindig dunne magneet. 

Het hierboven gebruikte model met geconcentreerde windingen is in weerspraak 
met het fysisch inzicht dat een instabiele situatie voor 8 = 0° voorspelt. Dat de stand 
9=0° eigenlijk een instabiele situatie moet zijn is middels een gedachtenexperiment 
in te zien. Stellen we de magneet in een stand 9=90° ingesloten in het ijzeren juk 
zonder luchtspleet voor, dan is de totale magnetische energie nul. Dit betekent dat 
iedere verandering van de hoek 9 tot een vergroting van de magnetische energie 
zal leiden. Dus zal er een stabiele stand bij 9=90° zijn. Ook als er wel een lucht
spleet is, zal dit optreden alleen zullen de optredende momenten kleiner zijn. 
Omdat we blijkbaar met eenvoudige schatting niet tot resultaat kunnen komen, 
moeten we overgaan tot een computerberekening met behulp van een eindige ele-
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menten programma. 

Het kleefmoment is ook te bepalen door de berekening van de magnetische 
energie Wp als functie van e. het kleefmoment Th is dan te bepalen via: 

_ dWP 
de 

(5.5) 

Daar W p niet analytisch te bepalen is, is gebruik gemaakt van het computerpro
gramma PE2D om Th numeriek te bepalen. PE2D is een programma van de firma 
VectorFields dat werkt volgens de eindige elementen methode. Dit programma 
voert alleen veldberekeningen uit voor tweedimensionale problemen. Bij de bereke
ningen is daarom aangenomen dat de magneet in de z-richting oneindig lang is. 
Berekening van alle grootheden wordt dus gedaan per lengte-eenheid, waarna 
vermenigvuldiging met de werkelijke lengte volgt. Dit geeft natuurlijk afwijkingen, die 
naar grootte moeilijk in te schatten zijn en die er voor zorgen dat de berekening 
alleen een indruk van de ordegrootte in de praktijk geeft. 

De magnetische energie van het systeem is berekend door over het volume van de 
luchtspleet V2 'llo H 2 en over het volume van de magneet V2 'llo ·IJ., H 2 te integreren. 
De berekeningen zijn uitgevoerd voor een luchtspleet 1

9 
= 2mm, ijzer {IJ.,= 50000) met 

een breedte van 10 mm en een straal van de magneet van 0.3 mm. Alle gevonden 
waarden (per lengte eenheid) zijn teruggerekend naar een magneetlengte (in de z 
richting) van 0.6 mm. Een schets van de gesimuleerde situatie is te zien in fi-
guur 14. 

1 ];'-IITI 
----"---~-~-----~~~-----~ 

Figuur 14: Schets van de simulatie van Th 

In figuur 16 zijn de resultaten te zien. Duidelijk te zien is dat voor een cylindrische 
magneet een instabiel nulpunt aanwezig is bij oo (de gewenste stand). Bij 90° 
(ongewenste stand) is daarentegen wel een stabiel punt. Verder valt op dat het 
verloop van de grafiek veel weg heeft van een sinusvorm. Dit houdt in dat voor 
kleine hoeken de grafiek goed lineair te benaderen is. 
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Daar Th destabiliserend werkt is dit moment natuurlijk ongewenst. Een methode om 
te zorgen dat er wel een stabiliserend moment rond 9=0 is, is de magneet langer 
maken in de richting dwars op de magnetisatie. Dit wordt ook gesuggereerd door 
het eenvoudige model. Hierin wordt immers voor een oneindig dunne magneet een 
stabiele situatie voorspeld voor de stand 9=0°. Daarom zijn ook berekeningen 
gemaakt voor magneten met een vorm zoals in figuur 15. 

b 

-~ ii 

Figuur 15: Bij simulaties gebrui
kte speciale vorm 

Gebruikt met: 
a=0.10mm b=0.657mm c=0.757mm 
a 0.15mm b=0.396mm c=0.546mm 
a=0.20mm b=0.253mm c=0.453mm 
a=0.25mm b=0.158mm c=0.408mm 
a=0.30mm b=0.086mm c=0.386mm 

Hierbij is de oppervlakte van de doorsnede met het x-y-vlak van de magneten gelijk 
gehouden aan die van een cylindervormige magneet met straal 0.3 mm. Voor hoe
ken van nul tot negentig graden zijn berekeningen uitgevoerd, vanwege symmetrie 
zijn daarmee ook de momenten voor de andere hoeken bekend. In figuur 16 zijn 
de berekende waarden van Th uitgezet tegen de hoek 9. 
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Uit figuur 16 blijkt dat compensatie voor het kleefmoment door de vorm mogelijk is. 
Het is echter wel zo dat het verschil tussen de afmetingen in de x-richting en de y
richting aanzienlijk moet zijn voor enig effect te zien is. Een nadeel van het verande
ren van de verhouding van de lengten is dat bij 9 = 90 graden er veel sneller 
demagnetisatie optreedt. Er zal dan dus voor gezorgd moeten worden dat er geen 
grote velden ontstaan als 9 = 90 graden . 

. 8 

G 7 ,, 
0 6 

Figuur 16: Houdmoment Th(e) 
Voor cylinder, 
Speciale vorm met diverse waarden voor a (0.1, 0.15, 0.20, 0.25, 0.3 mm) 

Voor het systeem zijn slechts een benadering voor kleine hoeken en de maximale 
waarde interessant. Voor kleine hoeken geldt voor een cylindervormige magneet: 

(5.6) 

Hierbij is 9 in radialen gegeven. De eerste orde benadering die hier gevonden is, 
levert de waarde voor de in paragraaf 5.1 geïntroduceerde constante eh en wel 
eh 2.12 1 o-6 Nmjrad. 
En voor de maximale waarde van dit moment is gevonden: 
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(5.7) 

Het valt op dat er geen goede overeenkomst is tussen de benadering en de 
simulatie. Dit was al aangegeven door het fysisch inzicht in de totale magnetische 
energie, dat een gedrag voorspelde zoals dat uit de simulatie is gebleken. 

De maximale waarde Thmax zal voor de magneet ingevangen is overwonnen moeten 
worden om de magneet van de voorkeurspositie 9=90° naar 9=0° te brengen. De 
waarde van eh is van belang omdat hiermee de instabiliteit van het systeem 
beschreven wordt, die door de regeling van het systeem overwonnen moet 
worden. In de praktijk zal ook het meetobject, als het kleefmomenten heeft, een 
bijdrage aan deze instabiliteit (ehmo,) leveren, die veelal groter zal blijken te zijn dan 
eh. Het zal dus geen zin hebben om eh door verandering van de vorm te verande
ren. Dit geldt des te meer gezien de nadelen, snellere demagnetisatie en proble
men bij het maken, die bij aangepaste vorm magneten optreden. 

Omdat het in de praktijk onmogelijk is om het hoek-meetsysteem zo uit te richten 
dat 9 in rust precies 90° is zal er een soort offset moment blijven bestaan. Als 
voorbeeld nemen we aan dat de offset hoek 90.=0.1° =rc/1800 rad, dan is dus het 
moment door deze offset T mos 2.12 ·1 o·S ·re I 1800 ~3. 7 ·1 o·S Nm. In de praktijk zal de 
hoek eo. natuurlijk veel kleiner zijn en dus ook het hierdoor ontstane moment T mos· 
Het moment T mos is een component van het fout moment Terr dat in paragraaf 3.1 is 
ingevoerd. Dit moment beperkt dus het meetbereik waarover nauwkeurig gemeten 
kan worden. De magneet zoals hierboven gesimuleerd, is in staat om bij Bemax=O.S 
Teen maximaal moment Tmmax 100 !J.Nm te meten. Door Tmos is het echter niet 
meer mogelijk om een moment van 3.7·10.7 Nm nauwkeuriger dan 1% te meten. In 
de volgende paragraaf zal echter een oorzaak van een meetfout uitgewerkt worden, 
die veel belangrijker is. 

5.2 Draaimoment door hysterese ijzer 

Doordat het ijzer een zekere remanentie heeft zal er in de luchtspleet een veld 
aanwezig blijven ook als de stroom door de spoel nul is. Dit ongewenste veld levert 
net als het gewenste veld een draaimoment Door berekening van dit resulterende 
veld kan met behulp van formule (2.12) het hierdoor voortgebrachte moment 
bepalen. Voor de berekening van het effect van hysterese wordt uitgegaan van een 
gestileerde BH-curve zoals aangegeven in figuur 17. Hierbij wordt ervan uitgegaan 
dat de magnetisatie karakteristiek beschreven kan worden door een rechte lijn door 
(Hc,O). 
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--- H 

Figuur 17: Gestileerde BH-curve 

Voor de door hysterese bestaande velden in het ijzer en de luchtspleet geldt 
zonder bekrachtigde spoelen: 

H1(1iJ+H 9 ·Ig = 0 

Met He de coërcitieve veldsterkte van het ijzer. 

Dus na substitutie: 

-!lo ila·Hc 

1 + ~r!Jiij 

Voor grote IJ., zal gelden dat IJ., ·Vlij> > 1 zodat: 

B H 
lij 

e ::: -tJ.o cj 
g 

(5.8) 

(5.9) 

(5.10) 

(5.11) 

(5.12) 

(5.13) 

Stel we nemen lij= 20 cm en 1
9 
= 2 mm. En voor het ijzer een materiaal met hoge IJ., 

en geschatte He -40 Ajm, dan is Be= 5 ·1 o-3 T. Duidelijk is dat het resulterende 
inductieveld in de luchtspleet ten gevolge van hysterese te verwaarlozen is ten op
zichte van het inductieveld van 0.5 T, dat we van plan zijn aan te leggen, dus ook 
het moment dat dit tot gevolg heeft zal verwaarloosbaar zijn ten opzichte van het 
maximale koppel. 
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Het betekent wel, net als bij het in de vorige paragraaf berekende offset moment 
T mos' een ondergrens voor het met een bepaalde magneet haalbare meetbereik. Zo 
zal men, ten gevolge van T mh, met een fout van 1% van de volle schaal rekening 
moeten houden. In paragraaf 3.1 is het moment Terringevoerd als de fout op de 
meting In deze en de vorige paragraaf is aangetoond dat Terr uit de componenten 
T mh en T mos bestaat. Zodat we hier nu kunnen schrijven: Te" = T mh + T mos z T mh· 

T mh geeft aan dat bij de materiaalkeuze He en bij de constructie l;i en 19 van grote 
invloed zijn op de te halen meetnauwkeurigheid. Het is ook een van de redenen 
waarom er een voorkeur wordt gegeven aan een hoog veld in de luchtspleet, 
omdat dan de relatieve fout kleiner is. Omdat dit kleine extra inductieveld natuurlijk 
gecompenseerd moet worden, heeft dit een kleine fout in de stroom tot gevolg die 
natuurlijk ook 1% van het volle bereik kan bedragen. 

Om de meetfout te verminderen kan men een bliksoort kiezen met een lagere He. 
Als voorbeeld nemen we hier Mumetall met een He=4 A/m. Hiermee zou men een 
fout van 0.1% van het volle meetbereik kunnen halen. In de praktijk zal dit nog iets 
beter blijken te zijn omdat de He van een materiaal opgegeven wordt van een 
'major-loop'. Vanwege de beperkte uitsturing van het materiaal zal hier een kleinere 
BH-kromme doorlopen worden, met als gevolg een kleinere coërcitieve veldsterkte. 
Zelfs met dit goede materiaal blijft de meetfout door hysterese veel belangrijker dan 
de in de vorige paragraaf door foute hoekmeting beschreven meetfout. 

5.3 Decentrerende krachten 

Indien de magneet niet geheel in het midden van de luchtspleet staat ondervindt de 
magneet een kracht die decentrerend werkt. Deze kracht bestaat uit twee compo
nenten. 

De eerste werkt ook als er geen bekrachtiging van de spoel is en wordt veroor
zaakt doordat de magnetische energie minimaal is als de magneet zich tegen een 
van de ijzervlakken bevindt. Met behulp van een eenvoudige voorstelling van de 
situatie en een simulatie met behulp van PE2D is deze kracht bepaald. 

De tweede werkt op de magneet doordat het aangelegde magneetveld niet 
homogeen is. Deze is ook weer op te splitsen in een kracht door werking tussen M 
en B en een door de permeabiliteit van de magneet, die niet gelijk aan één is, het 
is dus een reluctantiekracht. Met het programma PE2D zijn deze krachten gesimu
leerd voor zowel cylindervormige magneet als voor de aangepaste vorm van figuur 
15. 

Een eenvoudige afschatting van de kracht die optreedt als spoel onbekrachtigd is 
en de magneet uit het centrum is geplaatst, is te maken door aan te nemen dat de 
magneet door een geconcentreerde spoel met hoogte dm (van beneden naar boven 
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op het papier) en een lengte (de richting loodrecht op het papier) gelijk aan de 
lengte van de magneet (dm) in de luchtspleet kan worden voorgesteld. De ijzeren 
vlakken aan beide zijden van de magneet worden voorgesteld door oneindig grote 
vlakken met oneindige permeabiliteit. De vlakken werken nu vanwege symmetrie
voorwaarden als twee spiegels die in principe oneindig veel beelden van de 
geconcentreerde spoel in de luchtspleet veroorzaken. We gaan ervan uit dat voor 
een redelijke schatting slechts een spiegelbeeld van beide spiegels nodig is. Deze 
situatie is weergegeven in figuur 18. 

lg 2x 
0 

dm lg 

lg+2;< 

Figuur 18: Benadering van F" met luchtspoelen 

We maken hier gebruik van een geconcentreerde spoel, waaraan we de eis stellen 
dat deze een magnetisch moment gelijk aan dat van de gerepresenteerde magneet 
heeft. Dit heeft tot gevolg dat op grote afstand de velden gelijk aan elkaar zijn. Het 
magnetisch moment van de magneet is MoVm = M0 ·(n/4)·dm3

• Het magnetisch 
moment van een spoel met hoogte dm, lengte dm en stroom im is gelijk aan im -dm2

• 

Gelijkstellen van deze magnetische momenten resulteerd in: im = ( n I 4) ·Ma -dm. 

De kracht per lengte fy die op de magneet werkt als functie van de uitwijking y is bij 
de hoek 9 nu te schrijven als samenstelling van krachten op afzonderlijke geleiders: 
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fy(Y) 
~o(1tModrJ4)2 1 2 1 

+ 
21t I -d -2y lg-2y 19+dm-2Y g m 

(5.14) 

~o ( 1t Mo drrJ4)2 1 2 
19•d:+2Y l + 

21t 19 -dm+2y lg+2y 

Dit is verder uit te werken tot: 

(5.15) 

Door vermenigvuldiging van fy met de lengte van de magneet (gelijk aan dm) is de 
totale kracht FY te verkrijgen: 

1-Lo 1t (Modrrldm r 1 2 1 l 
32 . 

4
Y , (1

9
-dm)2-4y 2 1: -4y2 + (1

9
+dm)2 -4y 2 

(5.16) 

Voor kleine uitwijkingen is dit te schrijven als lineaire functie van y, immers dan is 
4·l < < (l9-dm)2 en zijn ook de andere noemers vrijwel onafhankelijk van y. Invullen 
van l9 =2mm, dm=0.6mm, Mo=1/l!o en de lengte van de magneet 0.6 mm levert: 

F y(Y) z 1 0. 7 y (y in meters I) (5.17) 

Als voorbeeld nemen we y=0.1 mm, dan is de kracht dus 1.07·10-3 N. 

Bij de simulaties is de luchtspleet 2 mm, de ijzerbreedte 10 mm en de straal van de 
magneet 0.3 mm genomen. Alle gevonden waarden (per lengte eenheid) zijn terug
gerekend naar een magneetlengte (in de z richting) van 0.6 mm. Deze waarden 
komen overeen met de in het ontwerp genomen waarden. In figuur 19 is een 
schets van de gesimuleerde situatie te zien. 
In figuur 20 zijn de krachten te zien als de spoel niet bekrachtigd is. Deze krachten 
zijn berekend uit de verandering van de totale magnetische energie van het 
systeem. De magnetische energie van het systeem is berekend door over het 
volume van de luchtspleet V2 ·l!o ·H2 en over het volume van de magneet 
V2 'IJ. 0 ·IJ., ·H2 te integreren. Deze krachten zouden tevens te berekenen zijn met de 
'Maxwell stress'. Ter verificatie is dit gedaan, waarbij blijkt dat de hiermee bereken
de kracht bij elke waarde van de uitwijking ongeveer twee keer zo groot is als de 
kracht berekend door middel van de verandering van de totale magnetische 
energie. Een verklaring hiervoor is niet gevonden. Voor de cylindervormige mag
neet is te zien dat de kracht voor 9=0° en 9=90° bijna gelijk is. Tevens zijn de 
krachten vrijwel lineair met de uitwijking. De resultaten van de benadering gaven dit 
ook al aan. Bij y=0.1 mm vonden we met de benadering 1.07 ·10'3 N terwijl de 
simulatie 0.45 ·1 o·3 N geeft. Hier zijn de benadering en de simulatie met elkaar 
redelijk in overeenstemming. Voor de magneet met aangepaste vorm (a=0.15) zijn 
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Figuur 19: Schets van de simulatie van de decentrerende kracht 

de zelfde berekeningen uitgevoerd. Nu zijn de krachten voor 9=0° en 9==90° niet 
meer gelijk aan elkaar, maar nog altijd redelijk lineair. 
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Figuur 20: Decentrerende krachten bij onbekrachtigde spoel. 
Voor hoeken: 8=0° en 8=90°, 
Voor cylindrische vorm 
Speciale vorm met a=0.15 mm, b=0.396 mm en c= 0.546 mm. 

Ook voor bepaling van de totale kracht als de spoel vol bekrachtigd is, zijn, omdat 
er dan geen eenvoudige benadering meer te maken is, simulaties met PE2D 
uitgevoerd. Hierbij is het veld in de luchtspleet op 0.8 T gekozen. Verder is hier de 
magneet 1 mm van de rand van de luchtspleet genomen omdat dit dichter bij de 
realiteit komt (de as van de motor is enkele millimeters lang) en het veld is aan de 
rand aanmerkelijk inhomogener. Voor de magneet is een straal van 0.3 mm geno
men. Alle gevonden waarden (per lengte eenheid) zijn teruggerekend naar een 
magneetlengte (in de z richting) van 0.6 mm. Een schets van de gesimuleerde 
situatie is te zien in figuur 21. 
De resulterende kracht is bepaald voor 8 = oo. Indien de kracht bepaald wordt uit 
de 'Maxwell stress' dan blijkt dat er reeds een ongeveer constante kracht uitgeoe
fend die gelijk is aan 7 ·1 o·3 N ook als er geen uitwijking is. Daar dit vanwege 
symmetrie fysisch niet mogelijk is, is deze mogelijkheid tot berekening blijkbaar niet 
goed. Bij de berekening van de kracht zonder bekrachtiging was ook al gebleken 
dat er een flink verschil was met de berekening door middel van de totale magneti
sche energie. Er is daarom gekozen voor een berekening uit de totale magnetische 
energie. Het blijkt echter dat hier nogal wat 'ruis' op de berekening aanwezig is. 
Hierdoor is het niet mogelijk om bij iedere uitwijking de kracht te bepalen. Deze 
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Figuur 22: Totale magnetische energie bij bekrachtigde spoel 
Voor hoek: e = oo 
Voor cylindrische vorm 

'ruis' op de berekening wordt veroorzaakt doordat voor de berekening van deze 
krachten een kleine verandering ten opzichte van een relatief grote magnetische 
energie bekend moet zijn. Doordat de 'mesh', de verdeling in elementen, bij iedere 
uitwijking ook verandert, worden hiermee al kleine veranderingen in de magnetisch 
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energie geïntroduceerd die zich in de berekening openbaren als 'ruis'. Een indruk 
van de kracht die kan optreden kan worden verkregen door de verandering van de 
magnetisch energie te benaderen door een rechte lijn en hiervan vervolgens de 
afgeleide te bepalen. Dit houdt tevens in dat de voorspelling slechts de ordegrootte 
aangeeft en niet meer een echte berekening van de kracht is. De totale magneti
sche energie en de benadering met een rechte lijn is weergegeven in figuur 22. De 
kracht die hieruit volgt is 4·10.3 N. 

Alhoewel voor deze simulatie dezelfde opmerkingen gelden met betrekking tot de 
geldigheid van de simulatie als in paragraaf 5.1 kan op deze wijze wel een indruk 
verkregen worden over de extra belasting die de lagers van de motor te verduren 
krijgen. Vanwege de armwerking krijgt het lager ongeveer twee maal de kracht te 
verwerken die aan het uiteinde van de as wordt uitgeoefend. Voor de magneet 
hebben we een massa van ongeveer 1.3 mg gevonden, zie paragraaf 6.5. Bij 
normale zwaartekracht komt dit overeen met een kracht van 1.3 10·5 N. Dit is te 
verwaarlozen ten opzichte van de op de magneet uitgeoefende elektromagnetische 
krachten. De extra belasting van het lager wordt dus 2 4 ·1 o·3 N = 8 ·1 o·3 N. 

Ter vergelijking schatten we de rotormassa van een motor met momenten in de 
orde van 100 llNm op 8 g. Deze zal dus een kracht van 8·10.2 N op de twee lagers 
uitoefenen. De extra belasting blijft dus (ongeveer 20%) redelijk ten opzichte van de 
al aanwezige belasting. 

5.4 Oscillatie van de massatraagheden 

De stijfheid van de as is niet oneindig groot en daarom vormen de twee met elkaar 
verbonden massatraagheden een massa-veer systeem. Uit literatuur [12) is bekend 
dat voor de oscillatie geldt: 

wosc = JK!J. 
J J 

met I met m .. ... . 
J rnot + ... 1 rn 

(5.18) 

Hierin is K de torsieveerconstante in Nmjrad, Jmot is de massatraagheid van de 
motor en Jm is de massatraagheid van de magneet. K is volgens [15] te schatten 
door: 

met lP (5.19) 
32 

Hierbij is Gas een materiaalconstante, met Gas=8.5 1010 N/m2 voor staal. Verder is das 
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de diameter van de as en las de lengte van de as tussen de beide massa's. Als 
voorbeeld nemen we hier la.=3 mm, da.=0.4 mm Jmot=1·10-11 kgm2 en Jm 5.5·10-
14 kg m 2 (deze waarden gelden ongeveer voor een motor met twee maal zo grote 
afmetingen als de motor van Kinetron). Dan is wosc = 1·106 Hz 

Het blijkt dus dat de oscillatie frequentie vrij hoog ligt. Omdat er in dit meetsysteem 
gebruik wordt gemaakt van een differentiator en omdat de steilheid van de stroom 
beperkt moet worden zijn zulke hoogfrequente signalen ongewenst. Er moet dus 
een laagdoorlaatfilter in de hoekmeting worden opgenomen, wat vrij gemakkelijk is 
omdat de oscillatiefrequentie juist zo hoog is. Verder dient nog opgemerkt te 
worden dat de schaalwet voor de oscillatiefrequentie luidt: wosc + a:-1. Het blijkt 
immers uit formule (5.19) dat geldt K + a:3 en uit paragraaf 2.2 was al bekend dat J 
+ a:5. Uit formule (5.18) volgt nu dat wosc + a:-1. 

Dit houdt in dat voor nog kleinere afmetingen het filteren alleen maar makkelijker 
wordt. Tevens kan dit een bovengrens betekenen voor deze meetmethode, immers 
voor het meten van grotere momenten komt de oscillatiefrequentie in het werkge
bied. Hoe hinderlijk dit is, is afhankelijk van de grootte van de amplitude van de 
oscillatie en de demping die deze oscillatie ondervindt 
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6 Realisatie van het meetsysteem 

6.1 Meetmethode van de hoek e 

Voor de meting van de hoek kunnen we de volgende algemene eisen opstellen: 

Contactloos 
Goede resolutie 
Mag niet gestoord worden door magnetische velden in de luchtspleet 
Liefst zo eenvoudig mogelijk. 

Voor de meting van de hoek zijn een aantal mogelijkheden gevonden in [9]. Deze 
bleken echter in dit geval niet toepasbaar. Er is daarom naar een andere methode 
gezocht. De meting van de hoek e moet contactloos gebeuren, een optische 
meting ligt dus voor de hand. Een andere mogelijkheid zou het meten door middel 
van een magnetische sensor zijn, maar daar o.a. de aanwezigheid van een groot 
veranderend magnetisch veld in de buurt van de magneet de meting nadelig zou 
kunnen beïnvloeden valt deze optie af. Een nadeel van de optische meting is dat er 
een spiegel op de as bevestigd moet worden, wat geen eenvoudige opgave is als 
de afmetingen klein worden. De meting van de hoek gebeurt volgens de schets van 
figuur 23. 

'fiber' 

'laser 
to fiber' 

'collimator' 
1beomsplitter' spiegel op as 

·······----------··------~=~~-~~~:~~~-~--~ 
" 

'laser' 

. 
• . 
I , 
' ' I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

cylindrische 
lens 

PSD 

Figuur 23: Schets van contactloze meetmethode van de hoek 0 

Van elk van de hier gebruikte componenten wordt in de volgende subparagrafen 
besproken wat de functie is en aan welke voorwaarden voldaan moet worden. 
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Eenvoudig is in te zien dat voor hoeken waarvoor in goede benadering geldt dat 
9:::tan(9) voor de uitwijking Iu van het licht op de sensor als functie van de rotor
hoek geschreven kan worden: 

I = 2·d ·6 u 0 • 6 in radialen 

Duidelijk is dat de afmeting van de sensor door de maximaal toegelaten hoek 9max 
en de afstand tussen spiegel en sensor bepaald wordt. 

6.1.1 De sensor 

Voor de sensor zijn twee mogelijkheden gevonden. De eerste betreft een sensor 
bestaande uit een array van fotodioden. De tweede is een analoge sensor die het 
zwaartepunt van het opvallende licht bepaald. Bij het array van fotodioden zou een 
hoge resolutie inhouden dat bij iedere hoekmeting alle dioden uitgelezen moeten 
worden en een zwaartepunt moet worden berekend. Omdat de hoekveranderingen 
snel kunnen zijn, moet er tenminste iedere 0.1 ms een meting beschikbaar zijn. Een 
schatting van de benodigde uitleesfrequentie bij 100 dioden geeft dan al snel een 
resultaat van 1 MHz. Omdat het veel eenvoudiger is om met de analoge sensor 
een meetsignaal van hoge resolutie te verkrijgen is voor meting met behulp van 
deze sensor gekozen. 

De analoge sensor wordt in de literatuur aangeduid als Position Sensitive Device 
(PSD). Van de PSD bestaan zowel versies voor bepaling van de plaats van het licht 
in een als twee dimensies. Omdat voor een hoekmeting slechts één dimensie 
nodig is wordt hier slechts gesproken over de eendimensionale versie. De PSD is in 
feite een gesperde diode met een groot oppervlak. Als er licht op de sensor valt, 
worden er ter plekke elektronen-gat paren gegenereerd. Dit heeft een stroom tot 
gevolg naar twee elektroden die aan weerszijden zijn bevestigd. Het verschil tussen 
beide stromen is een maat voor de positie van het licht op de sensor. De grootte 
van de totale stroom die door beide elektroden loopt is een maat voor de intensiteit 
van het licht. Voor een preciezere behandeling van de eigenschappen van de PSD 
wordt verwezen naar [1]. De gegevens van de hier gebruikte sensor zijn te vinden 
in bijlage 4. 

Voor de sensor (leverancier UDT sensors, inc.) is gekozen voor een ééndimensio
nale versie met een actief oppervlak van 1 mm bij 3 mm. Voor de signaalverwerking 
van de sensor is een zeer eenvoudige schakeling nodig waarvan het schema 
gegeven is in figuur 24. 

De resolutie van de meting is beperkt doordat de resolutie van de sensor beperkt 
is. Uit de specificaties blijkt dat 0.1 11m haalbaar zou zijn. Als het systeem zo is 
gemaakt dat een stap van T mmax een uitwijking van 1 mm op de sensor geeft, dan 
veroorzaakt een stap van 1 o·4 T mmax een uitslag van 0.1 11m. Dit betekent dat 
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Figuur 24: Schakeling voor de signaalvenverking van de sensor 

momenten kleiner dan 1 o·4 T mmax niet meer te meten zijn. In de praktijk zal de 
resolutie van de hoekmeting waarschijnlijk minder zijn. Maar vanwege de fou
tenbronnen (ongewenste momenten) was het toch al niet zinvol om momenten 
kleiner dan 0.01 T mmax te meten. Daarom heeft de beperkte resolutie geen ernstige 
gevolgen. 

6.1.2 De cylindrische lens 

Doordat de as speling heeft in de lagering, kan het uiteinde van de as slingeren. Dit 
heeft tot gevolg dat de as en hiermee ook de spiegel een hoek met de laserstraal 
kan hebben in richtingen waarin dit niet bedoeld is. 

Figuur 25: Afwijking in ongewenste rich
ting door speling in de lagers 

In figuur 25 is weergegeven wat er gebeurt indien de speling een uitwijking in de 
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voortplantingsrichting van het licht veroorzaakt. Er treedt nu een uitwijking van de 
weerkaatste lichtstraal op in de z-richting, wat op de sensor een uitwijking in de 
breedte richting betekent. Als de afstand tussen spiegel en sensor te groot is kan 
dit betekenen dat de lichtstraal naast het actieve gedeelte van de sensor raakt. 

Een schatting voor de hoek ex kan gevonden worden door uit te gaan van waarden 
die gelden voor de motor van Kinetron, zie [9]. Er is hier voor de gegevens van 
een micromotor gekozen omdat hierbij de relatieve speling op het lager het grootst 
is. Voor deze motor geldt een speling in de lagers van 10 1-Lm bij een lengte van het 
statorhuis van 2 mm en een totale aslengte van 3.5 mm. Dit houdt in dat tan(a.) = 
10 1-Lm/1 mm = 0.01 rad (0.6°). Op een afstand do van de spiegel bedraagt de 
uitwijking dan: do tan(2ex). Aangezien de breedte van het actieve gedeelte van de 
sensor 1 mm is, mag deze uitwijking nooit groter dan 0.5 mm zijn. Dus 
do-tan(2ex)<0.5 mm = > d0 <0.5 mmjtan(2a.), waaruit na invulling van a. volgt: 
do< 25 mm. Daar uit berekeningen blijkt, zie paragraaf 6.5, en om constructieve 
redenen gewenst is, dat do groter dan 25 mm is, zal er een manier gevonden 
moeten worden om de invloed van a. te verminderen, terwijl een uitwijking ten 
gevolge van de hoek e natuurlijk niet gewijzigd mag worden. 

Een methode om dit te doen is gebruik maken van een cylindrische lens. Zo'n lens 
laat het licht in een richting ongemoeid terwijl het in de andere richting focusseert. 
Zo zou men tot de lensopstelling van figuur 26 kunnen komen. 

cylindr-ische lens 

f f 
.-,·:::-- ------~----~ ---~~--~---------3-

d1 d2 

Figuur 26: Opstelling cylindrische lens ter voorkoming uitwijking in de dwarsrichting 

De spiegel maakt een evenwijdige bundel licht die onder een bepaalde hoek op de 
lens valt. Duidelijk is dat het beeld van de lichtvlek gespiegeld is. Dit is echter geen 
probleem omdat de sensor hiervoor niet gevoelig is. Gewenst voor deze opstelling 
is: 

De uitwijking van het centrum van het licht ten gevolge van een hoek ex is nul 
Het ontstane beeld na de lens mag niet te klein zijn vanwege de maximale 
energiedichtheid van de sensor. (Dus niet in het brandpunt plaatsen). 
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Uit de voorwaarde dat het centrum van het licht op de as moet vallen is eenvoudig 
af te leiden d2 = f·d,/(d,-f) de grootte van het beeld op deze plaats is dan rb = 
ro·(d2-f)/f, waarbij rode grootte van het origineel voorstelt. Om aan de tweede voor
waarde te voldoen nemen we aan dat origineel en beeld even groot zijn. Dit houdt 
in dat d2 = 2 ·f, zodat als aan de eerste voorwaarde voldaan wordt, geldt: d, = 2 -f. 
Vanwege do = d, + d2 geldt nu do= 4 ·f, zodat als de waarde voor do bepaald is, 
ook de brandpuntsafstand f bepaald is. 

Voor de lens (leverancier Spindier & Hoyer) is gekozen voor een brandpuntsaf
stand f van 10 mm. hiermee is dan de afstand tussen magneet en lens en de 
afstand lens sensor vastgelegd op beide 20 mm. 

6.1 .3 De laserbron 

Voor het juist kunnen meten van de hoek 9, is een lichtbron met een kleine 
diameter nodig. Tevens is voor uitsturing van de sensor, die ongeveer 2 mW jmm2 

optische energiedichtheid mag hebben, een relatief hoge intensiteit nodig. Een laser 
is hiervoor zeer geschikt. 

In verband met de frequentie-afhankelijkheid van de gevoeligheid van de sensor, 
zie bijlage 4 verdient een laserbron met een golflengte van ongeveer 900 nm de 
voorkeur. Voor het eenvoudig uit kunnen richten van de laserstraal is het handig 
indien de golflengte in het zichtbare gebied zou liggen. Daarom is hier gekozen 
voor een laser die zichtbaar licht produceert. Het verlies aan gevoeligheid wordt 
hierbij op de koop toe genomen. 

Gekozen is voor een HeNe-laser (leverancier Spindier & Hoyer) met een golflengte 
van 633 nm en een maximaal uitgangsvermogen van 2mW. Het licht uit de bron 
wordt in een glasvezel ingekoppeld. Aan het einde van deze glasvezel bevindt zich 
een 'collimator' die zorgt voor een evenwijdige lichtstraal met een diameter van 0.4 
mm. In figuur 23 is niet aangegeven dat er tussen de laser en de 'laser-to-fiber'
koppelaar nog een zelf ontworpen koppeling zit. De tekening hiervan is te vinden in 
bijlage 7. Het toegestane vermogen op de sensor is: 2 mW jmm2 maal 1t ·(0.2)2 mm2 

is 0.25 mW. Het vermogen van de laser mag nu vier keer zo groot zijn vanwege de 
'beamsplitter', is dus ongeveer 1 mW. 

Het vermogen van de laser is te hoog gekozen, maar dit kan door filtering altijd 
nog gereduceerd worden. Bovendien is er nog geen rekening gehouden met het 
feit dat bij de inkoppeling van het laserlicht in de vezel verliezen optreden en dat de 
reflectie op de spiegel niet volledig is. 
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6.1 .4 De 'beamsplitter' 

In figuur 23 is aangeduid dat ook gebruik wordt gemaakt van een 'beamsplitter'. Dit 
is een kubus die feitelijk werkt als een halfdoorlatende spiegel. Er is hier gebruik 
gemaakt van een halfdoorlatende spiegel omdat hierdoor de sensor en de laser 
niet dicht bij elkaar geplaatst hoeven te worden. Het is dus een component die 
slechts nodig is om de constructie mogelijk te maken. Het is ook mogelijk om een 
constructie zonder 'beamsplitter' te maken, met als voordeel dat er minder 'laser'
vermogen nodig is. Dit zal echter tot een iets ingewikkelder constructie leiden, die 
weer andere (duurdere) componenten vergt. 

Daar de spiegel in de 'beamsplitter' halfdoorlatend is, heeft dit tot gevolg dat het 
optische vermogen dat de laser moet leveren tenminste vier keer zo hoog is als het 
vermogen dat men op de sensor wil hebben. 

Vanwege de door de cylindrische lens voorgeschreven afstand tussen lens en 
magneet is gekozen voor een zo klein mogelijke kubus van 5x5x5 mmxmmxmm 
(leverancier Spindier & Hoyer). 

6.2 Keuze van het magnetisch materiaal 

Voor het materiaal van de magneet moet een keuze gemaakt worden tussen twee 
mogelijke materialen, namelijk FXD (ferroxdure) en RES (zeldzame aarden). Aan de 
magneten zijn de volgende eisen te stellen: 

Zo licht mogelijk om de lagers zo min mogelijk te belasten 
Wervelstromen mogen bij de frequenties waarbij het systeem gebruikt gaat 
worden geen invloed hebben 
Er mag geen corrosie optreden 
Liefst een zo hoog mogelijk luchtspleetveld om de fout ten gevolge van 
hysterese klein te maken 
Zo min mogelijk temperatuur afhankelijk 

Het derde punt betekent dat bij de RES-magneten de Neodymium-IJzer-Boor 
materialen afvallen, omdat deze corrosiegevoelig zijn. Er blijft voor de RES-magne
ten dan alleen nog Samarium-Cobalt materiaal als mogelijkheid over. 

Het laatste punt is niet zo belangrijk omdat het altijd mogelijk is om de metingen bij 
constante temperatuur uit te voeren, maar bij een temperatuurvariatie van 10° C 
verandert de magnetisatie bij SmCo5 met 0.5% terwijl dit bij FXD 580 al 2% is. 

Ter vergelijking van de twee materialen wordt hier bekeken hoeveel materiaal nodig 
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zou zijn, daarvoor gebruiken we hier de gegevens van RES 190 (Samarium-Cobalt) 
en FXD 580. Van belang zijn vooral de coërcitiviteit Heb' die de maximale fluxdicht
heid in de luchtspleet bepaalt en de remanentie van het materiaal. Verder wordt 
uitgegaan van een systeem dat gedimensioneerd is op Tmmax=100 JJ.Nm en een 
cylindrische magneet met een lengte die gelijk is aan de diameter. Voor het 
berekenen van de maximaal in de luchtspleet toelaatbare veld gaan we er van uit 
dat de magnetisatie in tegengestelde richting van het luchtspleetveld staat. In 
normaal bedrijf staat de magnetisatie loodrecht op het luchtspleetveld en is dus een 
hoger veld toegelaten. Bij alle Samarium-Cobalt materialen blijft de magnetisatie 
intact tot Heb (sommige zelfs verder), we gaan er vanuit dat we het materiaal 
daarom niet met een hoger veld dan Heb belasten. We gaan er verder vanuit dat 
geldt dat NM = 1/3 en IJ. ree• zie [3], zodat het eigen veld van de magneet Hm =
B,/(3·JJ.0 ). En dat dus het luchtspleetveld He de waarde Hcb·BJ(3·JJ.o) niet mag over
schrijden, zie figuur 27. 

B 
tv1 

H 

Figuur 27: Maximaal toegestaan veld zonder demagnetisatie 

Er wordt gerekend met formule (2.12) met de maximale waarden dus: 

V = T mmax 

m MoBgmax 

RES190: 
8,=0.89 T 
Hcb=670 kA/m 

Hemax =6. 7 ·105-0.89/(3JJ. 0 ) =433 kA/m 
Bemax=0.54 T 

vmRES= 0.26 mm3
• 

mRES = 8.3 mgjmm3 VmRES= 2.16 mg. 
JRES = 1.3·10.13 kg·m2

, 

waarbij r=0.35 mm 

(6.2) 



FXD580: 
8,=0.385 T, 
Hcb=300 kA/m 

Hemax=3 ·105-0.385/(3~0) = 197 kA/m 
Bemax=0.247 T 

vmFXD= 1.31 mm3
. 

mFXD = 4.85 mgjmm3 VmFXD= 6.31 mg 
JFXD = 1.11 ·1 o·12 kg ·m2

, 

waarbij r=0.59 mm 
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Hieruit blijkt dus dat bij gebruik van ferroxdure 2.9 maal zoveel massa nodig is, wat 
resulteert in een 8.5 maal zo hoge massatraagheid. Een motor in dit meetbereik zal 
ongeveer een massa van 30 mg hebben, en een massatraagheid van 1.2·10.11 

kg·m2
• 

Het blijkt dus dat ook ferroxdure gebruikt zou kunnen worden, maar bij het gebruik 
van RES materiaal is de extra belasting van de lagers kleiner. Een bijkomend 
voordeel van RES-materialen is dat de P.rec dichter bij een ligt. De verwaarlozingen 
die gemaakt zijn voor de berekening van Tm zullen beter opgaan, zodat het gedrag 
beter voorspeld kan worden. Een voordeel van ferroxdure materiaal is dat het geen 
last heeft van wervelstromen zodat hieraan dan ook geen aandacht hoeft te worden 
geschonken bij het ontwerp. Echter ook hier geldt weer dat de frequenties die bij 
dit systeem gebruikt gaan worden nog geen problemen met wervelstromen zullen 
opleveren. 

Alle voor- en nadelen in overweging genomen wordt, vooral vanwege de lagere 
extra belasting van de lagers, de voorkeur gegeven aan het gebruik van RES190. 
Tevens is hierbij de opmerking betreffende het meetbereik, dat de voorkeur wordt 
gegeven aan een hoge fluxdichtheid in de luchtspleet om de invloed van hysterese 
te verminderen, uit paragraaf 5.2 in gedachten gehouden. 

6.3 Keuze van het ijzer 

Het is duidelijk uit hetgeen in paragraaf 5.2 is berekend, dat voor het juk de 
voorkeur gegeven moet worden aan een materiaal met een zo hoog mogelijke 
relatieve permeabiliteit in combinatie met een zo laag mogelijke coërcitieve veld
sterkte. Als voorbeeld was al mumstaal genoemd dat een ~,=50000 en een Hc=4 
A/m heeft. De hoge ~' is ook een voordeel bij het homogeen maken van het veld in 
de luchtspleet en daarmee bij het beperken van ongewenste krachten. Ook is een 
hoge ~' nodig om spreiding en daarmee het inductieveld buiten de luchtspleet klein 
te houden. Tenslotte moet het ijzermateriaal verkrijgbaar zijn in plaatjes om het juk 
te kunnen lamineren. 
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Er kunnen ook nog niet-lineairiteiten optreden ten gevolge van een niet constante 
IJ.,. Doordat 1-L, juist zeer groot wordt gekozen, is de magnetische geleidbaarheid van 
een pad door het juk vrijwel totaal bepaald door de luchtspleet Dit heeft tot gevolg 
dat effecten ten gevolge van niet constante IJ., nihil zullen zijn. 

Eventueel is het mogelijk om door middel van de verzadigingsinductie van het ijzer 
te zorgen voor een beveiliging tegen demagnetisatie. Daar dit ook elektronisch kan, 
heeft dit geen prioriteit. 

6.4 Constructie 

Na opstelling van alle eisen, die aan de afmetingen van dit meetsysteem gesteld 
moeten worden, zijn tekeningen van het geheel en alle benodigde onderdelen 
gemaakt. Deze zijn opgenomen in bijlage 7. 

Voor de opstelling van alle onderdelen ten opzichte van elkaar en de bevestiging 
aan de bestaan de CSEM apparatuur is een constructie van twee evenwijdige 
platen gebruikt. Het benodigde juk bestaat uit twee met araldiet gelijmde pakketten 
van 1 cm hoog. Deze pakketten worden in de bovenplaat tegen elkaar geklemd. 
Het juk heeft om iedere poot een gelijmde spoel van 100 windingen van koper
draad met een doorsnede van 1 mm2

• 

Voor de beam-splitter, de cylindrische lens en de sensor zijn aluminium houders 
gemaakt. De sensor is met een ic-voet in de houder bevestigd. Voor de bevestiging 
van de 'collimator' is een hoekprofiel gemaakt. Tijdens samenbouwen van het 
geheel is de laserbundel in het midden van de luchtspleet uitgericht. 

Voor de constructie van de magneet en de spiegel aan de as is een speciaal busje 
gemaakt, zie hiervoor bijlage 7. Dit busje beschikt over een klempassing op de as 
van de motor. Verder is er een gladde kant aan de zijkant van de bus gefreesd. Op 
deze gladde kant is een spiegel gelijmd. De spiegel bestaat uit 801-Lm dik glas met 
een opgedampte goudlaag. Op het vlakke uiteinde van het busje is de magneet 
gelijmd. Voor iedere magneet en asdiameter moet een nieuwe bus gemaakt 
worden. 

De magneet is van RES 190 (SmCo5) gedraadvonkt. De magneet is cylindervormig 
met afmetingen 0 0.8 mm en lengte 0. 7 mm. Doordat de magnetische eigenschap
pen van het materiaal door draadvonken gedeeltelijk verloren gaan, is een tweede 
magneet gebruikt. Deze magneet is van RES 230 (Sm2C017) materiaal en is op de 
juiste maat geperst. De magneet is cylindervormig met afmetingen 0 1.2 mm en 
lengte 0.45 mm. Omdat deze magneet oorspronkelijk voor gebruik in een horloge
motor bedoeld is, bevindt zich hierin ook een ongewenst gat 0 0.3 mm. 
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6.5 Bepaling van de parameterwaarden 

Om het aantal benodigde windingen te bepalen kunnen we uit formule {2.13) 
afleiden: 

Om de benodigde grootte van de magneet te bepalen, kunnen we uit formu
le {2.12) afleiden: 

V = Tmmax 

m MoBemax 

Voor de zelfinductie L van de bekrachtigingsspoel geldt: 

{6.3) 

{6.4) 

(6.5) 

N is het aantal wikkelingen om het juk. Met deze formule kan bepaald worden wat 
de maximaal toegestane dTJdt is. 
Voor de maximaal toegestane hoek Bmax geldt: 

T mmax 

jmax 
{6.6) 

Door deze hoek te beperken, kan voorkomen worden dat de laserbundel van de 
sensor raakt. Zoals te zien is, is deze hoek vastgelegd door de voedingsspanning 
van de opamps {Umax) en de versterking in hoekmeting (Cm) en regelaar (KP). 

Voor een zo snel mogelijk systeem moeten de nulpunten van de regelaar, S1 en S2 , 

zo groot mogelijk zijn. Hiervoor moet KJKd zo groot mogelijk zijn, zie paragraaf 3.3. 
Omdat ten tijde van het maken van de schakeling van de regelaar nog niet precies 
bekend was hoe snel de regelaar mocht zijn, is voor de veilige waarde van S1 =S2 =-
400 radjs gekozen. Uit de root locus analyse is gebleken dat (beter) voor een 
snellere regelaar gekozen had kunnen worden. 



Kiezen we nu: 
1
9 

= 2 mm, 
A

9 
1 x 1 cm2

• 

Bemax= 0.5 T 
@max 1 o 
imax 4 A, 
Umax = 10 V 
Kd = 0.0025 
KP= 2 
K; = 400 
B, = 0.89 T 
ud = 50 v 
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Hierbij is Ud de maximaal door de stroombron op de spoel te brengen spanning. Er 
is een stroombron beschikbaar van 50 V, 5 A. 

Dan zijn de volgende waarden te berekenen: 

vm 0.28 mm3 

m 2.3 mg, massa van de magneet 
Jm 1.25-13 kg·m2 

dm 0.66 mm, diameter van de magneet 
Cm 294 V/rad 
C; 0.4 A/V 
C1 2.5·10.5 Nm/A 
N 200 
L 2.5 mH 

Deze waarden zijn bij het ontwerp gebruikt. Doordat in de praktijk enkele waarden 
van het hier berekende afwijken, vallen de praktische waarden net iets anders uit. 
Zo is de magneet niet precies in deze grootte beschikbaar, maar ook is het veld in 
de luchtspleet minder dan hier berekend. Voor de echte praktische waarden zie 
paragraaf 8. 

Om de gewenste waarden te realiseren, zijn voor de componenten in de schakeling 
voor de meting van de hoek en de regelaar de volgende waarden gekozen: 

R,, R2 , R4 , R5 , R6 , R7, R8 , R9 

R3 
R,o 
R,n R, 2 , R, 3 , R15 

R,4 
R,s 
c, 
c2 
c3 

10 kQ 
20 kQ 
100 Q 
10 kQ 
25 kQ 
20 kQ 
0.01 ~F 
0.1 ~F 
0.2 ~F 
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7 Computeranalyse van het systeem 

7.1 Bodediagrammen het systeem 

Met behulp van de computer zijn de bodediagrammen van de twee belangrijkste 
overdrachten H9 (w) en H;(w) van het systeem bepaald. Voor de vereenvoudigde 
overdrachten is dit in feite al gedaan, zie formule (3.29) en (3.30). Hieruit volgde 
voor H;{ w) een ideale overdracht, namelijk een constante amplitude, oneindige 
bandbreedte en geen faseverschuiving. Voor H9 { w) vonden we een amplitude 
karakteristiek die bij lage w toeneemt met 20 dB per decade, een maximum bereikt 
bij de ligging van de nulpunten van de regelaar en vervolgens afneemt met 20 dB 
per decade. De fase karakteristiek verloopt van 90° bij lage frequenties naar oo bij 
de ligging van de nulpunten van de regelaar en verder naar -90° voor hoge 
frequenties. 

100 

A 
80 

I 
I 60 

40 

20 

0 

-20 
-1 0 2 5 

log(omego) --> 
100 

A 
1 0 1 

100 

-500~------~------~--------~------~------~------~ 
-1 2 5 5 

log(omego) --> 

Figuur 28: Bodediagrammen van Hi(w) 

In figuur 28 zijn de met behulp van de computer bepaalde bode diagrammen van 
H;{ w) te zien. De gebruikte waarden zijn dezelfde als bij de simulatie en zijn te 
vinden in bijlage 2. Wat direct opvalt is het feit dat deze overdracht een laagdoor
laat karakteristiek heeft. Het kantelpunt ligt ongeveer bij w = 10000 radjs. De fase 
karakteristiek gaat bij het kantelpunt van 0° naar 270°. Het blijkt dat de karakteris
tieken van de overdracht H;( w) tot het kantelpunt heel goed overeenkomen met de 
ideale overdrachten die eerder afgeleid zijn. 

In figuur 29 zijn de bodediagrammen van de overdracht H9 (w) te zien. Hier valt het 
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Figuur 29: Bodediagrammen van He( w) 
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2 3 

log(omega) --> 

2 

log( omega) 
3 

> 
5 

uit de ideale overdrachten voorspelde verloop op. De top van de amplitude 
karakteristiek wordt volgens de ideale overdracht verwacht bij 10log(400) = 2.6. Dit 
blijkt zeer goed overeen te komen met hetgeen we in figuur 29 waarnemen. Bij de 
fase karakteristiek valt op dat er bij hoge frequenties een verschil optreedt. We 
hadden hier een fase van -90° verwacht, maar we zien dat er een faseverschil van 
180° is. Ook in de amplitude karakteristiek valt een verschil op, bij 10log(w) =3.5 is 
een extra hobbel te zien. Concluderend kunnen we stellen dat de werkelijke 
overdrachten bij lage frequenties goed benaderd worden door de ideale overdrach
ten. Voor hoge frequenties gaat dit niet geheel op. Daarom is het wel mogelijk om 
stationaire verschijnselen met de ideale overdrachten te bepalen maar inschakel
verschijnselen zullen met de werkelijke overdrachten bekeken moeten worden. Bij 
het instellen van de diverse parameters van het systeem zijn we hier, vanwege het 
quasi-statische karakter van de metingen, hoofdzakelijk geïnteresseerd in de 
stationaire verschijnselen. Hiervoor is een beschrijving met behulp van ideale 
overdrachten dus blijkbaar voldoende. 

7.2 Simulaties van het systeem 

De berekende systeemeigenschappen uit paragraaf 3.6 zijn slechts zeer eenvou
dige benaderingen van de werkelijkheid, zoals ook al uit paragraaf 3. 7 is gebleken. 
Daarom zijn van het gehele systeem simulaties gemaakt voor diverse ingangssigna
len op T,. Hiertoe zijn met behulp van de in paragrafen 3.1 tot en met 3.5 bereken-
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de deeloverdrachten State Space vergelijkingen opgesteld. Het systeem wordt be
schreven volgens: 

x = Asys ·x + Bsys ·u 

Hierbij is Asys de systeemmatrix, Bsys de invoermatrix, x de vector met systeem
grootheden en u de vector van ingangsgrootheden. Voor een afleiding van de 
matrices Asys en Bsys uit de differentiaalvergelijkingen die het systeem beschrijven 
wordt verwezen naar bijlage 2 

De metingen die gedaan worden, zullen uitgevoerd worden aan een stappenmotor, 
zie paragraaf 8. Hiervan zal het kleefmoment zonder bekrachtiging bepaald worden. 
De stappenmotor heeft twaalf polen. Bij de simulaties is geprobeerd om de situatie 
met deze motor na te bootsen. Bij de simulaties is aangenomen dat we te maken 
hebben met een machine met een massatraagheid J van 1 o·9 kg m2

• Verder 
kunnen we een schatting maken van de Chtot die maximaal kan optreden bij deze 
machine. Daartoe bepalen we de maximale dTJd9 die kan voorkomen. Uit de 
metingen gedaan door A.H.J. Dabekaussen zie bijlage 6 blijkt dat deze 6.75·10.4 

Nmjrad bedraagt. Bij de simulaties is een iets grotere waarde, namelijk 12 ·1 o·4 ge
bruikt. 

Vervolgens zijn de responsies gesimuleerd op een stap ter grootte 100~ Nm (het 
volledige meetbereik). En een sinus met amplitude 100~ Nm en een hoeksnelheid 
van w =50 rad/sec. Deze is hoger dan de verwachte hoeksnelheid bij de meting. Dit 
is gedaan om de duur van de simulatie te beperken. De stapresponsie van de hoek 
e is gegeven in figuur 30 en die van de stroom i is gegeven in figuur 31 Deze zijn 
vergeleken met de responsies van het ideale systeem zoals beschreven in para
graaf 3.6. Het blijkt dat de met de ideale overdrachten verwachte responsies in 
grote lijnen overeenkomen met de responsies vàn de simulatie. 
Als eerste valt op dat de vorm van de responsie van de hoek e verloopt zoals 
verwacht, maar met een grotere amplitude (de maximale hoek is 1.3° in plaats van 
1,05°, zoals zou volgen uit de bij de simulatie gebruikte waarden). Dit maximum 
wordt zoals verwacht bij t=2.5 ms gevonden. Al met al blijkt dat het gebruiken van 
de vereenvoudigde overdrachten leidt tot formules waarmee de eigenschappen van 
het systeem redelijk, maar zeker niet precies, beschreven kunnen worden. 

Bij de stroom valt op dat deze een overshoot van bijna 100% heeft. Deze overshoot 
hoeft geen probleem te zijn. Het is immers zo dat in werkelijkheid geen stap als 
exitatie kan optreden. Bovendien is een stapexcitatie ter grootte van het complete 
meetbereik van 100~Nm een maximum. Was de stap 501J.Nm dan bleef de stroom 
binnen de aangegeven grenzen. Tevens vallen een aantal trillingen op die snel 
uitdempen. De hoogfrequente oscillaties in de responsie van i zijn een gevolg van 
de ligging van de polen van de stroombron. 

Naast de overshoot is ook de stijgsnelheid van de stroom van belang omdat deze 
in de praktijk door de stroombron beperkt wordt. De stijgsnelheid blijkt ongeveer 20 
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Figuur 30: Simulatie van de hoek e(t) 
Exitatie is een stapfunctie met amplitude 1·10-4 Nm 

kA/s te zijn. Volgens paragraaf 3.4 mag deze slechts 14 kA/s zijn. Een echte stap 
van deze grootte zou dus het 'clippen' van de versterker tot gevolg hebben. We 
kunnen nu stellen dat dit systeem kennelijk in staat is om stap excitaties ter grote 
van de helft van het meetbereik te verwerken. Het compensatiemoment is niet 
getoond omdat het de stroom goed volgt en dus geen extra informatie geeft. 

De sinusresponsie van de hoek E> is gegeven in figuur 32 en die van de stroom i is 
gegeven in figuur 33. 
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s·lmulat:Te 

0 004 0 008 0 012 0 014 

t_ (s) --> 

Figuur 31: Simulatie van de stroom i(t) 
Exitatie is een stapfunctie met amplitude 1·10-4 Nm. 
Vergeleken met het te meten signaal T1(t)/C1• 

- 2 
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Figuur 32: Simulatie van de hoek e(t) 

0018 002 

0 25 

Excitatie is een sinus met amplitude 1·10-4 Nm en hoekfrekquentie w =50 rad/sec 

De hoek e blijkt al snel stationair te zijn. Bij deze hoekfrequentie (w =50 radjsec) 
wordt een maximale hoek van 0.36° gehaald. Invullen van de gebruikte gegevens 
in formule (4.11) levert ook 0.36°. 
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t c 

Figuur 33: Simulatie van de stroom i(t) 
Excitatie: Sinus, amplitude = 1·10-4 Nm, w 50 rad/sec 

De stroom is vergeleken met het te meten moment (gedeeld door C1). De amplitu
des van de signalen zijn gelijk, maar er is een klein faseverschil tussen de beide 
signalen. Dit faseverschil zal kleiner worden naarmate de frequentie lager is. Dit 
geeft aan dat als men het moment van de machine nauwkeurig als functie van de 
hoek wil weten er laagfrequent gemeten moet worden. 

De resultaten van de simulatie geven aan dat het in eerste instantie goed mogelijk 
is om de resultaten van de vereenvoudigde overdrachten te gebruiken om te 
bepalen welke gevolgen het veranderen van een parameter heeft. Wil men echter 
nauwkeuriger gegevens of responsies op dynamische verschijnselen weten, dan zal 
een meer ingewikkelde beschrijving en simulatie, zoals in deze paragraaf gebruikt 
is, uitkomst moeten bieden. 
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8 Metingen 

8.1 Metingen aan onderdelen van het systeem 

Alvorens het gehele meetsysteem werd samengebouwd en aan een echte motor 
werd gemeten, zijn de prestaties van een aantal onderdelen van het systeem ter 
verificatie gemeten. 

Als eerste is het optische hoekmeetsysteem gecontroleerd. Hiervan is de intensiteit 
van de laser bepaald. Bij optimale afstelling levert de laser uit de 'collimator' 1.4 
mW. Door de laser minder dan optimaal af te stellen kan de gewenste 1 mW 
bereikt worden. Om voor de schakeling van de hoekmeting de goede ingangsweer
stand R1 te vinden is de gevoeligheid van de sensor gecontroleerd. De totale 
stroom die in de sensor wordt gegenereerd is 0.33 maal het optisch vermogen. Dit 
betekent dat de gevoeligheid van de sensor die bij deze golflengte, geheel overeen
komstig met de specificaties, 0.35 A/Wis. Tijdens de meting van de gevoeligheid 
kwam een kleine fout aan het licht. Doordat laserlicht ongewenst in de 'beam-split
ter' weerkaatst, komt er een extra lichtbundel op de sensor terecht. Omdat dit licht 
op het midden van de sensor valt, verdeelt de extra gegenereerde stroom zich 
gelijk over beide electroden van de sensor. Hierdoor verstoort dit licht niet de 
hoekinformatie. Wel komt deze extra stroom voor in de schakeling die de sen
sorsignalen verwerkt. En wel in de spanning die de totale stroom voorstelt. Dit 
betekent dat na de deling de versterking iets kleiner is dan gewenst. De extra 
stroom bedraagt ongeveer 1 0% van de gewenste stroom, wat leidt tot een verster
king die ongeveer (1/1.1)=90% is van de gewenste. Deze fout is eenvoudig te 
verhelpen door de versterking van de hoekmeting 10% groter te nemen. Dit is 
overigens bij de uitgevoerde metingen niet gedaan. Als laatste is de werking van de 
cylindrische lens getest hiervoor is een spiegel gebruikt om de ongewenste 
uitwijking van het licht te simuleren. De lens bleek goed te werken, bij enkele 
graden uitwijking werd het licht nog steeds terug op de sensor gebracht. 

Omdat in paragraaf 5.2 al aangetoond is dat de hysterese een belangrijke bron van 
meetfouten is, is een meting van de coërcitieve veldsterkte He van het materiaal, 
waarvan het juk gemaakt is, gedaan. Deze meting leverde loodrecht op de wals
richting een gemiddelde He= 49 Ajm op en parallel aan de walsrichting een 
gemiddelde He= 70 A/m. Bij deze waarden moet in gedachte worden gehouden dat 
deze in feite bij een 'major loop' gelden. Omdat het ijzer nooit volledig wordt uitge
stuurd, zal de He die in de praktijk wordt gevonden altijd kleiner zijn. 

Omdat de gemeten He een maximum is, is een meting van het inductieveld in de 
luchtspleet zonder bekrachtiging gedaan. Gemeten werd een inductieveld van 4·10-
3 T. Met formule (5.13), met 1

9 
= 2.2 mm en 1,

1 
= 200 mm, blijkt dit overeen te komen 

met een He=35 A/m. Dit is gezien de eerder gemeten waarden alleszins redelijk. 
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Om te controleren of er voldoende veld in de luchtspleet wordt geproduceerd is het 
inductieveld in de luchtspleet als functie van de bekrachtiging gemeten. De 
resultaten zijn te zien in tabel 2. Wat in deze tabel opvalt is dat er minder inductie
veld is dan gedacht (slechts 0.4 Tin plaats van 0.5 T). Aan de verhouding Be/i is te 
zien dat de 'magnetische weerstand' van het juk niet te verwaarlozen is, zoals bij 

Tabel 2: Luchtspleetinductie als functie 
bekrachtiging 

i (A) B,. (T) Be/i (T /A) 

1.0 0.09 0.09 

2.0 0.18 0.09 

3.0 0.27 0.88 

4.0 0.34 0.85 

5.0 0.39 0.78 

de theoretische berekeningen is aange
nomen. Dit betekent dat er geen lineai
re relatie tussen de stroom en het com
pensatie moment is. Deze niet-lineariteit 
zal ook in de meting optreden. Voor 
een goed werkend meetsysteem kan 
dus beter een materiaal met een hoge
re 1-L, genomen worden, danwel de 
ijzerlengte worden verminderd. 

Omdat de 'magnetische weerstand' 
van het ijzer blijkbaar niet te verwaarlo
zen is, is het aannemelijk dat niet al het 
veld in de luchtspleet zal zijn, zoals 
gewenst. Aan de voorkant van de mo-
tor is bij volle bekrachtiging (5 A) het 
inductieveld gemeten. Het inductieveld 

blijkt hier ongeveer 0.1 T te zijn. Dit is dus maar liefst een kwart van het inductie
veld in de luchtspleet Omdat we de motor voor een juiste meting beter niet aan 
een uitwendig veld kunnen blootstellen zal deze dan afgeschermd moeten worden. 

8.2 Meting van het kleefkoppel van een motor 

Om de berekende eigenschappen van dit meetsysteem te verifiëren is een meetob
ject gekozen waarvan het moment als functie van de koppelhoek al middels een 
andere methode gemeten is. Bovendien is een meetobject met een redelijk grote 
massatraagheid gekozen omdat de benodigde versterking dan nog eenvoudig 
gerealiseerd kan worden. Gemeten is de koppel-koppelhoek grafiek van een 12-
polig stappenmotortje. Zie voor de gegevens van de stappenmotor bijlage 5. De 
motor is tijdens de metingen niet bekrachtigd, het gaat hier dus om een meting van 
het kleefmoment De metingen die aan deze motor zijn verricht, zijn te vinden in 
[13]. De door Dabekaussen gemeten koppel-koppelhoek grafiek is tevens gegeven 
in bijlage 6. 

Tijdens het ontwerp van het meetsysteem is rekening gehouden met de inpasbaar
heid van het geheel in de reeds beschikbare CSEM-apparatuur. Deze apparatuur 
geeft de mogelijkheid om het meetsysteem in drie coördinaatrichtingen uit te richten 
middels insteltafels. Verder beschikt de apparatuur over de mogelijkheid om de 
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stator van de te meten motor, middels een aandrijving, te verdraaien. De informatie 
van de hoek en diverse meetsignalen kunnen direct in een PC ingelezen worden en 
naar een plotter gestuurd worden. 

schakeling stroombron 

~ hoekopnemer i 
sensor
signaal 

rnator 

Figuur 34: Meetopstelling 

collirnator 

De meting is als volgt uitgevoerd. Allereerst moet het systeem opgestart worden 
middels een invangprocedure. De motor heeft 12 voorkeurstanden. Als de motor in 
een van deze voorkeurstanden staat, is het te meten moment nul. De aan de as 
bevestigde spiegel staat ook in een bepaalde richting, echter doorgaans nog niet 
op de sensor gericht. Door nu aan de stator van motor te draaien kan men de 
spiegel in een zodanige positie draaien dat de weerkaatste laserbundel op de 
sensor valt. Hierbij moet de stroombron nog uitgeschakeld zijn, omdat de integrator 
van de regelaar vanwege de offset van de opamps naar de voedingsspanning 
loopt, wat een maximale stroom tot gevolg zou hebben. De stroombron is uit te 
schakelen door de versterking minimaal te maken. Zodra echter het laserlicht op de 
sensor valt kan de stroombron ingeschakeld worden door de versterking van de 
stroombron op de gewenste waarde te brengen. De aanvankelijk onjuiste waarde 
van de integrator wordt nu gecorrigeerd en het systeem is ingevangen. 

Vervolgens is het doen van de meting een eenvoudige zaak. De stator van de 
motor wordt gedraaid terwijl de rotor door de actuator wordt vastgehouden. De 
hoekinformatie en de gemeten stroom kunnen nu in een PC ingelezen worden. 

Bij de eerste meting bleek al snel dat het door de actuator geleverde moment niet 
voldoende was. Dit heeft tot gevolg dat men de stator slechts een kleine hoek kan 
verdraaien alvorens de actuator uit de pas valt. Dit kan verklaard worden doordat 
bij het draadvonken van de magneten de magnetische eigenschappen van het 
gebruikte materiaal (SmCo5) aan de rand verloren gaan. Later bleek dat dit tenmin
ste 0.10 millimeter diep in het materiaal op zal treden. Dit heeft bij de gekozen 
maten al een verlies van 60% tot gevolg. 
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Daar dit natuurlijk onacceptabel is, is een nieuwe magneet geprobeerd. Deze 
magneet is niet gedraadvonkt, maar in een vorm geperst. Dit heeft als voordeel dat 
veel minder verlies van magnetische eigenschappen optreedt. Het materiaal is 
Sm2C0,7 met een B,= 1 T (zie paragraaf 6.4 voor meer informatie). Gecontroleerd is 
of deze magneet wel voldoende moment levert. Hiertoe is de stroom gemeten 
waarbij het grootste moment nog precies kan worden gecompenseerd. Dit kan 
gedaan worden door een zekere stroom door de spoelen te sturen en vervolgens 
aan de stator ven de motor te draaien. De benodigde stroom om alle momenten te 
kunnen compenseren is 3. 7 A. Volgens de metingen van Dabekaussen is het 
maximaal optredende moment 85 1-1Nm. Nemen we aan dat dit inderdaad het 
maximaal optredende moment is, dan betekent dit dat het volume van de magneet 
dat goed gemagnetiseerd is, (met behulp van formule (2.12)) blijkbaar gelijk te is 
aan 0.34 mm3

, terwijl het totale volume van de magneet 0.48 mm3 is. 

Met de nieuwe magneet is een meting van het kleefkoppel van de motor gedaan. 
De gemeten koppel-koppelhoek grafiek is te zien is figuur 35. Over vrijwel het 
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statar-rotorhoek (graden) --> 

Figuur 35: Koppel-koppelhoek graflek 

gehele hoekbereik is het meetsysteem stabiel. De statorhoek is over ongeveer 
250° verdraaid waarna de draairichting omgedraaid is. Hiermee is het mogelijk om 
de ondervonden coulombse wrijving uit de meting te halen. Bij de meting is het 
signaal voor het koppel niet de stroom door de spoelen geweest, maar de span
ning die uit de integrator komt. Het is namelijk zo dat in de stationaire toestand de 
hoek e nul is en niet verandert. Dit betekent dat de sturing van stroom volledig 
afhangt van de spanning uit de integrator. De spanning uit de integrator is dan dus 
ook een maat voor het te meten moment. Het enige verschil met een stroommeting 
is, dat de bandbreedte veel minder is. De integratorspanning gebruiken als maat 
voor het te meten koppel is alleen toegestaan voor lage frequenties. Afgeleid kan 
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worden dat de kantelfrequentie veroorzaakt wordt door de nulpunten van de 
regelaar die in de af te leiden overdracht als polen optreden (hier w =400 radjs). 
Zoals te zien is, is het gemeten koppel wat kleiner dan hetgeen door Dabekaussen 
is gemeten. Dit komt doordat het systeem niet geijkt is. Het enige dat nu gedaan is, 
is een schatting van de ijkfactor door ervan uit te gaan dat bij een stroom van 3. 7 A 
een koppel van 85 1..1-Nm wordt geproduceerd. 

Het feit dat er nogal wat pieken op de meting te zien zijn heeft onder andere met 
de coulombse wrijving te maken. Doordat er contactloos gemeten wordt, kan de 
hoek tussen rotor en stator enigszins schokkerig verlopen. Dit heeft tot gevolg dat 
de coulombse wrijving niet meer constant in één richting werkt. Er spelen echter 
ook andere processen, zoals verder in deze paragraaf beschreven, een rol. In de 
gebieden waar het te meten koppel een hoge waarde heeft gaat de meting 
gepaard met enige piepende geluiden die nog niet verklaard kunnen worden. In 
deze gebieden vinden we ook grote variaties in de stroom. Verder moet nog 
vermeld worden dat er een vaste hoek is waarbij het hoekmeetsysteem uit de pas 
raakt. Bij de meting van figuur 35 gebeurde dit bij 350° daarom is voortijdig de 
draairichting gewisseld. Deze hoek is anders als de draairichting anders is. Een 
oorzaak voor dit plotselinge uit de pas raken is nog niet gevonden. Mogelijke 
oorzaken zouden de beïnvloeding van de motor door het buiten de motor aanwezi
ge veld en het niet gelijkmatig verdraaien van de stator kunnen zijn. 

Tijdens de meting zijn waarnemingen gedaan, die niet geheel in overeenstemming 
waren met de theorie. Voor deze verschillen zijn mogelijke oorzaken gezocht, voor 
zover deze gevonden konden worden. 

Op de stroom die de spoel in gaat bevindt zich een wisselend signaal. Het blijkt dat 
in de aanstuurspanning Us nogal wat ruis zit. Deze ruis is afkomstig uit de analoge 
deler en wordt door de differentiator die in de regelaar zit nog versterkt. Als men 
deze ruis wil verwijderen moet er aan de uitgang van de analoge deler een 
laagdoorlaat filter gemaakt worden. Dit zal op zich een nadelig effect op de 
stabiliteit van het systeem hebben. Of dit nodig is, is niet duidelijk, omdat niet 
bekend is welke invloed deze ruis heeft. Omdat de variatie op de stroom zit wordt 
dit waarschijnlijk belangrijker naarmate de massatraagheid van het systeem lager is. 
Als men voor een betere versterking zorgt door onder andere de overdracht van de 
stroombron aan te passen zoals beschreven in paragraaf 3. 7, dan zal dit ook 
belangrijker worden. Nu wordt de ruis immers nog goed gefilterd, maar als de 
overdracht van de stroombron veranderd wordt, is dit niet noodzakelijkerwijs zo. 

Als de statar-rotorhoek niet verandert, omdat de aandrijving uit staat, is te zien dat 
de stroom enigszins zweeft. Hiermee wordt bedoeld dat er een zeer laagfrequente 
variatie in de stroom optreedt. De variatie in de stroom is te verklaren door stictie. 
bij een bepaalde stand van stator en rotor is het namelijk mogelijk de stroom te 
veranderen zonder dat dit tot een hoekverandering leidt, die direct weer door de 
regeling teniet zou worden gedaan. Doordat dit mogelijk is, is het zo dat door drift, 
o.a. in de integrator, de stroom verandert tot er een hele kleine hoekverandering 
optreedt. Hierna wordt er weer gecompenseerd en gaat de stroom wederom lang
zaam veranderen. Dit heeft tot gevolg dat het doen van een echte statische meting 
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niet zondermeer gaat. 

Als men de aandrijving stopt in een intrinsiek instabiele stand en vervolgens de 
aandrijving weer start, dan raakt het systeem soms uit de pas. Dit is waarschijnlijk 
te wijten aan een te hoge dTJ dt die door het inschakelen ontstaat. Deze hoge 
dTJdt vergt ook een hoge di/dt die de stroombron niet kan leveren. Dit is een 
gevolg van het feit dat de aandrijving niet spelingsvrij is. In paragraaf 3.4 was reeds 
op deze mogelijkheid gewezen. 

Ondanks het feit dat er nog punten zijn waar het meetsysteem uit de pas raakt en 
er pieken op de meting zitten, kan gesteld worden dat de koppelmeter naar 
behoren werkt. Verbetering is echter nog op allerlei manieren mogelijk. 

8.3 Dynamische metingen 

Om de bandbreedte van het meetsysteem, die duidelijk ge'illustreerd wordt door de 
bode diagrammen in paragraaf 7.1 figuur 28, te kunnen meten is een dynamische 
meting uitgevoerd. Dit is gedaan door de motor te bekrachtigen met een kleine si
nusvormige stroom. Deze stroom werd geleverd door een als stroombron gescha
kelde versterker (Servowatt DCP-260/60) die door een functiegenerator via de 
externe ingang wordt aangestuurd. De meting van de stroom van beide stroom
bronnen geschiedt door meting van de spanning over de shuntweerstand. Bij deze 
meting wordt de frequentie van de stroom gevarieerd. Door te meten bij welke 
frequentie de spoelstroom, die een maat is voor het te meten moment, afvalt, is 
een goede indicatie van de bandbreedte te verkrijgen. Bij deze metingen stond de 
hoek tussen stator en rotor in een intrinsiek stabiele positie. 

Bij meting werd een moment-frequentie grafiek verkregen die aanvankelijk oploopt 
met de frequentie en vanaf frequenties van 300 Hz snel af begint te vallen. Omdat 
dit niet volgens verwachting was, werd naar een mogelijke oorzaak hiervan 
gezocht. Het bleek dat de amplitude van de stroom die door de stroombron werd 
geleverd niet onafhankelijk was van de frequentie en een soortgelijk verloop kent 
als het gemeten moment. Blijkbaar is de stroombron voor deze belasting en fre
quenties niet goed genoeg. Als er voor het verloop van de stroom wordt gecom
penseerd door normering, krijgen we de gecorrigeerde moment-frequentie grafiek 
van figuur 36. Er is genormeerd op een amplitude van de stroom van 3. 7 mA. 

De toename van het moment met de frequentie is voor een groot deel weggeno
men door voor de stroom te compenseren. Dat dit niet volledig lukt kan liggen aan 
het niet nauwkeurig genoeg meten. Het afvallen van het gemeten moment wordt 
echter niet gecompenseerd. Dit duidt erop dat er ook indien de stroom wel een 
constante amplitude had gehad er toch minder moment zou zijn gemeten. Een 
tweede aanwijzing hiervoor is dat de stroom tot 300 Hz toeneemt terwijl het 
gemeten moment al bij 200 Hz afneemt. Uit de bode diagrammen is af te leiden dat 



Figuur 36: Dynamisch moment-frequentie grafiek 

dit pas bij 1600 Hz had moeten gebeuren om toegeschreven te kunnen worden 
aan de bandbreedte van het systeem. Dit afnemen van het gemeten moment kan 
komen doordat wervelstromen in de motor het binnendringen van hoogfrequente 
velden tegengaan. En daarmee dus zorgen dat er minder moment geproduceerd 
wordt. Omdat het geproduceerde moment bij 200 Hz al af begint te nemen is een 
verificatie van de bandbreedte van de overdracht met deze meting dus niet uit te 
voeren. 
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9 Fysische grenzen van het meetsysteem 

Al in paragraaf 2 is duidelijk gemaakt dat er een maximum is aan de variatie van 
het koppel in de tijd dat toegestaan is. In eerste instantie is de maximale spanning 
die de stroombron op de spoel kan zetten de beperkende voorwaarde. Indien men 
de maximale waarde overschrijdt dan ondervindt de stroom en daarmee het lucht
spleetveld enige vertraging wat tot gevolg heeft dat 9 sterk kan aangroeien met als 
gevolg het uit de pas raken van de rotor. Een tweede frequentie beperkende 
voorwaarde is het ontstaan van wervelstromen als het magnetisch veld verandert. 
In het juk worden deze door laminsring beperkt, in de magneet zelf kan dit alleen 
door keuze van het materiaal. 

Doordat er ongewenste momenten optreden (T mos en T mh) die afhankelijk zijn van 
het gebruikte ijzer is het, zelfs met het beste ijzer, niet mogelijk een meetsysteem te 
realiseren dat minder dan 0.1% van de volle schaal meetfout heeft, zie para-
graaf 5.1 en 5.2. Het bereik waarbij het mogelijk is het moment goed (1% fout) te 
meten is dus van 0.01 T mmax tot T mmax· Door een andere magneet te nemen, kan men 
aan ander meetbereik (T mmaJ kiezen. Doordat het belangrijkste ongewenste moment 
T mh met het volume van de magneet omlaag gaat blijft dit meetbereik bij schaling 
ten opzichte van T mmax gelijk. 

Uit [6] is duidelijk geworden dat elektrische motoren een moment leveren dat met 
a:3.5 schaalt. Het moment Tm dat door de magneet op de as wordt geleverd, 
schaalt met a:3, zodat het in principe steeds gunstiger wordt om deze meetme
thode te gebruiken naarmate de te meten motor kleiner is. Eén ondergrens wordt 
bepaald door de maakbaarheid van de magneet, het spiegeltje en de bevestiging 
hiervan op de as. Tevens wordt het steeds moeilijker om een laserbron te maken 
met een steeds dunnere lichtstraal en deze ook steeds preciezer te richten. Een 
bovengrens wordt bepaald door de extra belasting die een dergelijke magneet voor 
de lagers vormt. Naar deze bovengrens is geen onderzoek gedaan omdat er voor 
meting van momenten boven de 100 ~Nm reeds goede apparatuur bestaat en 
deze methode juist bedoeld was voor momenten kleiner dan 100 ~Nm. 

Uit de bestudering van de stabiliteit volgt ook een ondergrens. De polen van de 
fysische overdracht G.(s) krijgen steeds grotere absolute waarden naarmate de 
afmetingen kleiner zijn. Uit paragraaf 2.2 is bekend J + a:5. Als we aannemen dat 
de kleefmomenten in een motor met a:3 schalen, dan schaalt eh ook met a:3. 
Vervolgens kunnen we dan constateren dat de polen van de G.(s), JCh/J met a:-1 
schalen. Dit betekent dat deze groter worden als de te meten motor kleiner wordt. 
Uit paragraaf 3. 7 is duidelijk geworden dat er een grens bestaat waarbij het 
systeem niet meer stabiel te krijgen is. Dit punt vinden we als de pool van het 
fysische systeem links van de dichtstbijzijndste pool van de overdracht G1(s) terecht 
komt. Deze lag bij de hier gebruikte waarden bij -10000 radjs. Voor een schatting 
gaan we uit van Chtot = 7 ·1 o-4 Nmjrad (uit de metingen van Dabekaussen) en 
J = 1 ·1 o-s kgm2 bij een Tlmax = 1 OO~Nm. Dit leidt tot de conclusie dat we in staat 
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zullen zijn om alles een factor 12 kleiner te maken. Dus het kleefmoment van een 
(12 polige) motor met buitendiameter 1.25 mm dat ongeveer een T

1
ma•=0.06 ~Nm 

heeft. Men kan dit gebied uitbreiden door de filterfrequentie te verhogen. Dit kan 
echter leiden tot meer invloed van storingen. 

In paragraaf 3. 7 is ook al aangetoond dat de versterking van Cm ·K; C; + a:2 moet 
gaan om bij een kleiner wordend systeem de polen op de poolbanen die in het 
linker halfvlak liggen op dezelfde plaats te houden. Nu hebben we C;=0.3 A/V al 
minimaal gekozen (15 V naar 5 A) en kunnen we alleen de versterkingsfactoren Cm 
en K; nog aanpassen. Redelijkerwijs kunnen we, vanwege de signaal-ruis verhou
ding van de hoekmeting, de maximale hoekuitwijking erna• en de componenten 
waaruit de schakeling van de regelaar is opgebouwd, niet meer dan een factor 10 
omlaag. Dit betekent een factor 110 :::: 3 kleiner in afmeting. Dit betekent dus ter 
illustratie een 12 polige motor met 2 mm buitendiameter en een T1ma• van 
100~Nm/33 

:::: 3 ~Nm. Alleen al door het verbeteren van de regelaar kan een factor 
4 op de versterking worden gewonnen (dus een factor 2 in afmetingen en een 
factor 8 op het moment). Zodat een meetbereik van T mma• 3/8 ~Nm :::: 0.4 ~Nm 
gehaald kan worden. 

Voor het verbeterde systeem zoals dat in paragraaf 3.7 is bekeken met de root
locus zou men tot een systeem kunnen komen dat in afmetingen nogmaals een 
factor 11 (stabiele versterkingsgebied 6500 tot 34000 in plaats van 330 tot 3000 en 
dus een factor 11 grotere versterking) kleiner is. En dit systeem zou koppels tot 
Tlma. = 3/11 ~Nm = 2·10-8 Nm kunnen halen. Hierbij moet nog vermeld worden dat 
de situatie slechter wordt naarmate de motor meer poolparen heeft. Dit immers 
vergroot de chmot en daarmee de instabiliteit. 

Samenvattend kan gesteld worden dat het zonder grote aanpassingen mogelijk 
moet zijn om in het meetbereik van T mma• = 0.06 ~Nm momenten te meten met een 
fout van 1% van de volle schaal. Als het systeem wordt geoptimaliseerd zou het 
theoretisch mogelijk moeten zijn om zelfs in het meetbereik van ongeveer 
Tmma• = 2·10-8 ~Nm momenten te meten met een fout van 0.1% van de volle schaal. 
Of dit haalbaar is, is grotendeels afhankelijk van de sterkte van ongewenste 
effecten zoals ruis en trillingen op het systeem. Deze bepalen ook mede de 
uitwijking op de sensor, die groter wordt naarmate de rondgaande versterking 
kleiner is. 

Zoals te zien is, is de kleine massatraagheid in feite de grootheid die ervoor zorgt 
dat het meetbereik beperkt wordt. Eventueel kan men, alhoewel dit natuurlijk niet 
elegant is, het meetbereik nog vergroten door het aanbrengen van extra massa
traagheid. In hoeverre dit toegestaan is, is afhankelijk van het type motor dat 
gemeten moet worden. 
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10 Conclusies en aanbevelingen 

Conclusies: 

Langs theoretische weg is aangetoond dat het systeem bruikbaar is voor een 
meetbereik van 0.06 llNm tot 100 llNm. Hierbij is een fout van 0.1% van de 
volle schaal een ondergrens voor de meetfout. Effectief zouden dus koppels in 
het bereik van 0.0006 llNm tot 100 llNm met deze methode kunnen worden 
gemeten. Hierbij zijn echter nog niet alle mogelijkheden ter verbetering meege
rekend. 
De stabiliteit van het systeem is de belangrijkste fysische grens voor dit 
systeem. Een positieve afgeleide van het moment naar de hoek beïnvloedt de 
stabiliteit negatief. Door het verbeteren van een aantal deeloverdrachten kan 
een aanzienlijke verbetering van de stabiliteit gerealiseerd worden. Om het 
uiterste meetbereik (nog kleinere momenten dan hierboven vermeld) te halen is 
dit noodzakelijk. 
Het veranderen van de deeloverdrachten om grotere versterkingen (en dus 
kleinere massatraagheden) toe te kunnen laten houdt in eerste instantie minder 
goed filteren van ongewenste signalen in. Dit betekent dat de ongewenste 
effecten zoals ruis juist dan in belangrijkheid toenemen. Het verminderen van 
de filtering zal dus gekoppeld moeten zijn aan een alternatieve methode van 
onderdrukking van ongewenste effecten. 
De hysterese van het ijzer leidt tot de belangrijkste meetfout in het systeem. 
Door een juiste materiaalkeuze voor de ijzerkern kan deze fout tot 0.1% van de 
volle schaal beperkt worden. 
De afgeleide van het te meten moment naar de tijd is beperkt. Dit is bij quasi
statische meting van kleefmomenten niet van belang, omdat de rotatiesnelheid 
altijd lager gekozen kan worden als er problemen mochten optreden. Maar als 
het moment ven een bekrachtigde motor gemeten wordt, moet dit in de gaten 
gehouden worden. 
Met behulp van de vereenvoudigde overdrachten kan op eenvoudige wijze 
inzicht worden verkregen in het gedrag van het systeem. Beschrijving van het 
systeem met differentiaalvergelijkingen ondersteunt de geldigheid van de 
vereenvoudigde overdrachten voor lage frequenties. Voor inschakelverschijn
selen en hoogfrequente verschijnselen is de volledige beschrijving met differen
tiaalvergelijkingen nodig. 
Een quasi-statische contactloze meting van kleine momenten op de in dit 
verslag beschreven wijze is uitgevoerd. De metingen komen overeen met de 
verwachtingen gebaseerd op eerdere metingen via een andere methode. 
De bandbreedte van het systeem kon niet door de hier uitgevoerde dynami
sche meting worden geverifieerd. 
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Aanbevelingen: 

Vanwege het belangrijker worden van ongewenste effecten zoals ruis, is een 
onderzoek naar de mogelijkheden tot vermindering van deze effecten gewenst. 
Hierbij moet dan ook naar pieken op de stroom en het onverklaard optreden 
van piepende geluiden worden gekeken. 
Het aan te bevelen om voor het juk een beter materiaal te gebruiken. Het ijzer 
dat voor het juk gebruikt wordt moet een lage coërcitieve veldsterkte hebben 
om een kleine meetfout te verkrijgen en een hoge relatieve permeabiliteit 
hebben om een goede lineairiteit te verkrijgen. 
Omdat het magnetisch veld niet beperkt wordt tot de luchtspleet moet de te 
meten motor afgeschermd worden. Door het gebruik van ijzer met een hoge 
relatieve permeabiliteit wordt het magnetische veld ook beter tot de luchtspleet 
beperkt. Ook het verkleinen van de luchtspleet als er kleinere momenten 
gemeten worden is aan te raden. 
Het is raadzaam om het signaal dat uit de analoge deler komt te filteren 
alvorens het naar de differentiator te sturen. Het negatieve effect dat dit op de 
stabiliteit heeft kan weer worden gecompenseerd door bij hogere frequenties te 
filteren bij de ingang van de hoekschakeling omdat gebleken is dat hier niet 
zo'n sterke filtering noodzakelijk is. 
Voor het ijken van deze meetmethode moet een systeem ontwikkeld worden 
dat geen (of verwaarloosbare) wrijving heeft, omdat wrijving (coulombse en 
stictie) in de meting wordt meegenomen. Te denken valt aan een systeem met 
luchtlagers. De te gebruiken magneet wordt bevestigd op een speciaal voor 
iedere asdiameter gemaakt busje. Het ijksysteem moet daarom in staat zijn om 
diverse asdiameters te gebruiken. 
Er is nog een aantal metingen te doen, onder andere: 
• Verificatie van de overdracht van stroom naar inductieveldsterkte in de 

luchtspleet 
• Verificatie van de bandbreedte van het systeem. 
• De herkomst van de piepende geluiden die bij meting van hoge koppels 

optreedt bepalen. 
• Meting van de maximale en minimale versterking waarbij het systeem stabiel 

blijft. 
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Lijst van gebruikte symbolen 

a Ongewenste hoek waaronder het laserlicht wordt teruggekaatst 
y Elektrische geleidbaarheid van het ijzer 
e Hoek waaronder de magneet en rotor zich bevinden 
9 1 Hoek waaronder de rotor zich bevindt 
9 2 Hoek waaronder de magneet zich bevindt 
9 3 Hoek waaronder de stator zich bevindt 
e,im Maximale hoekuitwijking bij een stapvormige verandering van T, 
9max Maximaal toegestane hoek e bij het ontwerp 
eo. Offset hoek van e. 
J.Lo Permeabiliteit van vacuüm 
J.L, Relatieve permeabiliteit van het ijzer 
J.Lrec Recoilpermeabiliteit van het permanent magnetisch materiaal 
"t Open loop tijdconstante van stroombron versterker 
"twelV Tijdconstante van de overdracht van stroom naar inductieveld 
wmax Maximale hoekfrequentie van het te meten moment T, 
wo Grondharmonische van het te meten moment T, 
wosc Oscillatie hoekfrequentie 
A9 Doorsnede van de luchtspleet 
Ao Open-loop versterking van de stroombronversterker 
Be Inductieveld in de luchtspleet als er geen magneet in de luchtspleet is 
Bema.x Maximale inductieveld in de luchtspleet 
Bij Inductieveld in het ijzer. 
B, Remanentie van de magneet 
Blij Remanent inductieveld in het ijzer 
Bsat Verzadigingsinductie van het ijzer 
eh Coëfficiënt die de eerste afgeleide dTh/d9 weergeeft. 
C, DG-versterking van de stroombron 
Cm DG-versterking van de hoekmeting 
C, DG-versterking van het compensatie moment 
D Totale demping ten gevolge van viscose wrijving en wervelstromen in de 

magneet (D D, + Dw) 
das Diameter van de as van de motor 
d,am Dikte van de lamellen van het juk 
dm Diameter van de magneet 
do Afstand tussen de spiegel op de magneet en de sensor. 
d1 Afstand tussen de spiegel op de magneet en de cylindrische lens. 
d2 Afstand tussen de cylindrische lens en de sensor. 
Dv Demping ten gevolge van visceuze wrijving van de as in het lager 
Dw Demping ten gevolge van wervelstromen in de permanente magneet 
f Brandpuntsafstand van de cylindrische lens 
Ga. Materiaalconstante voor de berekening van de torsie-veerconstante van 

de as 
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Gi(s) Laplace getransformeerde overdracht van de stroombron 
Gm(s) Laplace getransformeerde overdracht van de hoekmeting 
G.(s) Laplace getransformeerde overdracht van het resulterende moment naar 

de hoek e 
G,(s) Laplace getransformeerde overdracht van de stroom naar het compensa

tie moment Tm 
H8 (s) Laplace getransformeerde overdracht van het te meten moment T, naar 

de hoek e 
He Magnetisch veld in de luchtspleet als er geen magneet in de luchtspleet 

is 
Hemax Maximale magnetisch veld in de luchtspleet 
H9 Maximale magnetisch veld dat de magneet kan verdragen zonder dat 

demagnetisatie optreedt 
Hi(s) Laplace getransformeerde overdracht van het te meten moment T, naar 

de stroom i 
Hij Magneetveld in het ijzer 
Hm Exciterende magneetveld bij de berekening van de indringdiepte 
i Stroom door de spoel 
ima• Maximale stroom door de spoel 
J Massatraagheid 
Jm Massatraagheid van de magneet 
Jmot Massatraagheid van de motor 
K Torsieveerconstante van de as van de motor 
Kd Differentiërende actie van de regelaar 
Ki Integrerende actie van de regelaar 
KP Proportionele actie van de regelaar 
las Lengte van de as tussen de rotor en de magneet 
19 Lengte van de luchtspleet 
lij Gemiddelde lengte van een fluxbaan in het ijzer 
Iu Uitwijking van het licht op de sensor 
L. lnductiviteit van de spoel 
m Massa van de magneet 
Mo Remanente magnetisatie van de magneet 
N Aantal windingen van de spoel 
Nh Aantal hogere harmonischen in de excitatie. 
NM Demagnetiserende factor van de magneet 
R(s) Laplace getransformeerde overdracht van de regelaar 
Rb1 Weerstand in de stroombronschakeling 
Rb2 Weerstand in de stroombronschakeling 
R. Weerstand van de spoel 
R.h Shuntweerstand van de stroombron 
R,01 De totale weerstand aan de uitgang van de stroombron (R. + R.h) 
S 1 Eerste nulpunt van de regelaar 
S2 Tweede nulpunt van de regelaar 
T1, Coulombse wrijving door de lagers 
Th Kleefmoment van de magneet 
T, Te meten moment van de motor 
Tm Compensatie moment 
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T mmax Maximum van T"', dit is tevens het maximum van het meetbereik. 
T mh Ongewenste moment veroorzaakt door hysterese in het ijzeren juk. 
Tmos Ongewenste moment veroorzaakt door Th en het niet nul zijn van 9 (90 .). 

Tp Ongewenste moment ten gevolge van hysterese en kleefmoment 
U9 Spanning die de hoekmeting levert 
Ud Maximale spanning die de stroombronversterker aan de uitgang kan 

leveren 
Umax Maximale stuurspanning U. 
u. Stuurspanning van de stroombron 
V m Volume van de magneet 
Wp Magnetische energie in het systeem zonder bekrachtiging 
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Bijlage 1: Berekening polen stroombron 

Voor de stroombron is een Servowatt DCP - 260/60 gebruikt. Deze bestaat uit een 
schakeling zoals aangegeven in figuur 1. 

US 

Figuur 1: Schakeling stroombron 

Hierin geldt voor de aangegeven impedanties: 

0 

A= 

1 +j w R21 c21 

1 +j w R3o c3o 

j w c3o 

1+jW't0 

C2-1 
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Voor de schakeling van de stroombron kunnen de volgende vergelijkingen opgesteld 
worden. 

u = z3o i1 

U = U ah+ Z 21 i 3 

U = -AU_ +Z 50 i 2 

U a = U-+ R2 o ( i 1 +i 2 +i 3 ) 

Ush = -AU_ +Z 5 i 

U sh = R sh ( i 3 -i ) 

Uit de bovenstaande vergelijkingen is door substitutie de overdracht van stuurspan
ning naar stroom af te leiden. Omdat we hier geïnteresseerd zijn in de polen is hier 
de overdracht Uji bepaald: 

US = 
i 

Voor lage frequenties kunnen we de overdrachtsversterking bepalen. 

Door Us/i = 0 te stellen zijn de polen te vinden. Door de noemer van Us/i nul te 
stellen zijn de nulpunten te vinden. Omdat het hier om vijfde orde polynomen gaat 
zijn de oplossingen voor de polen en nulpunten met de computer bepaald. Hiertoe 
zijn de volgende componentwaarden gebruikt: 

R20 = 22 kn 
R21 = 3.3 kn 
R30 = 560 n 
R50 = 13.6 Mn 
Rsh = 0.5 n 
Rs = 0.5 n 
C21 = 0.82 nF 
C30 = 68 nF 
C50 = 0.1 nF 
Ls = 4 mH 
A = 107 

0 

r 0 = 0.1 s 
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Voor de polen en nulpunten van de schakeling vinden we nu: 

Nulpunten: Polen: 

-910 ± 19356i 
-2.6·104 -2.6·104 

-5.0·108 ± 1.48·109 i -1.1·108 

-2.3 ·1010 

Het behoeft geen toelichting dat het veranderen van de belasting of de versterking 
van de stroombroon de ligging van de polen en nulpunten zal beïnvloeden. 
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Bijlage 2: Simulatie met behulp van MATLAB 

Voor de simulaties die uitgevoerd zijn met behulp van MATLAB zijn de differentiaa
alvergelijkingen die het systeem beschrijven omgezet naar een State Space beschrij
ving. Om de matrix geen singuliriteitsproblemen tijdens de simulatie te laten geven is 
er enigszins geschoven met versterkingen. De beschrijving van het systeem geschiedt 
met matrices volgens: 

. 
x = Asys· x + Bsys· u 

Voor de vectoren x en u kunnen we schrijven: 

th 
th 0 

urn' 
Us 01 

u = (T 1) x Us 1 

i o I 

i' 
Tm 

Hierin geeft de o aan dat het gaat om een hulpgrootheid zonder werkelijke fysische 
betekenis en de ' geeft aan dat de versterkingsfactor van de grootheid is aangepast 
volgens: 

th 
th0 

Urn' =Urn /Cm 
Us0

' = Us0 /Cm*Ki 
Us' = Us /Cm*Ki* Apid 
im = ia /Ci*Cm*Ki*Apid 
i' = i /Ci*Cm*Ki*Apid 
Tm 
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Uit de differentiaal vergelijkingen of de overdrachten in het Laplace domein zoals 
afgeleid in paragraaf 3 van dit verslag is eenvoudig af te leiden: 

au' m 

at 
au ot 

s 

at 
au' s 

at 

Hierin is: 

Kdsm Q2 = 
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Hieruit volgen direct de gewenste matrices voor de beschrijving: 

1 
0 0 0 0 0 0 -sf -

IJ 
0 0 0 0 0 0 

1 -sf -
IJ 

Sm 0 -Sm 0 0 0 0 0 

Asys = Q1 Q2 Q3 0 0 0 0 0 

0 0 0 Sr -Sr 0 0 0 

0 0 0 0 * * 0 0 si -si 

0 0 0 0 0 si -si 0 

0 0 0 0 0 0 Klst -st 

0 

1 
-

IJ 
0 

Bsys 0 

0 

0 

0 

0 
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Voor de simulaties met behulp van MATLAB zijn de volgende bestanden gebruikt: 

FILE: ANSYSO.M 
% 
% 
% Simulatie van het gehele systeem 
% 
% Roept "SYSO.M" aan! 
% Slaat de resultaten op in *.ASC files 
% 
global Asys Bsys 

J = 1e-9 % *1e2 
Ch = le-4 
% 
do 40; 
Lpsd 3; 
Am = 5; 
% 
Ro = 1e4; 
Co = 1e-8; 
% 
R21 = 1.5e3; 
R20 = 1e4; 
Ls = 4e-3; 
Rs 0.5; 
Rsh = 0.5; 
% 
Ao = 1e7 
tauo = 0.1 
taus = Lsj(Rs + Rsh) 
% 
Kd (1/4000)*5 % 
Kp = (0.2) *5 % 
Ki = (40)*5 
Np = -Kp/(2*Kd) +sqrt( (Kpj(2*Kd)Y'2 - Ki/Kd ) 
Apid = 2 
% 
% Hier begint het echte werk 
% 
% Let op het teken echte pool: s? = -1 jtau? hier s? = 1 jtau? 
% 
tauf = sqrt(J/Ch); sf = 1/tauf; 
taum = Ro*Co ; sm = 1 jtaum; 
taur = 1e-4 ; sr = 1/taur; 
taut = 1. 25e-5 ; st 1 jtaut; 
si1 = (910+ j*19356) % /10 , 



si2 = (910-j*19356) % /10; 

Cm = 4*do*Amj(Lpsd); 
Ci = R21/(R20*Rsh); 
Ct = 2.5e-5; 

01 = (Kd*(sf-sm) +Kp) *sm/Ki 
02 = (Kdjsqrt(J)) *sm/Ki 
03 = (Kd*sm-Kp + Kijsm) *sm/Ki 

04= abs(si1) 

05 = 04 
06 = 2*real(si1) 

KI= Cm*Ci*Ct*Apid*Ki %/10; 

% th 
% th 0 

% Um' = Um jCm 
% Uso' = UsojCm*Ki 
% Us' = Us jCm*Ki*Apid 
% i 01 = i o /Ci*Cm*Ki*Apid 
% i' = i /Ci*Cm*Ki*Apid 
% Tm 

Asys = [ 
st 1jsqrt(J) 0 0 
0 -st 0 0 
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0 0 
0 0 

sm 0 -sm 0 0 0 
01 02 03 0 0 0 
0 0 0 sr -sr 0 
0 0 0 0 04 0 
0 0 0 0 0 05 
0 0 0 0 0 0 

Bsys = [0 1/sqrt(J) 0 0 0 0 0 0]'; 

%Csys = [}; 

%Dsys = zeros(B, 1 ); 

0 o· 
' 

0 -1/sqrt(J); 
0 0; 
0 0; 

0 0; 
-04 o· 

' 
-06 0; 
Kl*st -st]; 

eig(Asys) %Bepaal de eigenwaarden (polen) van het systeem 
%return 
save syO _ stp2. var 
% 
% Begin met de simulatie 
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% Deze is in stukjes gebroken om een "out of memory" error 
% te voorkomen ! 
% "T _ STP.ASC" bevat de tijd t 
% "TH STP.ASC" bevat de hoek Theta 
% "I STP.ASC" bevat de stroom i 
% "TM_ STP.ASC" bevat het compens. moment Tm 
% 
xO zeros(B, 1); 
tO = 0; 
tf = 0.005; 
[t,x] = myode23('sysO',tO,tf,xO, 1e-4); 
%plot(t,x(:, 7)) 
save t _ stp.asc t jascii 
tmp=x(:, 1); 
save th stp.asc tmp jascii 
tmp =Kï*x(:,7)/Ct; 
save i_ stp.asc tmp jascii 
tmp =x(:,8); 
save tm _ stp.asc tmp jascii 
clear tmp 

tor I = 1: 1:3, 
{n,m} =size(t) 
xO=x(n,:)' 
tO=tf 
tf=t/+0.005 1 

[t,x} = myode23('sysO',tO,tf,xO, 1e-4); , 
%plot(t,x(:, 7)) , 
save t.tmp t jascii , 
tmp =x(:, 1); 
save th.tmp tmp jascii 
tmp =KI*x(:, 7)/Ct; 
save i.tmp tmp jascii 
tmp=x(:,8); , 
save Tm.tmp tmp jascii 
clear tmp , 
!type t.tmp > > t_ stp.asc , 
!type th.tmp > > th stp.asc , 
!type i.tmp > > i_stp.asc , 
!type Tm.tmp > > Tm stp.asc , 
!del *.tmp 

end 

clear 
load t_ stp.asc 
load i _stp.asc 
load th _ stp.asc 
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plot(t_ stp,i _ stp) 

FILE "SYSO.M" 
% Berekening responsie van het totale systeem 
% Stap met amplitude van 1 e-4 Nm 
% Asys en Bsys moeten global zijn 
% 
% 
tunetion xdot = sysO(t,x) 

Tl = 1e-4; % Voor simul. van een stap 
%Tl= 1e-4*sin(omeg*t) % Voor simul. van een sinus 

xdot = Asys*x + Bsys*[TI]; 



Bijlage 3: Gegevens stroombron 
Eingang'sdate-n : 

Eingangsimpedanz (àiff.) 

Eingangsstrom 

Eingangsstrom (àiff.) 

Eingangsspannungsirift 

Rauschen (0-10kHz) V:10 
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· -10 Mohm 

100 nA (ma.x) 

20 n...:.. (ma.x) 
u \ 1 0 }l1J / G ( ma.x ; 

10 pVss 

Offsetspannung: àurch Trimmer auf Null einstelloar 

max. zulässige Eingangsspannung 

~ax. zulässige Gleichtakteingangsspannung 

offene Verstärkung im Leerlauf (f=0-10Hz) 

offene Verstärkung belastet•(f=0-100nz) 

Banàbreite: V=10 (Kleinsignal) 

Leistungsbanàbreite 

3lew aate belastet• 

Gleichtaktunterirtickung (f bis 100Ez) 

. .:..us:;:-an,qosdaten : 

xax. Ausgangsspannung 

max. Ausgangsstrom 

max. Spitzenausgangsstrom 

Ausgangsimpedanz 

!15 'l 

!10 V 

r:. 
10x1 0'"''/ /'! 

100. 000'/ ;·; 

ca.soo kF.z 

'15 'f/usec 

.,.. c '! 

.,. 
:; '"' (bi.:s 50 V 

!20 ~ (e-Funk~ion/U.10msec) 

< 50 !>!ohm 

ier Verstärker is":: àauerkurzschlu.Gsicher ausgelegt 

Versorgungsspannung des Verstärkers 

Arbeitstemperaturbereich 

Eem.: 
AusfUhrung A ohne Spitzenstram 

220 v !10% so-6oaz 

- 30 bis + 70°C 

AusfUhrung B rr:it Sp.:.tzenstrom 10 msec/4-fach 

•) belastet mit 80% des max. Stromes 

Alle Angaben gelten, ~enn nicht anàeres angegeben bei 25°C und 
NennanschluEspannung. Änàerungen vorbehalten. 

SERVOWA TT- RENZ ELECTRON IC D 7302 KEMNAT REYHERSTR. 10 TEL. 0711-452266/82 TELEX 07 22436 
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Bijlage 3: Gegevens stroombron 
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Bijlage 4: Gegevens sensor 
SL 
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SUPER LINEAR POSITION SENSORS -SINGLE AXIS 

J5 èC6 . if 4ill=-
- O.J 

"" ' '1 

, I 
150 200 I 50 i 100 2SO :o 30 1 4 76x2-5 

f VI:I!Cal 81aS 'ioltage IS 15V 

NORMALIZED SPECTRAL RESPONSE 

ACTIVEAREA 
,:l.J26 ~M~) 

a 7 \ a s 

, i 2 J,-4 
-·220-- ' 

-520-

' = 008 ; 

L~vu 
)19 w \!( \( 'J 
: ooz~.~;L.J~ 

L.- ·oo 
! TYP 

PIN Sl.J-2, 
PIN SLS-2 
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Bijlage 5: Gegevens stappenmotor 

escap® Single phase 
stepper motor series P 14 ... and P 15 ... 
The disc magnet motor technology 

Standard models available trom stock Famil~ Famity P15 ~ 
P141-242 P141-242 p 151-1 22 P151-122 p 1 54- ~ 2: 

022 06 380 06 025 02 058 02 058 02 

number ot steps per revolut1on 24 24 12 12 12 

step ang1e degrees 15 15 30 30 30 

d1rect10n of rotatien (1] r r- ,,_; 
\..1.\..o.h. c.cw c.c.w c.cw c w.;. c.:.v. 

nammal supply voltage [2] V 1 .3 4.5 1.3 2.8 2.8 

voltage range V i .0 to 1 .6 3.5to5.1 1 . 1 to 1 . 7 2.010 3.2 2.3 to 3.: 

pulse lengTh ms 7.81 7.81 3.9 3.9 3.9 

useful toroue a: 
nommai voltage (20"C)[3] IJNm 75 75 30 48 30 

r;eful torque at 
.èduced voltage IJNm 5011.2 V 50/4.2 V 2011.2 V 35/2.4 V 20/2.4V 

detent toroue IJNm 200 200 50 80 60 

max. laad inenia kgm; 1 o-g 30 30 2 3 

coil res1stance 0 22 380 22 58 58 

average current consumpt1on IJÄ!Step/s 160 30 70 80 80 

[1) View1ng tne motor trom The shatt end [2] Plus on red wire [3] All pulses have the same polanty. 

Typical control circuit diagrams: P151-i22 p~-
''-' 

P141-242 022 P141-242 380 p 151 .... p 154 022 058 

Al 2200 6800 2.2 I< 

A2 22 KO 22 KO 47 K 

+ + 
j ' i I 

<$ 
i Qmn 'IOOll .i • 1.f t I I I 

A3 1.5 K 0 1KO 8.2 K 

Diodes 1 2 1 N 4148 

n Jl .. Jl ~ 
YcriM.!!ó0.1V "aut.~0.2V 

--····~--
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Bijlage 6: Koppel-koppelhoek middels andere meting 
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Bijlage 7: Tekeningen ontwerp meetopstelling 
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Bijlage 7: Tekeningen ontwerp meetopstelling 
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Bijlage 8: Gegevens optische onderdelen 
RADIOMETER NEDERLAND 
INSTRUMENTENHANDEL ZUID-HOLLAND 6V 

'l'llXBU.Sam ~ EINlHM!N 
T.a.v. de heer G. de swart 
Fat:ulteit ~ 
Vakgroep EMV 
Post::bls513 
5600 MB EINl:II:J'I1EN 

RA_OtOMETERIJ!I!!! 
COPENHAGENilllli 

Rwdi!:lmelw i'l<lr:leflart() 
lnS!rumor~tcn~ana<:l 

Zuid-Hulland BV 
Ctm:xmSlrear 6-8 
Wijk 18, l...ans•ngha!}Q 
2T16RRZ:OOHMfflaQr 
Po<-..Jtl\JS 233 
Z700AE.Zoo!errr
Te~oro: C79·6: 45\r.l 
Tvk:I->.~X: 079-614599 
,•BNDonHae:g: 5l. 1!>.::;8.5~'9 
Poot~ '234{15 

Cns kerlrl!:;rki E\1Z91/010fP946 Zoet:en'!laer, 20 decerlliEr 1991 

Geachte heer De SWiU't, 

Naar aanl..eidi.n; van uw offer+-..e aanvraag <l.d. 6 àscellï:.:er j.l., 
he:i:lben wij het~ u als volqt ~te l.'I:ICgen bieden. 
Wij gwen de asd:lrijvin.J a'M!!r""..aald weer. 

OUer+...eJ1UI!I!Iel:; EVZ91/0lOIP946 

~ AAm'AL: ~= ~i 

01 1 04 0602 HeKe Iaser 35-2 

02 1 16 0012 laser t:o fil:ler CXJUPler for Her-te 
lcaer with graded .1n:lex .le.ns. 

03 1 15 2000 2m 1erçbt sirqle nme :fil::s.r wit.'l 
PC/l?C-ecalnect.or 

04 1 00 0000 Additianal fiber lerJ]ht per meter 

os 1 00 0000 Fi.ber ClOllimilmtor with gradeà 
index lens at 63J rm:a 
FC{PC connector. 

06 1 33 5505 Baameplitter 5x5x5 Dl 

07 l 31 8302 cylinler lens 10/1Bx9,5 Dm B'lC7 

•• p. 

~ 
Pm~i 

/)5 17" 

f 2.;ws,oo Ïll71 )() 
I 

f 960,00 

f 865100 

f 52100 

J 865,00 

f 226,00 

f 105,00 

Alle t:n:111ni W!llt:IBn ll!gEIIilol&n llnU~tg~MlEirtl ~1S a1Z!iJ ~'RIIiloDIJ· !lrllt! ... ~_".-t.l!n ty$<l$UOI!8(ftt1 til< G1111i6"18tl ci!!An'Onlli83enWYI&recri(Jl61'l!(le>tlen 1-!SOQ. 

~iotorOonl-loog 196t'8 
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~ SPINDLER 
~ &HOYER 

HeNe-Laser 3S-2 

Technlsche Daten 

Be!.tell-Nr, J 
ott o·&o2 < J Ec) 

04 0&22 (CDRH) 

Dieser laser erfüllt die Sicherheitsvorschriften nach IEC 
(Kl. 38) und CDRH (Kl.Ill b). Der Benutzer hat für die 
Erfüllung der geltenden Schutz- und Unfallverhütungsvor
schriften der zuständigen Berufsgencssenschaften durch 
geeignete MaBnahmen Serge zu tragen. 

Laserkopf 

Wellenlänge 
Ausgangsleistung, min. 
Strahldurchmesser 
Strahldivergenz 
Polarisation 
Zündspannung 
Betriebsspannungsbereich 
Betriebsstrom 
AbreiBstrom 

632,8 nm 
2 mW (TEM

00
) 

0, 75 mm 
~1,2 mrad 

nicht definiert 
'á7 kV 

1.350 bis 1.650V 
5 mA 

Vorwiderstand, min. (im Modul integriert) 
Longitudinaler Madenabstand c/2L 
Leistungsstabilität, kurzzeitig 

~ 4 mA 
68 kfl 
614 MHz 

(20 min. nach dem Einschalten) 
Leistung beim Einschalten 
Gewicht 
Betriebslage 
Abmessungen d x 1 in mm 
Lagertemperaturbereich 
Betriebstemperaturbereich 

~ :t 2 % 
;;sa% 
300 g 
beliebig 
35 x 280 
-40 bis 80°C 
-20 bis 50°C 

Relative Feuchte im Jahresmittel (keine Betauung) 
Ausgangsleistung, max. 

~80 % 
5 m\·J 

Netzgerät 

Betell.-Nr. 04 0652 zum Betrieb von HeNe-Laser 35-2 I 35-2 p 

Eingang: Spannung 
Frequenz 
Leistung 
Schmelzsicherung 

Ausgang: Betriebsspannungsbereich 
Betriebsstrom 
Zündspannung 

Abmessung: a x b x t in mm 
Gewicht 

Remote Interlock 

110/220 V 
50/60 Hz 
20 VA 
400 mA, träge 

1.250 bis 1.750 V 
5 mA 
~8 kV 

185 x 65 x 186 
2,2 kg 

Er dient zum potentialfreien Ein- und Ausschalten des Lasers 
durch Fernbedienung und ist als passive Stromschleife ausge
bildet. Zum Fernbedienen ist die Schleife im Klinkenstecker 
durch ein entsprechendes Kabel mit Schalter zu ersetzen. Ohne 
Fernbedienung muB der Klinkenstecker mit eingebauter Schleife 
zum Betrieb des Lasers gesteckt bleiben. 


