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SAMENV ATI'ING 

Voor een medische toepassing is een synchrone elektromagnetische micromotor ontwikkeld door 
Kinetron B.V. te Tilburg. De micromotor heeft een statordiameter van 1 mm, een statorlengte van 2 mm 
en een totale astengte van 3.5 mm. Het afstudeerproject was in eerste instantie gericht op het doen van 
metingen aan een experimentele versie van de micromotor, waarvan twee exemplaren ten dienste van het 
onderzoek stonden. Beoogd werd het meten van elektromagnetisch koppel, askoppel, wrijvingskoppel, 
koperverliezen en -voorzover mogelijk en relevant- wervelstroomverliezen. 

De koppelmetingen zijn op twee manieren verricht. De eerste is een experimentele methode, die gebruik 
maakt van een vloeistofrem. Ter controle is tevens een tweede, traditioneler meetmethode toegepast. 
Daarbij wordt de rotor van de micromotor aangedreven door een gelijkstroommotor en worden de in de 
stroomloze statorspoelen geïnduceerde rotatiespanningen onderzocht met gebruikmaking van de 06000, 
een digitale signaal-analysator. Het voordeel van de methode via de rotatiespanning is dat behalve het 
gewenste elektromagnetische koppel ook de ongewenste bovenharmonische componenten kunnen worden 
gemeten. Nadelig is de mogelijkheid van beschadiging van de micromotor tengevolge van overbelasting 
van de lagering bij niet-perfecte uitlijning van de as van de aangedreven micromotor met die van de veel 
krachtiger aandrijfmotor. Het voordeel van de methode met de vloeistofrem is dat behalve het askoppel 
ook het elektromagnetisch koppel bepaald kan worden, en dat het askoppel rechtstreeks aan de belaste 
motor worden gemeten. Dit in tegenstelling tot de andere methode, waarbij uitsluitend het elektromag
netische koppel kan worden bepaald, op een indirecte manier via de energiebalans, uit metingen aan een 
onbelaste motor. 

De resultaten van de metingen aan de eerste versie van de micromotor bleken sterk af te wijken van de 
theoretische verwachtingen, die blijkbaar te optimistisch waren t.a.v. de sterkte van de magneet. 
De meetresultaten die via de metingen met de vloeistofrem verkregen waren, waren ongeveer 20% lager 
dan de meetwaarden die verkregen waren uit de rotatiespanning. Het wrijvingskoppel bleek zeer veel 
groter te zijn dan op grond van conventionele wrijvingstheorie verwacht werd. De wervelstroomverliezen 
speelden bij de gebruikte fretwenties geen rol van betekenis, in overeenstemming met de theorie. Er 
bleek zich een 4e-harmonische verstoring in het elektromagnetische koppel voor te doen, als gevolg van 
een Je-harmonische verstoring in bet magnetische veld van de rotor. 
Bij de verbeterde versie van de micromotor is de statorwikkeling zodanig uitgevoerd dat het elektromag
netische koppel niet rechtstreeks kan worden bepaald door meting van de rotatiespanning. Hier kon dus 
uitsluitend de methode met de vloeistofrem worden toegepast. De meetresultaten blijven ongeveer 30% 
onder de optimaal berekende waarde van bet koppel. Hierbij moet in aanmerking genomen worden, dat 
de berekening te optimistisch is en dat de meting structureel te laag uitvalt. Doordat bet magnetische veld 
van de rotor van deze verbeterde motor beduidend minder boverbarmonische vervorming vertoont dan de 
eerder onderzochte versie, werden ook in de gemeten rotatiespanning geen bovenharmonischen waar
genomen. Op grond hiervan worden ook geen boven-harmonischen in het koppel verwacht. Het wrij
vingstoppel is aanzienlijk kleiner dan bij de oudere versie. Ook bij deze motor spelen de wervelstroom
verliezen in bet onderzochte frequentiegebied (tot 100Hz) geen rol van betekenis. 
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Hoofdstuk 1 

1. INLEIDING 

In dit verslag is het onderzoek aan een elektromagnetische micromotor beschreven. 
De beschreven micromotor is voor een medische toepassing ontwikkeld door Kinetron B.V. te 
Tilburg. De voornaamste eis die aan de micromotor gesteld wordt betreft de eenparigheid van de 
hoeksnelheid. Schommelingen in de synchrone koppelhoek mogen niet meer dan een hoek van 10° 
(0.17 rad) bedragen. Voor bet onderzoek van de eigenschappen van de micromotor kon ik aan
vankelijk beschikken over 2 exemplaren uit een serie die volgde op het prototype. Later is het 
onderzoek tevens verricht aan een verbeterde versie van de micromotor. 

De eigenschappen die in eerste instantie onderzocht moesten worden, waren: 
1. Het elektromagnetisch koppel 
2. Het askoppel 
3. Het koppel ten gevolge van wrijving en wervelstromen 
4. Het magnetisch veld ten gevolge van de permanent-magnetisch rotor 

Het grootste probleem voor het vaststellen van deze eigenschappen, is het ontbreken van voor 
micromotoren bruikbare meetapparatuur en meetmethoden. 

Voor het onderzoek worden eerst berekeningen opgesteld voor de te onderzoeken eigenschappen, 
vervolgens worden meetmethoden geschetst waarmee de eigenschappen van de motor vastgesteld 
kunnen worden. Hierna worden de meetresultaten behandeld die met de geschetste methoden zijn 
verkregen, waarna deze worden getoetst aan de theoretisch berekende waarden. Vervolgens wordt 
getracht op basis van de gevonden eigenschappen een voorspelling te doen over het rondloop
gedrag van de motor. 
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Hoofdstuk. 2 

2. THEORETISCHE ANALYSE VAN EEN MICROMOTOR 

In dit hoofdstuk wordt het ontwerp van het prototype van een 2-polige, semi-4-fasige, synchrone 
micromotor met een permanent-magnetische rotor onderzocht. Dit houdt in dat vanuit de opbouw 
van de motor, de prestaties van deze motor voorspeld worden. In dit hoofdstuk zal daarom de 
opbouw van de motor getoond worden en zullen het magnetisch veld, het elektromagnetisch 
koppel, de koperverliezen, de wervelstroomverliezen, het wrijvingskoppel en eventuele pulsaties 
in het door de motor geleverde elektromagnetisch koppel berekend worden. 

2.1. OPBOUW VAN DE MICROMOTOR 

In afb.2.1. is een lengte-doorsnede van de micromotor gegeven. Het statorhuis is van niet
magnetisch roestvrij staal (p.r= 1). Het permanent-magnetisch materiaal waaruit de rotor bestaat, is 
"plastic bonded" SmzCo17. De rotoras is van roestvrij staal en de lagers zijn van robijn. De maten 
zijn aangegeven in millimeters. 

0.04 

,, 7 5 

Las 
2. lager 
3. rotor 
4. statorhuis 
5. spoel 

2 -.. 
ei 

155 

Afb. 2.1 :Lengte-doorsnede van de micromotor 
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De statorspoelen zijn van koper en hebben een "racetrack" -vorm. Een afbeelding van een van deze 
spoelen is in afb.2.2. gegeven. Ook hier zijn de maten aangegeven in millimeters. Elke spoel 
bestaat uit 8 windingen, die een min of meer rechthoekige koperdoorsnede hebben van 1000 
(p.m'f. Rond het koper zit een isolatielaag, waardoor de totale doorsnede van de draad op 50~tm x 
30 ~LID= 1500 (p.m'f komt. De geïdealiseerde doorsnede van de wikkeldraad is getoond in 
afb.2.3 .. 
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f'heoretiscbe anal.yse van een .U.cro.otor 

In totaal zijn 4 van deze spoelen aangebracht aan de binnenkant van bet statorbuis. Per fase zijn er 
dus 2 van de in afb.2.2. getoonde spoelen, die in serie zijn geschakeld. Om een beeld te geven 
van de wijze waarop de spoelen met elkaar verbonden zijn, is in afb.2.4. een dwarsdoorsnede van 
de motor gegeven. 

NEOE A-A 

BI 
~l}»;:==:::::::J c::=P 

--~~~~~~ B~ 
Afb. 2.2:Boven-aanzicbt van een spoel 

50 J-LM 

30 J-LM 
Afb. 2.3:Doorsnede geïdealiseerde wikkeldraad 

Rl= stro.o.l vo.n de o.s 

R2= stro.o.l vo.n de rotor 

R3= stro.o.l tot windingen 

R9= stro.o.l vo.n de Motor 

1: cos wt 

2: sin wt 

1': -cos wt 

2': -sin wt 

Afb. 2.4:Dwarsdoorsnede van de semi-4-fasige micromotor 
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Hoofdstuk. 2 

2.2. HEr MAGNEI'ISCH VELD VAN DE PERMANENTE MAGNEET 

De rotor van de micromotor bestaat uit een kunststof-gebonden magneet, het magnetisch materiaal 
waaruit deze magneet is opgebouwd, is S~Co17 . Dit materiaal wordt homogeen verondersteld, 
waarbij wegens de verdunning een lagere waarde voor de magnetische polarisatie wordt aan
genomen dan voor Sm2Co17 gebruikelijk is. Een afbeelding van de rotormagneet is in afb.2.S. 
weergegeven. 

Afb. 2.5: 

V oor de berekening van het magneetveld van 
de rotor, wordt volstaan met een 2-
dimensionale beschouwing, de rotor wordt in 
feite oneindig lang verondersteld. Deze 
beschouwing is redelijk, omdat de lengte van 
de rotor ( l.S mm) ruim vier maal zo groot is 
als de straal van de rotor (0.35 mm). De as 
wordt voorgesteld als een gat in het 
permanent-magnetisch materiaal. Een verdere 
vereenvoudiging is dat het magnetisch 
materiaal homogeen gemagnetiseerd en 
isotroop verondersteld wordt. Het magnetisch 
veld ten gevolge van de rotor kan berekend 
worden door eerst voor een massieve perma
nent-magnetische cylinder het magnetische 
veld te berekenen. Bij deze berekening wordt 
gebruik gemaakt van een scalarpotentiaal ~. 
Hierna wordt voor de as een permanente 
magneet genomen, die negatief gericht is 
t.o.v. de grotere magneet, en ook hiervoor het 
magnetisch veld berekend. Superpositie van de 

Dwarsdoorsnede van de rotor beide velden levert dan het werkelijke mag
van de micromotor netisch veld op. Dit houdt tevens in, dat het 

magnetisch veld in de as nul is. 

Gegeven is een massieve cylinder met straal R2, die homogeen gemagnetiseerd is, en waarvan het 
materiaal homogeen en isotroop is. 
In het algemeen geldt voor een magnetisch inductieveld in lucht (r > R2): 

V:tH=O (2.1) 

H = -V~ (2.2) 

V•B = 0 (2.3) 

Hieruit volgt: 

.t.~ = 0 (2.4) 

5 



!'beoretiscbe analyse van een lli.c.r0110tor 

Als (2.4) uitgeschreven wordt in cylindercoördinaten vanwege de verwachte axiale symmetrie rond 
de rotor as, dan levert dit voor r > R2: 

.!..!(rö4>) + _1 a24> = 0 
r ör ör r2 a 2 

IPr 

(2.5) 

Voor vergelijking (2.5) bestaat een standaardoplossing: 

QD 

4> = E (a 1n·r" + ~·r-")·(b 1n·cos(n•I(Jr) + b2n•sin(n·IPr)) (2.6) 
n=l 

Dit geldt voor r>R2. Als r-+oo, dan zal~. zodat gesteld kan worden, dat a1n =0. Dit levert 
dan (2.7): 

QD 

4> = E ~ • r -n(b1n • cos(n "1Pr)+b2n • sin(n "IPr)) 
n=l 

Uit de randvoorwaarden volgt dan de juiste oplossing. De randvoorwaarden volgen uit: 

en luiden als volgt: 

VxH=O 

V·B = 0 

(2.7) 

(2.8) 

(2.9) 

(2.10) 

Doordat de magneet 2-polig is, volgt, dat de periode van de grondharmonische component van het 
magnetisch inductieveld 2'lr bedraagt. Onder de gemaakte aannamen, dat het materiaal homogeen, 
homogeen gemagnetiseerd, en isotroop is, geldt dat er naast de grondharmonische component geen 
bovenharmonische componenten voorkomen in het magnetisch inductieveld; het ontbreken van 
boven-harmonische componenten valt op de volgende wijze in te zien. 
Het magnetisch inductieveld en het magnetische veld in de permanente magneet zijn homogeen, en 
lopen in de richtingen I(J=O, resp. I(J='lr. 
Als het magnetische inductieveld op een plaats net binnen het grensvlak met lucht wordt 
ontbonden in een radiale en een tangentiële component (zie afb.2.6.), dan geldt voor de radiale 
component: 

(2.11) 

6 
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Afb. 2.6: Ontbinding van het 
magnetisch induc
tieveld in een radiale 
en een tangentiële 
component 

Voor de tangentiële component geldt dan analoog: 

B (a) = -8 • sina (2.12) 
'Pr 

Voor het magnetisch H-veld kan uiteraard hetzelfde 
opgesteld worden. Hieruit blijkt, dat het magnetisch veld 
alleen een grondharmonische met periode 2r zal vertonen 
onder de gemaakte aannamen. Vanwege de symmetrie 
rond tl'r=O kan de scalarpotentiaal (I vereenvoudigd wor
den tot: 

Door te veronderstellen dat de magneet homogeen 
gemagnetiseerd is in de richting tp=O, kan men voor het 
grensvlak r=R2 stellen: 

(2.15) 

Voor de gradiënt van een scalaire potentiaal in cylindercoördinaten geldt: 

V4> = ( ö4> ,_!. ö4> ,0) 
ör r örp, 

(2.16) 

Uitwerking van (2.16) met (2.13) en invullen van de randvoorwaarden (2.14) en (2.15) levert de 
volgende 2 vergelijkingen voor r=R2: 

(2.17) 

(2.18) 

Dit levert dan: 

Mo 2 = •R 
1 + P.r 2 

(2.19) 
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rbeoretiscbe analyse van een 8icroaotor 

Voor het radiale magnetische inductieveld geldt dan: 

2 
l'o Mo R2 

Br(r,cpr) = 1 • 2 • coscpr 
+ P.r r 

(2.20) 

Zoals reeds is gezegd, zal de correctie voor de as van de rotor plaats vinden door de as voor te 
stellen als een negatief ten opzichte van de echte magneet gerichte magneet, hiervoor het veld te 
berekenen en door superpositie van de 2 velden tot het werkelijke veld te komen. Deze tweede 
"magneet" heeft dan uiteraard dezelfde straal als de as van de rotor, R1. 

Het resultaat voor het radiale magnetisch veld is dan gegeven in (2.21). 

straal van de as 

straal van de magneet 

Voor het tangentiële magnetische veld geldt dan: 

= 0.14 mm 

= 0.35 mm 

(2.21) 

(2.22) 

Zoals reeds bij het begin van de paragraaf gezegd is, is het gebruikte permanent-magnetische 
materiaal geen massief Sm2Co 17 maar is de rotormagneet een plastic-bonded magneet die 
samengesteld is uit dit materiaal. De magnetische polarisatie J.LoMo en de relatieve magnetische 
permeabiliteit P.r van de plastic bonded magneet zijn, misschien te optimistisch, bij grotere 
magneten vastgesteld op: 

J.Lo•M0 = 0.7 T P.r = 1.1 (2.23) 

Invullen van de waarden in (2.21) en (2.22) levert dan: 

Br(r,cpr) = 3.43 • 10-8 
• -

1 
• coscp 2 r 

r 
(2.24) r~R2 

B,lr,cpr) = 3.43 • w-8 • - 1 • sincp 
2 r 

r 
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2.3. ELEKTROMAGNEriSCH KOPPEL VAN DE MICROMOTOR 

Voor de berekening van het elektromagnetisch koppel van de synchrone micromotor worden de 
statorspoelen in drie delen gesplitst. De splitsing is in afb.2. 7. weergegeven. 

Berekend wordt het koppel, dat de met 
synchrone hoeksnelheid ronddraaiende rotor 
uitoefent op de statorwindingen. Aangezien 
het reactiekoppel even groot, doch tegenges
teld gericht is, kent men dan het koppel dat op 
de rotor wordt uitgeoefend. 

Afb. 2.7:Splitsing van de statorwindingen 

Voor de berekening van de bijdrage aan het koppel van de rechte stukken van de windingen, kan 
gebruik gemaakt worden van een 2-dimensionaal model (de dwarsdoorsnede van de micromotor, 
zie afb.2.4.). Er wordt van uitgegaan, dat de stroomvoerende geleiders voorgesteld kunnen 
worden als cylindersegmenten waarin een homogene stroomdichtheid geldt. Dit is een kleine 
vereenvoudiging van de werkelijkheid. Aangezien de draden een min of meer rechthoekige 
doorsnede hebben (zie afb.2.3.), zijn er in werkelijkheid leemtes in dit segment, nog afgezien van 
de leemtes die de isolatie rond elke draad vormt. In deze voorstelling ligt er steeds een homogene 
stroombelegging over een hoek van 0.6 rad. Deze hoek is berekend doordat er steeds 8 windingen 
met dezelfde stroomdichtheid naast elkaar liggen. Als zo'n eenheid van 8 windingen als een 
massieve geleider wordt beschouwd, dan heeft deze de doorsnede: 

( 8. 30 pm ) x 50 pm = 240 pm x 50 pm (2.25) 

De afstand tussen de statorspoelen en de rotor is 50 p.m, de spoelen liggen 50 p.m diep, van 
R=0.4 mm tot R=0.45 mm (R3 en R4). Hieruit volgt dan voor de hoek waarover de massieve 
geleider zich uitstrekt: 

8. 30pm • 2'K = 240 pm = 0.6 rad 
2'K • R3 400 pm 

(2.26) 

De stroomverdeling op de stator is voor dit geval weergegeven in afb.2.8. In de bovenste figuur is 
de belegging voor fase 1 en in de onderste figuur is de belegging voor fase 2 getoond. 

9 
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7T/2 7T 27T 
I 

0 

7T 37T/2 

0 

Afb. 2.8:Stroombelegging op de stator 

Over de hoek van 'Pr=O tot 0.6 rad liggen dus 8 windingen die elk een stroom met een maximale 
amplitude î=420 mA kunnen voeren. De windingen liggen 50 ~tm diep, van R=4·104 m tot 
R=4.5 ·104 m. De 8 windingen worden nu als een massieve geleider beschouwd met een 
homogene stroomdichtheidsamplitude Î', die als volgt berekend wordt: 

n•i = J·A 

8 ·i = J • 0·6 ·-,; • (Ri -Ri) 
211' 

Voor de stroomdichtheid als functie van 'P geldt dan: 

8 • Î ·cos w; 

-8·Î ·cos w; 

-8 ·Î·sinw; 

0.6·~·1 1 ·cosw;·<Rl-Rl) 
2 

-0.6·~·1 1 ·coswst·(Rl-Rl) 

= 0.6 • ~ ·1 1 
• sinw;· (Rl-Rl) 

2 

= -0.6·~·1 1 ·sinw;·<Rl-Rl) 
2 

0<(J'1 <0.6 V 3; -0.6<(J'1 < 3
2
11' 

7: -0.6<(J'1 <~ V ?:<(J'
1
<?:+0.6 

2 2 

(2.27) 

Deze berekening houdt zoals gezegd geen rekening met de isolatie rond de draden en leemtes 
tussen de draden, zodat de stroomdichtheid waarmee gerekend wordt voor de bijdrage aan het 
elektromagnetisch koppel van de rechte stukken geleider lager is dan de werkelijke stroomdich
theid in de geleider. (De werkelijke maximale stroomdichtheid komt namelijk overeen met 
Îmax=420 mA/1000 (Jtm)2 =420 A/ (mmf.) 
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Hoofdstuk. 2 

Voor de berekening van het koppel op de rechte stukken van de statorwikkeling wordt gebruik 
gemaakt van de volgende formule: 

2r R4 

T' = L·11 Br(r,<P1 ,t)•l(<P1,t)-r•r dr d<P,. e 

3 

R3 stram tot statorwikkeling 0.40 mm 
(2.29) 

= = 

R4 = binnenstram statorhuis = 0.45 mm 

L = lengte rechte stuk statorwikkeling = 0.90 mm 

Voor het radiale inductieveld was in 2.2. berekend, dat: 

JLoMoRi-R~ 
Br(r,<Pr) = -- •COS<Pr r > R2 

1 +llr r 2 

Voor het verband tussen <Ps en <Pr geldt, als de rotor een hoeksnelheid "'r heeft: 

<Ps = <P,+ w,t+ó 
<P, = <Ps - w,t-ó 

Voor het radiale magnetisch inductieveld geldt dan: 

2 2 
llc#o R2 -Rt 

B,(r,<P1 ,t) = -
1
- • 

2 
•cos(<Ps-w,t-ó) 

+ll, r 

De stroomdichtheid als functie van <P en t is weergegeven in (2.28). 

Vanwege de symmetrie in de motor hoeft de berekening van het koppel niet over de gehele 

(2.30) 

(2.31) 

(2.32) 

omtrek uitgevoerd te worden, maar kan met de halve omtrek volstaan worden, waarna dit resultaat 
met 2 vermenigvuldigd dient te worden. Omdat in feite het koppel op de geleiders wordt berekend 
en het koppel op de rotor het reactiekoppel hiervan is, moet het resultaat met -1 vermenigvuldigd 
worden. De berekening voor één fase is gegeven in (2.33). 

R4 2 2 
-T'l = 2•L•lllo Mo (R2 -RI) • J' _,2. 

e 1 + ll r2 
3 r 

r (2.33) 
0.6 2 l cos w;• COS(<Ps -w,t-o)d<P1 - r f cos w;· COS(<P1 -w,r-o)d<P1 dr 

2-().6 

Hierbij is o de hoek die de magnetisatierichting van de magneet maakt met de denkbeeldige 
verticale lijn door het middelpunt van de stator op het moment t=O. De situatie die getoond is in 
atb.2.4.komt overeen met ó=O. · 
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rheore~ische analyse van een .ïcro.o~or 

Voor de 2e fase, die ruimtelijk ?;/2 verschoven ligt t.o.v. de eerste fase, geldt dan (2.34). 

r 
2+0.6 

I r 
2 

R4 2 2 
1 1 JLo!tfo R2 -RI Jl 2 -T 2 = 2·L· -- • ·r • 
e 1 +#' r2 

3 r 

r 

sinw;·coS(~Ps-w,t-ö)d~Ps- I sinw;·coS(~Ps-w,t-ö)d~Ps dr 
r.:0.6 

r 
0.6 2 -i sin w;·sin('l's-w,t-ö)d~Ps + rJ sinw;•sin(~Ps-w,t-Ö}d'l's dr 

2-o.6 

(2.34) 

Tenslotte worden de integralen (2.33) en (2.34) uitgerekend en opgeteld, waarmee dus de bijdrage 
aan het elektromagnetisch koppel van de rechte stukken van de statorspoelen verkregen wordt. Als 
aangenomen wordt, dat wr =w8 , dan volgt hieruit (2.35). 

I I I #'o Mo 2 2 j I 
Te - -Tel+Te2 = 2·-1-+-(R2-RI)· •(R4-R3)·L· 

#', (2.35) 

(sin(O. 6) +cos(O. 6) -1) • ( cosö -sinö) 

Deze term kan nog enigszins vereenvoudigd worden tot (2.36). 

(2.36) 

Voor de berekening van de bijdrage van de gebogen gedeelten worden deze voorgesteld als een 
schijf waarin centraal een bijna cirkelvormige opening zit. Dit is weergegeven in atb.2.9. 
Vanwege de asymmetrie in de spoel, doordat aan een zijde 8 windingen liggen en aan de andere 
zijde slechts zeven windingen liggen, zijn er twee verschillende stralen R5 en R7 gekozen. In 
eerste instantie zal deze asymmetrie verwaarloosd worden bij de berekening van het koppel en pas 
in een later stadium opgenomen worden in de berekening. De schijf wordt nu als een massieve 
geleider beschouwd. Verder wordt het systeem voor de eenvoud in een rechthoekig 
coördinatenstelsel beschouwd i.p.v. een cylindrisch coördinatenstelsel. Hiervan is een weergave te 
vinden in atb.2.1 0 .. 
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Hoofdstuk. 2 

Binnen deze schijf loopt een stroom die 
homogeen verdeeld is met stroomdichtheid J'. 
Een 3-dimensionale voorstelling hiervan is 
gegeven in atb.2.11. 

Afb. 2.9: Bovenaanzicht van de gebogen 
geleiders van 1 spoel 

Afb. 2.11: Voorstelling gebogen Geleiders 
boven de Magneet 

Door deze modelvorming is de stroomdichtheid niet gelijk 
aan J' maar aan 1 ... 

R 

R4 
R3 
R2 

Rl 

Afb. 2.10: 

1 2 J" = "=""""'---".,",..--- s 2.8 • 108 Alm 
30 pm•SO pm 

qeleider I 

Magneet 

05 

rp
5 

n/2 

2-dimensionale 
voorstelling van de 
motor in een 
rechthoekig 
assenstelsel 

(2.37) 

Dit is ook niet de werkelijke stroomdichtheid in de geleider omdat hierbij geen rekening is 
gehouden met de isolatie rond de draden. Zoals in atb.2.10. te zien is. wordt het cylindrische 
oppervlak van de permanente magneet hier beschouwd in vlakke. uitgeslagen vorm. 
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rheoretische analyse van een ~cro.otor 

Het B-veld wordt constant verondersteld over een sector da van de schijf zoals aangegeven in 
afb.2.9., waarbij da infinitesimaal klein wordt genomen. Voor de waarde van het B-veld wordt 
dan de waarde voor R' = (R6 + R5 )/2 genomen. Deze waarde moet dan nog omgerekend worden 
naar een hoek lfJ1 , die ook nog uitgedrukt moet worden in a. Voor lfJ1 kan men stellen,in 
booglengten voor de spoel 1-1' overeenkomstig afb.2.4.: 

(2.38) 

Het verband tussen lfJ en a is echter alleen van belang voor de berekening van het B-veld als 
functie van a, want er is bij de berekening wat betreft het B-veld een constante r=R' aan
genomen. Voor~ en R5 gelden de volgende waarden: 

Voor R' geldt dan: 

R5 = R3 • [ : -{).6] 
1r 

R6 = R3 .4 

Hierdoor kan l(J1 geschreven worden als: 

lfJs = :- [:- 0.3]· cosa = : - 0.485 • cosa 

(2.39) 

(2.40) 

(2.41) 

Voor het koppel moet gerekend worden met de z-component van de stroom, zodat de stroomdich
theid vermenigvuldigd dient te worden met cosa. Voor de berekening van de bijdrage aan het 
elektromagnetisch koppel van spoel 1-1' kan dan de volgende integraal gehanteerd worden: 

R4R6T 

T=2 ·11 ! B(R,a) • R • (J • cosa) • r dadrdR 
3 5 

(2.42) 

Ook nu moet het resultaat van deze integraal met -1 vermenigvuldig worden, omdat in feite het 
koppel op de geleiders wordt berekend. 
Voor het B-veld geldt in deze vorm: 

waarbij: 

14 

~ Rl-R? ~ R:ff-R~ 1r 
B = o• R

2 
•coS(lfJs-w,.t-ö) = o• R

2 
•cos(

2
-{).485•cosa-w,J-Ö) (2.43) 

~ = 1-Lo Mo 
1 +J.Lr 

(2.44) 



Boofdstuk 2 

Voor de berekening van de bijdrage aan bet elektromagnetisch koppel van de gebogen gedeelten 
van 1 spoel kan dus de volgende berekening opgesteld worden: 

r R6 R4 

-T:; = 2 r I I R • .B2 ·1 11 
• cosw;· cos [: -o.485. (cosa)-w,t-o]·cosa • r dadrdR 

tr•RsR=R3 R 

2 • Ji •In :: • J 11 
• {<Ri -R~) . cosw I . r cos [ : -o. 485 • ( cosa) ...,,--.~ ]· cosa da (2.45) 

R3 = straal tot statorcircuits = 0.40 mm 
R4 = binnenstraal statorhuis = 0.45 mm 
R5 = binnenstraal geleider = 0.065 mm 
R6 = buitenstraal geleider = 0.305 mm 

en voor een spoel die ruimtelijk r/2 verschoven ligt en waarvan de stroom ook een 
faseverschuiving van r/2 heeft, geldt dan uiteraard: 

-T:i = -2·B •(RÎ-R~)·lnR4 ·1 11 ._!(Ri-R~· sinw;• 
R3 2 

... 1 sin [ :-0.485 • (cosa)-w,t-ó] cosa da 

Voor de hele machine geldt dan: 

11 " 11 A R4 J" 2 2 Te =Tel +Te2 = -2•D•lnR• ·(R6 -R5 )· 
3 

... 1 [cos [ : -ó ]· cos(0.485 • cosa) + sin [ : -ö ]· sin(0.485 • cosa) ]· cosat/a 

De integraal uit (2.47) kan numeriek benaderd worden, en blijkt het volgende op te leveren: 

... 1 sin [ : -ö ]· sin(0.485 • cosa) • cosa da = 0. 75 ·sin [ : -ó] 

... 1 cos [: -ó ]· cos(0.485 • cosa) • cosa da = 0 

Invullen van deze waarden in (2.47) levert dan voor de bijdrage aan het koppel (2.49). 

T" llflrlo 2 2 R4 J" 2 . 2 . ;r 
e = -2 • 0. 75 • --(R2 -R1) •In- • • (R6 -R5 ) • sm(- -ó) 

1~ ~ 4 

(2.46) 

(2.47) 

(2.48) 

(2.49) 
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rheoretische analyse van een .ïcro.otor 

Bij deze berekening is de kleine asymmetrie in de statorcircuits verwaarloosd. In 1 helft van de 
"schijf" liggen slechts 7 windingen in plaats van 8, zodat het koppel als volgt verminderd wordt. 

2 2 2 2 
(R6-Rs)+(R6-R7) 11 11 

2 2 • (Tel + Te2 ) 
2 • (R6 -R5 ) 

T" e 

0.095 mm 

Het totale koppel bedraagt: 

Dit komt overeen met: 

R2 

R3 

R4 

Rs 

R6 

J' 
J" = 

llr = 

IJ.oMo 
L 

R7 

straal rotor 

straal tot statorwinding 

binnenstraal statorhuis 

binnenstraal gebogen gedeelte statorwinding 

= 

= 

0.35 mm 

0.40 mm 

0.45 mm 

0.065 mm 

buitenstraal gebogen gedeelte statorwinding 0.305 mm 

stroomdichtheidsamplitude in de rechte stukken :s; 2.6 ·108 A!m 2 

stroomdichtheidsamplitude in de gebogen stukken :s; 2.8 • 108 A!m 2 

relatieve permeabiliteit S~DJ 17 = 1.1 

remanent magnetisch inductieveld S~DJ17 
lengte rechte stukken statorwindingen 

0.095 mm 

= 

0.7 T 

0.90 mm 

(2.50) 

(2.51) 

(2.52) 

Invullen van de waarden, en het gebruiken van voor Î'het verband (2.28) en voor Î" het verband 
(2.37) te,levert voor het koppel: 

(2.53) 
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Boo:tdstu.k. 2 

Uit (2.53) blijkt, dat het maximale koppel optreedt bij ó= 3•/4. Het maximale koppel bedraagt 
dan bij een maximale amplitude van de statorstroom 1=0.42 A: 

Te,max = 5.9 • 10-7 Nm (2.54) 

Bij deze berekening is steeds uitgegaan van een constante mechanische hoeksnelheid. Door variatie 
in de belasting zal dit echter in werkelijkheid niet zo zijn. Om deze reden wordt een fasehoek 6 
geïntroduceerd. 

6(t) = J wr(t) dt -w; (2.55) 

Voor het koppel geldt nu: 

T = 1 4 • 10-6 ·Î· sin(6+o-.!:) Nm e . 4 
(2.56) 

Nu wordt voor ó de waarde ó=·3•/4 gekozen. Deze waarde is zo gekozen, dat voor het koppel 
geldt: 

Te = -1.4•10-6 • Î•sin 6 Nm 

Te,max = 5.9 ·10-7 Nm 
(2.57) 

De waarde van ó is zo gekozen, dat de motor in nullast in zijn stabiele werkgebied verkeert bij 
6=0. 

2.4. AXIALE EN RADIALE KRACIITWERKING IN DE MICROMOTOR 

Door de asymmetrie in de gebogen gedeelten van de windingen, aan één zijde 7 draden, aan de 
andere zijde 8, treedt een axiale kracht op. Deze kan berekend worden via een berekening die 
bijna analoog loopt aan de berekening van de bijdrage aan het koppel van de gebogen gedeelten 
van de geleiders (zie vorige paragraaf). Omdat er een kracht berekend moet worden en geen 
koppel, wordt niet vermenigvuldigd met R. Verder zijn nu alleen de stromen in tangentiële 
richting van belang, zodat er vermenigvuldigd moet worden met een term sina. Hierbij is het 
magneetveld voor de integratie over r (van R5 naar R7), d.w.z. over de breedte van een draad 
constant genomen. De waarde van het veld, die wordt aangehouden komt overeen met de waarde 
voor r=r"=(R5+R7)/2. Het veld is echter wel afhankelijk vanRen a. Dit moet omgerekend 
worden naar een hoek l{/8 , wat op dezelfde manier gedaan is als in 2.3. 

(Rs+R7) 

r 11 = --.:
2::--- = 0.2 rad 

R3 (2.58) 

'.Ir 
(/')8 =-- 0.2•cosa 

4 
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'f'beore'tiscbe analyse van een aicro.o'tor 

Voor 1 fase geldt dan voor de axiale component van de Lorentzkracht op de geleider (2.59). 

r R.$ R1 p.QM, (R2 R'f> 
F1 = 2 ·I I J 7 2

-
2 

1 ·1 11 ·r·cosw; •cos [!- 0.2 • (cosa)-(l),.t-ó]·sina drdRda 
R-R 1 P.r R 4 0 - 3 s 

= _PoMo(Ri-R~)·I-1 --1 ]·1 11 •(Ri-R;)•cosw,t J
1 

cos(!- 0.2•(cosa)-(l),.t-ó)dcosa 
1+p.r R4 R3 -1 4 

= PoMo(Ri-R~)~-1 --1 ]·1 11 •(Ri-R;)·cosw,t • 5• [sin( 7 
+ 0.2 -(l),t-ó)-sin(!- 0.2-(l),t-ó)l 

1 +p.r R4 R3 4 4 

wtUJrbij: 

R1 = 0.14 mm 

R2 = 0.35 mm 

R3 = 0.40 mm 

R4 = 0.45 mm 

R5 = 0.065 mm 

R1 = 0.095 mm (2.59) 

Voor de 2e fase geldt dan uiteraard: 

(2.60) 
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Boofd•tulc. 2 

Voor de totale axiale kracht, die op de rotor uitgeoefend wordt geldt: 

F = Jl.oMo(R~-R2)• [-1 __ 1 ]·J' •(R2-R2.._1 . 
1 +p.r ~"2 1 R3 R4 7 sJ 0.2 

[
sin(!+0.2)-sin(!-G.2)]·sin(!+8+ó) 

4 4 4 
(2.61) 

=-P.r}/o(.Ri-Rb[-1 __ 1 ]·J'·<Ri-R;)·S· 
1 +IJ.r R3 R4 

[sin(: +0.2)-sin(: -o.2) ]· cos8 

Het teken is gewisseld omdat de kracht op de rotor genomen dient te worden. 
Als dit berekend wordt en het verband tussen j .. en i (2.37) wordt ingevuld, dan krijgt men: 

Fax = 4.3 • w-s ·i · cos8 N (2.62) 

De maximale kracht in axiale richting is dus voor Îma.x=0.42 A: 

F ax.max = 4.3 ·10-s ·l N (2.63) 

Het feit dat de axiale kracht een functie is van de synchrone koppelhoek is, zal invloed hebben op 
het wrijvingsgedrag van de motor en hierdoor op het rondloopgedrag van de rotor. 
De symmetrie van de motor zorgt er voor, dat er geen resulterende radiale kracht kan optreden. 
De bijdragen van 2 radiaal tegenover elkaar gelegen windingen van een fase heffen elkaar in 
principe op. 

2.5. KOPERVERLIEZEN IN DE ST A TORSPOELEN 

Voor de berekening van de koperverliezen wordt gebruik gemaakt van (2.64). 

P = { • Pkcper •J? • Volkoper 

J = Î (2.64) 

1000 IJ.11Z 2 

Pkoper = 1.7 • 10-B Om 

î is de werkelijke stroomdichtheid in een geleider. 
Dit komt overeen met de koperverliezen in een geleider, zodat geldt: 

.!. •p•}2 • Voh~ = .!_ ·fl·R 2 ~r 2 
(2.65) 
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rheore~iscbe analyse van een .ïcro.o~or 

Aangezien voor het verband tussen stroomdichtheid en stroom (2.64) geldt, kan voor de weerstand 
geschreven worden: 

(2.66) 

Het volume van de rechte stukken geleider per spoel is: 

Vol = 2 • 8 •1000 pm 2 • 0.9mm (2.67) 

Voor de benadering van het volume van de gebogen stukken geleider per spoel worden deze 
stukken beschouwd als een cylinder waarvan de wand uit koper bestaat en hiervoor het volume 
berekend. Omdat in werkelijkheid slechts 2/3 van het volume van de totale spoel uit koper bestaat 
(de koperdoorsnede was immers 1000 (p.m)l en de totale doorsnede 1500 (p.m)2), wordt het zo 
verkregen volume met 2/3 vermenigvuldigd . 

2 
Vol = - ·50 pm 

3 . [ I 1:r dr . IL r a} ; . 50 pm 

R6 = 0.305 mm 
R5 = 0.065 mm 
R7 = 0.095 mm 

Voor het totale volume van 1 spoel geldt dan: 

Vol
101 

= 2.34·10- 11 m3 

Uit (2.65) en (2.68) volgt nu de weerstand per spoel. 

R = 0.40 0 

(2.68) 

(2.69) 

(2. 70) 

Voor elke fase zijn 2 van deze circuits in serie geschakeld, zodat de weerstand per fase gelijk is 
aan 2R:::::0.80 0. 
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BoofdstuJc. 2 

2.6. WRIJVINGSKOPPEL IN DE MICROMOTOR 

De lagering van de micromotor bestaat uit een niet gesmeerd lager van robijn, de as van de motor 
is van roestvrij staal. De as van de motor is gedraaid. 
In het algemeen geldt, dat droge wrijving evenredig is met de normaalkracht die wordt uit
geoefend op het lichaam. 

Fw = p.•FN 

waarbü: 

Fw = wrijvingskracht 

FN = normaalkracht 

IJ. :;:: wrijvingscotificil!nt 

(2.71) 

Voor een lager zoals dat hier gebruikt is, wordt voor de wrijvingscoëfficiënt p.•O.J aangehouden. 
Deze waarde is hoog voor een dergelijke lagering. 

De massa van de rotor is te berekenen met: 

Mrotor 
2 2 1 2 2 1/ 2 

L. 7: • (Rj_ -Rl) • Ps"'1.a,11 +L • 7: • (RI -Rg) • PsUiai+L • 7: • Rg. PsUlal 

Rt = straal as binnen magneet = 0.14 mm 

R2 = straal rotor =0. 35 mm 

Rg = straal as buiten magneet = 0.10 mm 

Pstaal soortelüke massa staal = 8.6·103 kglm 3 (2.72) 

Ps"'2a,t1 = soortelüke massa kunststof gebonden SmzCo11 = 5. 8 • l 03 kglm 3 

L = lengte magneet = 1.5 mm 

L' lengte verdikte as = 1.6 mm 

L" = lengte as = 3.55 mm 

Inwllen van de waarden levert voor de massa van de rotor: 

Mrotor = 4.2 • 10-6 kg (2.73) 

Uit het voorgaande en uitgaande van een gravitatieversnelling g=9.8 mls2 zou dan de verwachting 
zijn, dat het wrijvingskoppel de volgende grootte beeft: 

(2.74) 

Deze beschouwing gaat echter alleen op indien de contactoppervlakken vlak zijn en de kinetische 
energie van de rotor relatief groot is t.o.v. de variatie in deze kinetische energie ten gevolge van 
het wrijvingskoppel van de motor. In het geval van deze micromotor is dit echter niet het geval, 
zodat een andere beschouwing gewenst is. In afb.2.12. is een foto van de as van de micromotor 
weergegeven. Op deze afbeelding is duidelijk te zien, dat de as verre van glad is. 
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!'heoretische IUJalyse VIUJ een .-ic.ro110tor 

Afb. 2.12: As van de Micromotor 64 maal vergroot 

Een betere benadering van het werkelijke probleem is een obstakeltheorie, waarbij de wrijving 
wordt gezien als een opeenvolgende reeks van obstakels ( bergen en dalen) die overwonnen dienen 
te worden. De wrijving is in deze visie niet constant over het lager, wat problemen veroorzaakt in 
de motor. Omdat de massa van de rotor zeer klein is en de afmetingen van de motor zeer klein 
zijn, is de massatraagheid van de motor zeer klein. Voor de massatraagheid van een homogene 
massieve cylinder geldt immers het in (2.75) weergegeven verband. Dit betekent dat absoluut 
kleine variaties in het wrijvingskoppel een groot effect hebben op de hoeksnelheid van de rotor. 

J ]._ •M ·R2 
2 

J = 11Ulssatraagheid (2.75) 

M = 11UlSSa van de cylinder 

R = straal van de cylinder 

Voor de massatraagheid van de rotor geldt dan: 

Jrotor = 2.1 ·10-13 kg. m2 (2.76) 

Hierbij is rekening gehouden met de verschillende dichtheden van de verschillende materialen 
waaruit de rotor is opgebouwd. Dit betekent, dat de as als een aparte cylinder besschouwd is, de 
permanente magneet als een aparte holle cylinder beschouwd, en dat de borst van de as eveneens 
als een holle cylinder beschouwd is. 

V oor een berekening van het wrijvingskoppel volgens het hier voor bescbreven model is echter 
nog geen methode gevonden, zodat hier slechts met gemeten waarden gewerkt zou kunnen 
worden. 
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Hoofdstuk. 2 

2. 7. WERVELSTROOMVERLIEZEN IN DE MICROMOTOR 

Voor de berekening van de wervelstroomverliezen wordt ervan uitgegaan, dat het magnetisch 
inductieveld niet noemenswaardig beïnvloed wordt door de wervelstromen. Deze aanname is ge· 
rechtvaardigd, aangezien voor de skindiepte algemeen geldt: 

~ = 1::. 
p = resistiviteit roestvrij staal = 2·10-7 Om 

(2.77) 

4'J"·10-7 V•s/A ·m 

Hieruit blijkt, dat de indringdiepte pas bij frequenties van ca. 2 • 107 Hz kleiner wordt dan de 
dikte van het statorhuis (50 #Lm). Er zijn twee mogelijke bronnen voor de wervelstroomverliezen. 
Dit zijn : 1. de rotatie van de permanent·magnetische rotor 

2.het magnetisch veld t.g.v. de stromen in de statorcircuit 
Er wordt uitgegaan van een 2-dimensionale benadering. Dit houdt in, dat er wordt uitgegaan van 
een oneindig lange roestvrij stalen cylinder waarin een oneindig lange cylindervormige magneet 
roteert. Hiervoor worden de wervelstromen in de cylinder berekend. Hierna wordt verondersteld, 
dat de wervelstromen in het statorhuis van de motor identiek zijn, zodat met de berekende stromen 
de wervelstroomverliezen in het statorhuis berekend worden. De verliezen zijn in werkelijkheid 
lager dan op deze manier berekend wordt, omdat de eindeffecten verwaarloosd worden. Als deze 
verwaarloosd worden, is de berekende stroomdichtheid hoger dan de werkelijke stroomdichtheid 
van de wervelstromen. 
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rheoretiscbe analyse van een .ïcra.otor 

Het magnetisch inductieveld van de permanente magneet is (zie 2.2.): 

2 2 COS(~P1 -w,J-Ó)l 
l'c/tlo Rî -Rl . 

= -- • sm(IP -w,J-ó) 
1 +JL r2 I 

r 0 

(2.78) 

Voor de berekening van de wervelstromen, wordt gebruik gemaakt van de vergelijkingen: 

- dB rot E = --
dt 

Ë = p•J 

Als (2. 79) wordt uitgewerkt, dan levert dit: 

rot Ë = 

Dit levert dan: 

1 éJEz _ éJEIP, 

r éJ~Ps Tz 
éJEr- éJEz 
éJz· éJr 

éJE.P, E.P. 1 éJEr 
--·----

éJr r r OIP s 

rotË = 

1 éJEz 

r éJ~Ps 
éJEz 

éJr 

0 

sin(~P1-w,J-ó) l 

-COS(IP~-w,J-Ó) 

Uit (2.80) en (2.82) volgt de stroomdichtheid in het statorhuis (2.83). 

0 

0 
Jtp = 
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dB (2.81) 
=-di 

(2.82) 
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Het verlies t.g.v. deze stromen is dan: 

p = L. 2{r RJs P. J2 • r drd{f' = L ·I IJ.oMo • (Ri -Rl2). w 12 . ..! •In ~ 
z 1 1 +p. r P R 

4 
r 4 

R1 = straal as = 0.14 mm 

R2 = straal rotor = 0.35 mm 

p = resistiviteit roestvrij staal = 2 ·10-7 Om (2.84) 

R4 binnenstraal statorhuis = 0.45 mm 

~ = straal motor = 0.50 mm 

L = lengte motor = 2.0 mm 

p = 3.9·10-12 ·w; 
(De wervelstroomverliezen in de statorspoelen door rotatie van de permanente magneet zijn 
verwaarloosd, omdat deze spoelen uit smalle wikkeldraad bestaan, waardoor de wervelstromen 
onderdrukt worden). 

Voor een eerste benadering van het magnetisch veld van de statorspoelen kan men deze opvatten 
als massieve geleiders met een rechthoekige doorsnede van 50 p.m x 240 p.m. Deze geleiders 
voeren een maximale stroom i= 8 • 0.43 A = 3.4 A. Indien aangenomen wordt, dat het magnetisch 
veld langs de omtrek van deze geleider constant is, dan vindt men hiervoor via: 

f H dl = I omsloten (2.85) 

3 .4 • COS(,) I 
B = 41r • 10-7 

• -:::--":"":'-:::----==----:-
2 • (240 p.m+SO p.m) 

=B•coS(,)t s (2.86) 

B = 7.4·10-3 T 

Nu wordt deze waarde vergeleken met de waarde van het B-veld van de permanente magneet op 
dezelfde plaats op de stator. 

(2.81) 

Aangezien wervelstroomverliezen kwadratisch afhankelijk zijn van het B-veld, zijn de wer
velstroomverliezen t.g.v. de statorstromen verwaarloosbaar t.o.v. de wervelstroomverliezen t.g.v. 
de rotatie van de permanente magneet. Uit deze berekening blijkt ook, dat het remkoppel, dat de 
wervelstromen in de stator t.g.v. de stroom in de statorcircuits op de rotor uitoefenen, verwaar
loosbaar is. 
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De totale wervelstroomverliezen worden dus redelijk benaderd door (2.84). De wervelstroomver
liezen kunnen opgevat worden als een remkoppel op de rotor. Aangezien geldt, dat: 

is dit remkoppel gelijk aan: 

Voor het geval dat wr= 100 r rad/s zou het remkoppel gelijk zijn aan: 

T = 1.2·10-9 Nm 

2.8. GEVOELIGHEID VOOR EEN Je-HARMONISCHE IN HET 
MAGNETISCH VELD VAN DE ROTOR 

(2.88) 

(2.89) 

(2.90) 

De keuze voor de berekening van de invloed van de 3e-barmonische in het magneetveld op het 
koppel is als volgt tot stand gekomen. Uit de opbouw van de motor kan gemakkelijk 
geconcludeerd worden, dat, vanwege de symmetrie, eventuele even hogere harmonischen van het 
veld geen invloed hebben op bet gedrag van de micromotor. Oneven hogere harmonischen hebben 
echter wel invloed. 

Voor de berekening van de gevoeligheid van de micromotor voor een 3e-harmonische in het 
magneetveld van de rotor, wordt uitgegaan van een 2-dimensionaal model. Dit betekent, dat alleen 
de bijdragen van de rechte stukken geleider worden meegenomen in de berekening van de 3e_ 
harmonische component van het koppel, die bierdoor veroorzaakt wordt. Vervolgens wordt dit 
koppel uitgedrukt in een percentage van het maximale koppel. 

Het verloop van de eventuele 3e-barmonische in het radiale magnetische inductieveld kan op een 
analoge wijze als in 2.2. berekend worden. De uitdrukking voor deze component is in (2.91) 
gegeven, een verdere uitwerking is in appendix B te vinden. 

R4 
B3r(r,rpr) = B3 • .2. . cos3rpr 

r4 

Voor bet koppel ten gevolge van de grondharmonische van het magneetveld geldt in deze 
beschouwing: 

Te = -2 • {ï • [ sin(0.6)+sin(; -û.6) -1]· Ri • (R4 -R3) • L • J • B 1 • sinO 

2 2 
B - ILcJMo. R2 -RI 

I - 1 +J.tr R2 
2 
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De invloed van van de Je-harmonische in het magneetveld van de rotor op het koppel, kan 
analoog met de berekening van het koppel voor de grondharmonische van het magneetveld, 
berekend worden. Een uitwerking van deze berekening is gegeven in appendix C, hier wordt 
volstaan met het resultaat. 

(2.93) 

Uit de berekening blijkt, dat een Je-harmonische component in het magneetveld van de rotor een 
4e-harmonische component in het koppel veroorzaakt. De verhouding tussen de 4e-harmonische 
component van het koppel en het maximale koppel is afhankelijk van de verhouding in amplitude 
van de grondharmonische en de Je-harmonische component. 

= 

sin(3 • 0.6)+ 1 +sin3(1 -o.6) 

3 • [ sin(0.6)+sin(; -0.6)-t] 

(2.94) 

Hieruit blijkt, dat t.g.v. de spoelenconfiguratie het 4e harmonische koppel versterkt wordt t.o.v. 
de grondharmonische. 
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3. MEETMEfHODEN VOOR METINGEN AAN DE SYNCHRONE MICROMOTOR 

In dit hoofdstuk worden de methoden beschreven waarmee de kenmerken van de synchrone 
micromotor onderzocht worden. De kenmerken die onderzocht worden, zijn: 

1. het askoppel 
2. het koppel t.g.v. wrijving en wervelstromen 
3. het elektromagnetisch koppel 
4. de vorm van het magnetisch inductieveld van de permanente magneet 

3.1. MEETMEfHODE VOOR DE METING VAN HET ASKOPPEL 

Voor de meting van het askoppel wordt gebruik gemaakt van het z.g. uit de pas vallen van de 
micromotor. De micromotor is een 2-polige, semi-4-fasige, elektromagnetische synchrone motor. 
Dit houdt o.a. in, dat het geleverde koppel afhankelijk is van de hoek tussen statorstroombeleg
ging en rotorveld en dat de mechanische rotorhoekfrequentie gelijk moet zijn aan de hoekfrequen
tie van de statorstroom om een in de tijd gemiddeld koppel te leveren dat niet gelijk is aan nul. In 
afb.3.1. is de geïdealiseerde karakteristiek Te-!1 getoond. Het maximum van deze curve geeft 
uiteraard het maximale koppel dat de micromotor kan leveren. De motor wordt aan de as mecha
nisch belast en op toeren gebracht, zodat de motor zich instelt op het werkpunt er. Vervolgens 
wordt de statorstroom van de micromotor verminderd, zodat een nieuwe Te-!1 karakteristiek 
ontstaat, waarbij de amplitude evenredig met de stroom is afgenomen en de motor zich instelt op 
het werkpunt 6 (zie afb.3.1.) Als de stroom nog verder verminderd wordt zal de motor stilvallen 
op het moment dat het maximaal leverbare koppel kleiner is dan het extern aangebrachte belas
tingskoppel. Doordat het maximale koppel van de machine onafhankelijk is van de hoeksnelheid 
en de hoeksnelheid van de machine opgedrukt wordt door de voeding, kan m.b.v. een bekende 
hoeksnelheid-afhankelijke externe belasting en variatie van de statorstroom het maximaal te 
leveren koppel aan de as worden vastgesteld. Hierbij is er wel van uitgegaan dat de optredende 
wrijving in de motor onafhankelijk is van het toerental. Deze aanname lijkt terecht, aangezien de 
motor niet gesmeerd wordt en er alleen een visceus gedrag kan ontstaan door het optreden van een 
remkoppel tengevolge van wervelstromen. Dit remkoppel is recht evenredig met de hoeksnelheid, 
zoals reeds is berekend in 2. 7 .. Als externe belasting zal aan de as een lichaam worden bevestigd, 
dat in een vloeistof roteert. Omdat de aan de as aangebrachte mechanische belasting eveneens 
recht evenredig met de hoeksnelheid toeneemt, en het remkoppel t.g.v. wervelstromen voldoende 
klein is t.o.v. dit koppel (ca. 1 %), zal voor het totale koppel t.g.v. wrijving en wervelstromen 
een constante waarde aangehouden worden. 
Door bij verschillende frequenties te meten bij welke statorstroom de rotor nog juist blijft draaien, 
kan men, onder aanname dat het wrijvingskoppel van de motor constant is, het elektromagnetisch 
koppel bepalen. Dit is in (3.1) weergegeven. 

Tel = c•ÎI = TL(wrJ> + Tw 

Te2 = c•Î2 = TL(wr2) + Tw 
(3.1) 
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Afb. 3.1:T-8 karakteristiek motor bij 2 verschillende stromen 
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3.1.1. DE VORM VAN HET UCHAAM 

De vorm van het lichaam wordt cirkelcylindrisch gekozen, vanwege de symmetrie. 

Er wordt uitgegaan van de stationaire toestand van een eenparig roterende oneindig lange, 
laminair omstroomde cirkelcylinder in een vloeistofbad met oneindige afmetingen. Turbulentie en 
stromingen in de richting van de cylinderas worden uitgesloten. De geschetste configuratie levert 
een bekend tweedimensionaal stromingsbeeld dat analytisch kan worden berekend.Daarbij wordt 
gebruik gemaakt van de Navier~Stokes vergelijkingen, die treffende overeenkomsten hebben met 
de Maxwell~vergelijk.ingen. 

Voor het geschetste model geldt voor de snelheid van de vloeistof in cylindercoördinaten (r.~,z): 

v4 =vr=O, v~=v(r) (3.2) 

De Navier·Stokes vergelijkingen geven in cylindercoördinaten de volgende differentiaalvergelij· 
king: 

De laatste vergelijking heeft een oplossing van de vorm: 

b v=a•r+-
r 

(3.3) 

(3.4) 

Omdat de stroomsnelheid v~-o als r-oo en de snelheid van de vloeistof op de wand van de met 
hoeksnelheid w roterende cylinder gelijk is aan de snelheid van de cylinderwand, geldt dus: 

b 
vir) =

r 
b = w·R2 

Nu kan een schuifspanning geïntroduceerd worden, waarvoor geldt: 

waarbij: 
[

d V V l T = T/" --~ - _!.. 
dr r 

71 = dynamische of absolute viscositeit van de vloeistof 

v ~ = snelheid van de vloeistof 

(3.5) 

(3.6) 
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Het verband tussen bet door de vloeistof op de cylinderwand uitgeoefende koppel en de 
schuifspanning is als volgt: 

waarbij: 

T = schuifspanning 

A = oppervlakte cylinderwand 

Hieruit volgt voor bet koppel dat de vloeistof op de wand van de cylinder uitoefent, dat: 

T = 4•w•w•f1•L•R2 
rem 

L = lengte van de cylinder 

R = straal van de cylinder 

." = absolute viscositeit 

w = hoeksnelheid 

(3.7) 

(3.8) 

Het geschetste geval behandelt echter een oneindig lange cylinder in een ideaal geval (eindeffecten 
mogen verwaarloosd worden), wat in werkelijkheid niet baalbaar is. Een belangrijke afwijking van 
het ideale geval is dat bij een in vloeistof roterende cylinder zuiging zal optreden. Dit is in 
afb.3.2. getoond. 

r-- cylinder 

V 

vloeistof 

Afb. 3.2:Roterende cylinder in een vloeistof 

De optredende zuiging is een probleem omdat de lengte L waarover contact met de vloeistof 
bestaat onbekend is. Het uitgeoefende koppel dat rechtevenredig is met L, is dan eveneens 
onbekend. 

Om de zuiging tegen te gaan, is een vloeistofdrempel aangebracht in de cylinder. Dit is in afb.3.3. 
getoond. 
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............ 

Afb. 3.3: 

_l L2 
Ra 

..., 

R; Lt 

-

Cylindrisch lichaam met 
vloeistofdrempel 

Het lichaam wordt behandeld als 2 aparte cylinders, met grote en kleine diameter; voor beide 
wordt het koppel berekend volgens (3.8) en deze termen worden opgeteld. Dit levert dan: 

2 2 Tw = 'IJ•4·p(L1 •R1 +L,z•R2 )•w 

waarbij: 
L1 = lengte van het dikke cylindergedeelte 

L.z = lengte van het dunne cylindergedeelte (3.9) 

RI = straal van het dikke cylindergedeelte 

R2 = straal van het dunne cylindergedeelte 

." = absolute viscositeit 

Bij deze berekeningen zijn natuurlijk enige verwaarlozingen gemaakt. De randeffecten voor een 
overgang tussen een dunne en een dikke cylinder zijn niet meegenomen in de berekeningen, 
evenals de eindeffecten van de cylinder. Verder zal het lichaam in werkelijkheid nooit helemaal 
goed gecentreerd aan de as van de micromotor bevestigd kunnen worden, zodat het lichaam 
behalve een roterende beweging ook een cirkelvormige translerende beweging uitvoert. Dit zal 
echter minder worden naarmate het lichaam sneller roteert, als gevolg van de traagheid van het 
systeem. 
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3.1.2. DE VISCOSITEIT VAN DE VWEISTOF 

Uit {3.9) moge duidelijk zijn, dat het wrijvingstoppel dat het lichaam ondervindt recht-evenredig 
is met de absolute viscositeit van de vloeistof. Gezien het maximale koppel dat de motor kan 
leveren, moet gebruik gemaakt worden van een vloeistof met een zeer grote viscositeit om de 
motor maximaal te belasten bij ca. 100Hz en met een cylindrisch lichaam met afmetingen van 
dezelfde grootte als die van de motor. Er is gebruik gemaakt van een 87~~glycerol-oplossing. De 
viscositeit van de oplossing als functie van de concentratie is weergegeven in tab.ill.1. 

Tabel m.t:Viscositeit als functie van het glycerolpercentage 

Concentratie Glycerol {massa %) 
0.5 
1 

10 
20 
28 
40 
52 
60 
68 
72 
76 
80 
84 
88 
92 
96 
100 

'11 {lo-3 Pa· s) 
1.0 
1.0 
1.3 
1.7 
2.3 
4.4 
6.7 

10.7 
18.5 
27.6 
40.6 
59.9 
84.3 
147.5 
384.5 
780.5 

1489.4 

Zoals in tabel 111.1. te zien is, is de waarde van de viscositeit sterk afhankelijk van de glycerol
concentratie. De waarde van de viscositeit van de 87% glyceroloplossing kan met deze tabel 
geschat worden, door te veronderstellen, dat de viscositeit bij oplossingen tussen 84% en 88% 
Jinair met het massapercentage van glycerol verloopt. Dit levert dan voor de absolute viscositeit 
een waarde '1 = 0.13 Pa· s. In werkelijkheid zal de viscositeit iets lager zijn, aangezien er door de 
linearisatie een kleine fout geïntroduceerd wordt. Verder bestaat de oplossing niet voor precies 
87% uit glycerol, maar wordt hiervoor aangegeven 87%±0.5%. De viscositeit van de oplossing is 
daarom gemeten, waarbij gevonden werd, dat 7J=0.12 à 0.13 Pa· s. 
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3.1.3. BRUIKBAARHEIDSTEST VAN DE METHODE 

De methode is eerst op bruikbaarbeid getest op een grotere schaal ( met koppels die een factor 
100 groter zijn) m.b.v. de in atb.3.4. geschetste opstelling. 

glycerol 

Afb. 3.4: 

koppelopneMer 

Motor 

Opstelling voor nameten 
wrijvingskoppel vloeistof 

Het lichaam wordt aangedreven door een gelijkstroommotortje waarvan de stator bevestigd is aan 
een koppelopnemer. Bij rotatie van het lichaam in de vloeistof oefent de vloeistof een wrij
vingskoppel uit op bet totale systeem van lichaam en motor, waarbij het reactiekoppel gemeten 
wordt met de koppelopnemer. De afmetingen van bet lichaam worden gevarieerd. zowel in straal 
als in lengte. De resultaten van deze metingen en van de verwachte waarden zijn weergegeven in 
atb.3.5. tot atb.3.9 .. De theoretische krommen zijn aangegeven met 1 en de gemeten krommen 
met 2. 
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Anl. 3.S:Wrijvingskoppel vloeistofbij L=S mm, 1=10 mm, R=2 mm, r=lmm 

'or------r------~-----r------~----~------~----~----~ 

i . 
"" 

,~----~------~----_. ______ ._ ____ ~------~----~------~ 
tD •• 11 .. ID .. ... 

f UZ) 

Afb. 3.6:Wrijvingskoppel bij L=l=7.5, R=2, r= 1 mm 
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Afb. 3.7:Wrijvingskoppel bijL= 10, R=2, 1=5 en r= 1 mm 
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Afb. 3.8:Wrijvingskoppel bijL= 10, R= 1.5, 1=5 en r= 1 mm 
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Afb. 3.9:Wrijvingskoppel bijL= 10, R=2.5, 1=5 en r= 1 mm 

3.1.4. CONCLUSIE ASKOPPELMETING M.B.V. VWEISTOFREM 

Uit de resultaten valt af te leiden, dat de ondervonden wrijving beduidend hoger ligt dan de te 
verwachten waarde bij de metingen behalve de meting van afb.3.8 .. Dit is echter de meest 
onnauwkeurige meting, omdat de koppelopnemer in het laaagste bereik werkte. Voor elk van de 
metingen is de afwijking omgerekend naar een viscositeit, waarvoor de theoretische waarden wel 
met de gevonden waarden zouden kloppen. 
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Tabel ill.l: 

f(Hz) 
22.2 
29.2 
32.5 
40 
45.8 
54.5 
66.7 
73.3 
83.3 
90 
98.3 

111 

Tabel ill.3: 

f (Hz) 
20 
22.3 
25.5 
28.3 
38 
43.3 
47.5 
53.3 
63.3 
68.3 
76.7 
86.7 
93.3 
105 
114 
127 
130 

Hoofdstuk. 3 

Viscositeit 87% glyceroloplossing bij meting met een lichaam met afmetingen 
L=5 mm,R=2 mm, 1=10 mm, r=l mm 

'I (Pas) 
0.15 
0.16 
0.16 
0.16 
0.17 
0.17 
0.17 
0.16 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 

gemiddeld: 0.17 

Viscositeit 87% glyceroloplossing bij meting met een lichaam met afmetingen 
L=l=7.5 mm, R=2 mm, r= 1 mm 

'I (Pa·s) 
0.15 
0.15 
0.15 
0.15 
0.15 
0.15 
0.15 
0.15 
0.15 
0.16 
0.16 
0.16 
0.17 
0.17 
0.17 
0.18 
0.18 

gemiddeld: 0.16 

39 



lleetaet.hoden voor .etingen aan de synchrone ai.cro.otor 

Tabel ID.4: 

f (Hz) 
11.7 
15 
16.7 
26.7 
32.5 
40 
48.3 
60.8 
63.8 
68.3 
72.3 
83.3 
86.7 
97.5 
101.7 

Tabel m.s: 

40 

f (Hz) 
45 
48.3 
51.7 
60.8 
66 
73.3 
81.7 
90 
97.5 
104.2 
106.7 

Viscositeit 87% glyceroloplossing bij meting met een lichaam met afmetingen 
L= 10 mm, 1=5 mm, R=2 mm, r= 1 mm 

'I (Pa•s) 
0.17 
0.17 
0.17 
0.18 
0.18 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 

gemiddeld: 0.17 

Viscositeit van 87% Glyceroloplossing bij meting met een lichaam met afmetingen 
L= 10 mm, 1=5 mm, R= 1.5 mm, r= 1 mm 

11 (Pa· s) 
0.14 
0.13 
0.13 
0.12 
0.11 
0.12 
0.13 
0.12 
0.12 
0.11 
0.11 

gemiddeld: 0.12 
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Tabel ID.6: Viscositeit van 87% glyceroloplossing bij meting met een lichaam met afmetingen 
L= 10 mm, 1=5 mm, R=2.5 m.m, r= 1 mm 

f(Hz) 
23 
34 
40 
52 
54 
65 
70 
75 
91 

." (Pa·s) 
0.16 
0.18 
0.17 
0.18 
0.17 
0.18 
0.19 
0.19 
0.19 

gemiddeld: 0.18 

Uit deze metingen blijkt, dat de afwijking van de gevonden waarde met de theoretische waarde 
afneemt met de straal van het gebruikte lichaam. De grootste afwijking doet zich voor bij het 
experiment waarbij het lichaam met de grootste straal gebruikt is. Hier is de afwijking bijna 40%. 
Te verwachten valt derhalve, dat de afwijking bij verdere terugschaling niet groter zal zijn, dan 
bij de metingen aan het lich~aam met de kleinste straal. De metingen aan het lichaam met 
R = 1.5 mm zijn echter de onnauwkeurigste metingen, zoals reeds aan het begin van de paragraaf 
is opgemerkt. De metingen met straal R=2 mm leverden de meest constante waarden op. Voor 
het lichaam dat voor de metingen bij de micromotoren gebruikt zal worden, zullen daarom 
dezelfde verhoudingen gehanteerd worden. De metingen met R=2 mm, r= 1 mm leverden een 
afwijking van ca.25 % met de berekende waarden. Daarom wordt ervan uitgegaan, dat er bij de 
metingen aan de micromotor rekening gehouden moet worden met afwijkingen van ca. 25%. 
Modelfouten zoals de verwaarlozing van de eindeffecten zorgen er waarschijnlijk voor dat het 
berekende koppel een lagere waarde heeft dan het werkelijke koppel. 

3.2. MEETMETHODE VOOR DE METING VAN HET WRUVINGSKOPPEL 

Voor de meting van het wrijvingskoppel wordt gebruik gemaakt van hetzelfde principe als voor de 
meting van het askoppel. Bij deze meting wordt de motor niet extern belast, zodat de enige 
belasting gevormd wordt door het wrijvingskoppel. Ook hier wordt de statorstroom verminderd 
totdat de motor uit de pas valt en stil komt te staan. Bij deze meting levert de constatering of de 
motor nog draait problemen op. Om deze reden is aan het uiteinde van de as een uitsteeksel 
aangebracht. Als de motor roteert zal men dit uitsteeksel als een cirkel rond de as waarnemen, 
terwijl men als de as trilt en niet roteert slechts een gedeelte van een cirkel ziet. Dit is getoond in 
afb.3.10. 
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Afb. 3.10:0ptische Methode voor Waarneming van de Rotatie 

Het is echter mogelijk, dat de as trilt, terwijl men toch een symmetrische streep waarneemt. Om 
dit te ondervangen, is naast deze optische ook een akoestische methode gebruikt. Aan het geluid, 
dat de motor produceert, is te horen of de motor nog roteert. Om deze reden wordt aan de houder 
waarin de motor hangt een stethoscoop bevestigd. De statorstroom waarbij de motor nog net blijft 
draaien, wordt genoteerd voor verschillende frequenties. Als de grootte van deze stroom 
onafhankelijk is van de frequentie, dan is de wrijving onafhankelijk van de frequentie. Uit de 
verhouding van de stroom waarbij de motor stilvalt met de nominale stroom, kan de relatieve 
grootte van het wrijvingskoppel t.o.v. het maximaal leverbare elektromagnetisch koppel berekend 
worden. De absolute grootte van het wrijvingskoppel is te berekenen uit de gevonden waarde bij 
deze meting in combinatie met de resultaten van de meting van het askoppel of het elektromag
netisch koppel benodigd. 
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3.3. MEETMETIIODE VOOR METING VAN HET ELEKTROMAGNEI'ISCH KOPPEL 

Voor de meting van het elektromagnetisch koppet wordt gebruik gemaakt van de spanning die de 
roterende permanent-magnetische rotor induceert in de statorspoelen, de rotatiespanning. De as 
van de microrootor wordt aangedreven door een gelijkstroommotor, waarbij de spanning tussen de 
klemmen van de microrootor wordt gemeten. Het signaal van de statorcircuits wordt hierbij onder
zocht op amplitude en frequentiespectrum. Uit deze meting valt te berekenen boe groot het koppel 
is en of zich hogere harmonische componenten voordoen in het koppel. Uiteraard wordt het 
maximale koppel van de motor geleverd als statorstroom en rotatiespanning in fase zijn met 
elkaar. Het verband tussen statorstroom en de grondharmonische van de geinduceerde spanning 
enerzijds en koppel en hoeksnelheid anderszijds luidt op grond van de energiebalans als volgt: 

(3.10) 

Dit levert voor het koppel: 

(3.11) 

Eveneens kan uit de meting van de rotatiespanning bepaald worden of de verschuiving tussen de 2 
wikkelingsfasen van de machine inderdaad gelijk is aan -,;/2 radialen. Indien de verschuiving sterk 
afwijkt van de gewenste waarde, zal bet koppel bij de gegeven voeding dientengevolge pulseren. 
Dit valt echter te corrigeren met de voeding. 

3.4. METING VAN HET MAGNEI'ISCH VELD VAN DE ROTOR 

De meting van de vorm van het magneetveld van de rotor geschiedt m.b.v. een 
magneetveldmeter. In dit apparaat wordt gebruik gemaakt van een 3-D Hall sensor, die aan de TU 
Delft ontwikkeld is; bet totale apparaat is aan de TU Eindhoven ontwikkeld. Het magneetveld 
wordt op een aantal verschillende plaatsen van de rotor gemeten, om een goed beeld te krijgen 
van de magneet. 

3.5. METING VAN DE ELEKTRISCHE WEERSTAND VAN DE 
SPOELEN IN DE MOTOR 

De meting van de elektrische weerstand van de spoelen in de microrootor wordt verricht met een 
Fluke 8000 multimeter, die geschikt is voor laag-ohmige metingen. Met deze multimeter kunnen 
de contactweerstanden en de weerstanden van de aanvoerdraden elektronisch weggeregeld worden. 
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4. METINGEN AAN DE SYNCHRONE MICROMOTOR 

In dit hoofdstuk worden de meetresultaten van de verschillende metingen aan de synchrone 
micromotor behandeld. De micromotor is onderzocht m.b.v. de meetmethoden, die genoemd zijn 
in hoofdstuk 3. Achtereenvolgens worden de metingen behandeld van: 

1. askoppel 
2. wrijvingstoppel 
3. elektromagnetisch koppel 
4. vorm van het magneetveld van de permanente magneet 

4.1 METING VAN HET ASKOPPEL VAN DE SYNCHRONE MICROMOTOR 

Er zijn metingen verricht aan 2 motoren van hetzelfde type. Een van deze motoren heeft een 
kromme as, en zal in het vervolg aangeduid worden als motor 1. De andere motor zal aangeduid 
worden als motor 2. De metingen zijn verricht bij frequenties van 20 Hz en hoger. omdat de 
translerende beweging van het lichaam in de vloeistof bij lagere frequenties een betrouwbare 
meting in de weg staat. Het externe koppel is aangebracht door een lichaam, zoals dat in afb.3.3. 
geschetst is aan te brengen en dit in een 87%-glycerol-oplossing te roteren. De afmetingen van het 
lichaam zijn: 

L1 = 2 mm 
L:z=l mm 
R1 = 0.5 mm 
R2 = 0.25 mm 

Het koppel dat de vloeistof op de cylinder uitoefent, wordt berekend volgens (3.9) 
Tabel IV .1: Meetresultaten bij de meting van het askoppel van micromotor 1 

f(Hz) Tbelast (1-'Nm) ieff(mA) 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

40 0.23 292 295 290 290 283 283 280 307 
33 0.19 229 229 228 249 248 242 243 268 
29 0.17 200 192 199 220 218 218 204 237 
25 0.14 179 179 169 204 210 200 191 223 
20 0.12 162 161 156 200 174 176 170 200 
17 0.10 165 188 167 188 174 179 214 199 

(4.1) 

9. 
308 
263 
238 
223 
205 
169 
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Tabel IV .l:Meetresultaten bij de meting van het askoppel van micromotor 2 

f(Hz) ieff(mA) 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

33 286 295 278 297 305 268 253 258 258 258 249 242 242 298 
28 277 265 240 261 270 234 215 222 227 223 210 206 208 268 
25 228 244 212 231 230 200 194 192 199 196 182 184 193 243 
22 213 217 202 211 212 178 172 173 176 178 171 170 185 220 
20 193 220 179 200 200 170 164 166 168 160 159 160 188 200 

Uit deze resultaten wordt het elektromagnetisch koppel berekend, zoals is beschreven in 3.1. 
Eerst wordt een motorconstante c berekend volgens: 

T,(40 Jlz)-TL(20Jiz) 
c = A A 

i(40 Hz)-i(20 Hz) 
(4.2) 

Het maximaal leverbare elektromagnetisch koppel wordt dan gevonden door de motorconstante c 
te vermenigvuldigen met de maximaal toegestane amplitude van de statorstroom (1=0.42 A in dit 
geval). Het resultaat, zowel motorconstante als maximaal koppel, is weergegeven in tabel IV.3. en 
IV.4. 

Tabel IV .3:Maximaal elektromagnetisch koppel en motorconstante van motor 1 
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Motor 1 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Te,ma.x00-7Nm) 
2.7 
2.6 
2.6 
3.8 
3.2 
3.2 
3.1 
3.2 
3.4 

c (10-7 Nm/A) 
6.4 
6.2 
6.2 
9.0 
7.6 
7.6 
7.4 
7.6 
8.1 



Tabel IV.4:Maximaal elektromagnetisch koppel en motorconstante van motor 2 

Motor 2 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

T (10'7 Nm) e,max 
2.4 
2.4 
2.3 
2.3 
2.1 
2.3 
2.5 
2.4 
2.5 
2.3 
2.5 
2.7 
3.3 
2.3 

c oo-7 NmJA) 
5.7 
5.7 
5.5 
5.5 
5.0 
5.5 
6.0 
5.7 
6.0 
5.5 
6.0 
6.4 
7.9 
5.5 

Hoofdstuk 4 

De metingen vertonen te veel variatie (zeker bij motor 2) om het askoppel nauwkeurig te bepalen. 
Dit is waarschijnlijk te wijten aan de het verschil in omstandigheden waaronder de metingen 
hebben plaatsgevonden (temperatuur, concentratie vloeistof). Het verschil tussen motor l en motor 
2 wordt ten dele veroorzaakt door een slechtere centrering van het lichaam aan de as van de 
micromotor. 
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4.2. METING VAN HET WRQVINGSKOPPEL VAN DE SYNCHRONE MOTOR 

Deze metingen zijn eveneens voor beide motoren verricht. De resultaten van de metingen zijn in 
tabel IV .5 en tabel N .6 verwerkt. 

Tabel IV.S:Meting van het koppel t.g.v. wrijving en wervelstromen bij motor 1 

f (Hz) ieff (mA) 
1. 2. 3. 4. 

100 45 47 45 37 
90 44 37 36 71 
80 43 39 40 67 
70 47 41 43 65 
60 49 45 42 75 
50 50 42 40 52 
40 45 42 38 51 
30 39 44 42 47 
20 49 46 50 48 
10 51 45 51 52 
gem. 47 

Tabel IV.6:Meting van het koppel t.g.v. wrijving en wervelstromen bij motor 2 

f (Hz) 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 

gem. 

1. 
44 
35 
34 
36 
39 
40 
39 
37 
40 
38 

ieff (mA) 
2. 3. 
43 37 
46 37 
42 36 
36 38 
36 40 
40 41 
39 41 
35 37 
41 39 
36 37 

39 

4. 
45 
38 
37 
40 
40 
40 
38 
38 
40 
39 

Uit de meetresultaten valt te berekenen, dat , uitgaande van een maximale statorstroom t=0.42 A, 
het wrijvingskoppel in dit geval ca. 15% van het maximale koppel bedraagt. Als de resultaten van 
4.1. hier gebruikt worden, dan bedraagt het wrijvingskoppel ca. 0.4 • 1 o-8 Nm. 
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4.3. METING VAN HET ELEKTROMAGNETISCH KOPPEL 

De rotatiespanning van de 2e motor wordt gemeten en met behulp van een Fast Fourier Transforrn 
geanalyseerd (de 1 e motor heeft een kromme as, wat een onoverkomelijk probleem is bij deze 
meting). De resultaten van deze metingen zijn in de bijlage ondergebracht. Uit de resultaten van 
deze metingen valt op te maken, dat er een storende Je-harmonische component in de rotatie
spanning aanwezig is. Deze component bedraagt ongeveer 10% van de grondharmonische 
component. De grootte van de rotatiespanning bij verschillende hoeksnelheden en het maximale 
koppel dat hieruit volgt voor de maximale statorstroom t=0.42 A onder gebruikmaking van 
(3.11), is voor de beide fasen in tabel IV.7 en tabel IV.8 weergegeven. Voor de berekening van 
de grootte van het maximale koppel is er steeds van uitgegaan, dat de rotatiespanning voor beide 
fasen gelijk is. 

TabeliV.7:Rotatiespanning van fase a en maximaal elektromagnetisch koppel en motorconstante 

f (Hz) V rot~nd (p. V) Te (10-7 Nm) c oo-7 NmJA) 
23 2.6 6.2 
43 170 2.7 6.4 
63 260 2.8 6.7 
84 330 2.7 6.4 

133 580 2.9 6.9 

Tabel IV .8:Rotatiespanning van fase b en maximaal elektromagnetisch koppel en motorcontante 

f (Hz) V rot,grond (p. V) Te (10-7 Nm) c oo-7 NrniA) 
16 60 2.5 6.0 
31 110 2.4 5.7 
65 270 2.8 6.7 
97 420 2.9 6.9 
118 450 2.6 6.2 

Uit deze metingen is berekend, onder gebruikmaking van (3.11) en de aanname dat de maximale 
statorstroom t=0.42 A, dat het maximale koppel dat de synchrone micromotor kan leveren, gelijk 
is aan: 

te = 2.7 ·10-7 Nm (4.3) 

49 



•etingen aan een synchrone aicro110tor 

Hier wordt echter wel een ondergrens voor het maximale elektromagnetisch koppel gegeven. 
Omdat de frequentie enigszins varieen doordat de boeksnelheid van de gelijkstroommotor niet 
constant is, geeft de FFT minder aan voor de grondharmonische dan eigenlijk bet geval zou 
moeten zijn. Een andere benadering van bet maximale koppel kan gevonden worden door de 
amplitude van de rotatiespanning te nemen, en deze als amplitude voor de grondharmonische te 
nemen. Het resultaat hiervoor is gegeven in tabel IV.9 en IV.lO. 

Tabel IV .9: Amplitude van de grondharmonische van de rotatiespanning en maximaal 
elektromagnetisch koppel uit meting van fase a 

f(Hz) 
23 
43 
63 
84 

133 

vrot (p.V) 
110 
220 
300 
400 
660 

Te (10"7 Nm) 
3.2 
3.5 
3.2 
3.2 
3.4 

gemiddeld: 3.3 

Tabel IV.lO: Amplitude van de grondharmonische van de rotatiespanning en maximaal 
elektromagnetisch koppel van fase b 

f (Hz) 
16 
31 
65 
97 
118 

V rot (p.V) 
80 

150 
300 
450 
600 

Te (10-7 Nm) 
3.4 
3.3 
3.1 
3.1 
3.4 

gemiddeld: 3.3 

Uit deze benadering volgt een grotere waarde voor het maximale elektromagnetisch koppel, dat de 
motor bij 1=0.42 A kan leveren: 

te = 3.3. w-7 Nm (4.4) 

Uit de vorm van bet gemeten signaal kan geconcludeerd worden, dat deze benadering in elk geval 
een hogere waarde opleven dan de werkelijke waarde voor het elektromagnetisch koppel. 
Door van de 2 benaderingen het gemiddelde te nemen, krijgt men voor het maximale elektromag
netische koppel een waarde: 

te = 3.0 ·10-7 Nm (4.5) 

De werkelijke waarde van het maximale elektromagnetische koppel wijkt minder dan 10% af van 
de zo verkregen waarde, omdat de in (4.4) en (4.3) gegeven waarden ca. 10% afwijkwen van de 
waarde in (4.5). 
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4.4. METING VAN DE VORM VAN HET MAGNETISCH VELD VAN DE ROTOR 

De meting van de vorm van bet magnetisch inductieveld, laat zien, dat er behalve de grondhar
monische component tevens een 2e- en een 3e-harmoniscbe component optreden. Het optreden van 
de 2e-barmoniscbe wordt waarschijnlijk: veroorzaakt door slingering tijdens de meting. De 3e_ 
harmonische component zal een storend effect hebben, zoals ook: al is vastgesteld in de meting van 
de rotatiespanning van de micromotor. 

Uit de metingen valt op te mak:en, dat de 3e-harmoniscbe ca. 6% van de grondharmonische 
bedraagt op een afstand van 50 à 60 l'm van de rotor. Zoals in 2.8 is aangegeven, is de 3e_ 
harmonische evenredig met r4 en de grondharmonische evenredig met r-2• Dit betekent, dat om 
de verhouding in amplitude van de grondharmonische tot de 3e-barmoniscbe component in het 
magnetisch inductieveld voor r= R2 te bepalen, enig rekenwerk verricht moet worden. Deze ver
houding is: 

(4.6) 

Als wordt uitgegaan van r=0.4 m.m, wat overeenkomt met een afstand tot de rotor van 50 l'm, en 
de Je-harmonische 6% van d grondharmonische bedraagt, dan geldt: 

(4.7) 

De meetresultaten in de vorm van het werkelijke signaal en de Fourier-analyse zijn in de bijlage 
opgenomen. Hier wordt volstaan met slechts een van deze meetresultaten. 

4.5. METING VAN DE ELEKTRISCHE WEERSf AND VAN EEN SPOEL 

De weerstand van de statorspoelen is gemeten door 2 spoelen in serie te meten m.b.v. een 
multimeter die laag-ohmig kan meten en waarbij de weerstanden van aansluitdraden weggeregeld 
kunnen worden. Bij deze meting is voor de serieschakeling van twee statorspoelen gevonden: 

R = 1.4 0 (4.8) 

Dit wijkt sterk af van de berekende waarde: 

R = 0.80 0 (4.9) 
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Daarom is tevens onderzocht of de resistiviteit die bij de berekening voor het koper is gehanteerd 
juist was. Dit is gedaan door de weerstand van een stuk van de gebruikte wikkeldraad met een 
lengte van 22.25 cm te meten. Deze draad zou een weerstandmoeten hebben van: 

R = 3.8 0 (4.10) 

De gemeten weerstand was: 

R = 4.7 0 (4.11) 

Hieruit volgt voor de resistiviteit: 

P = 2.1 • w-s Om (4.12) 

Voor de weerstand van de spoel zou dan moeten gelden: 

R = 0.98 Nm (4.13) 

Dit levert nog geen verklaring voor het verschil tussen de gemeten en de berekende waarde voor 
de weerstand van de spoel. Een mogelijke verklaring voor het verschil is het voorkomen van 
slechte verbindingen van de aansluitdraden op de motor. 
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5. CONCWSIES VAN DE ANALYSE VAN EEN BESTAAND ONTWERP VAN EEN 
ELEKTROMAGNETISCHE SYNCHRONE MICROMOTOR 

In dit hoofdstuk wordt een vergelijking gemaakt tussen de theoretische analyse van en de 
meetresultaten bij de synchrone micromotor. Tevens wordt een verklaring gegeven voor de ver
schillen die zich voordoen. 

De theoretische maximale waarde van het elektromagnetisch koppel zoals dit is berekend in 2.3., 
uitgaand van een maximale statorstroomamplitude t=0.42 A, is: 

(5.1) 

De waarde die wordt gevonden via meting van de rotatiespanning en uitgaand van de zelfde 
stroomamplitude is: 

t = 3·10-7 Nm e 
(5.2) 

Verder wordt bij meting van de rotatiespanning een 3e-harmonische component aangetroffen, die 
in de theoretische analyse niet voorzien was. De grootte van deze 3e-harmonische component 
bedraagt ongeveer 10% van de grondharmonische component van de rotatiespanning. De 
verklaring voor het verschil in grootte tussen het berekende en het gemeten koppel, en de 
optredende 3e-harmonische in de gemeten rotatiespanning, is dat de effectieve magnetische 
polarisatie van de rotor kleiner is dan werd aangenomen (ongeveer en factor 2). Bovendien bevat 
het magnetisch inductieveld hogere harmonische componenten. 

Uit de metingen van het magnetisch inductieveld van de rotor blijkt ook, dat het veld behalve uit 
een grondharmonische eveneens uit een 3e-harmonische bestaat. Deze bedragen op 50 à 60 llm 
van de rotor ca. 6% van de grondharmonische. In 2.8. was berekend, dat de verhouding tussen 
een 4e-harmonische component van het koppel en het maximale koppel gelijk was aan: 

t4 = 1.3 • 1.3 • S3(r=R2+50 pm) = 1.69 • 0.06 = 0.10 
te A1(r=R2+50pm) 

(5.3) 

Dit komt overeen met hetgeen gevonden was bij de meting van de rotatiespanning. 

Het minder sterke B-veld houdt in, dat de axiale krachtwerking, zoals deze voorzien was in de 
theoretische analyse (2.4.) een kleinere rol zal spelen. De maximale axiale kracht was berekend op 
Fax=2.7 ·10·5 N. Aangezien het B-veld slechts ca. 50% van de aangenomen waarde bedraagt, zal 
de kracht in werkelijkheid slechts maximaal F0 =1.4·10-5 bedragen. Deze axiale kracht zal 
vooral het wrijvingsgedrag beïnvloeden. Doordat deze kracht tevens afhankelijk is van de 
synchrone koppelhoek zal deze kracht het ronloopgedrag verstoren. 

Het optredende wrijvingskoppel blijkt een factor 35 hoger te zijn dan verwacht werd op de 
conventionele wrijvingstheorie ( 4.2 •10-8 Nm i.p.v. 1.2 ·10·9 Nm. De grote oneffenheden op de 
as van de micromotor vormen hiervoor een verklaring. Wervelstroomverliezen blijken zoals 
verwacht geen rol van betekenis te spelen. 
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6. ANALYSE VAN HET RONDLOOPGEDRAG VAN DE MICROMOTOR 

In de vorige hoofstukken was vastgesteld, dat de micromotor de volgende eigenschappen heeft: 
- Een maximaal gewenst koppel Te dat evenredig is met i,. 
-Een 4"-barmonische component, die ca. 10% van de waarde van het kipkoppel bedraagt. 

De andere bovenharmonischen zijn verwaarloosd 
-Een wrijvingskoppel, dat maximaal over een omwenteling ongeveer 14% van het maximale 

elektromagnetische koppel bedraagt. 
-Een rotor met een massatraagheidsmoment 1t=2.1·10·13 kg·m2• 

In dit hoofdstuk zal een analyse van het gedrag van de micromotor gemaakt worden, met name 
voor wat betreft de afwijkingen in de hoeksnelheid van de rotor en de variatie in de hoek tussen 
'stator- en rotordraaiveld. Dit zal gedaan worden via een vereenvoudigde analytische benadering en 
met een simulatieprogramma, waarin van een vereenvoudigd model wordt uitgegaan. Er wordt 
gebruik gemaakt van een wrijvingsloos model, omdat "obstakelwrijving" niet in het model kon 
worden ingepast. 

6.1. SYSTEEMVERGELUKINGEN VOOR DE MICROMOTOR 

Als wrijvingseffecten worden verwaarloosd, zal de motor in nullast draaien in het stabiele 
werkgebied. Voor het systeem gelden dan de volgende vergelijkingen: 

J, d
2e + te. sin e = - t4. sin( 36 + 4<al;) 

dt2 

e = J (i)r dt - w; 

Hierbij is 6 de hoek tussen stator- en rotordraaiveld. 

6.2. EENVOUDIGE ANALYTISCHE BESCHOUWING VAN HET GEDRAG 
VAN DE SYNCHRONE MICROMOTOR 

(6.1) 

Voor een eenvoudige analytische beschouwing van het gedrag van de micromotor, moet de niet
lineaire differentiaalvergelijking (6.1) nog verder vereenvoudigd worden. Uitschrijven van (6.1) 
levert: 

(6.2) 

Als ervan uitgegaan wordt, dat 6 slechts kleine variaties (dO< 0.19 rad) zal vertonen, en de 
variaties in 3 • 6 dan eveneens klein zijn ( < 0.57 rad) en dat T 4 veel kleiner is dan T e• dan kan de 
vergelijking als volgt vereenvoudigd worden. 

d 2e J,- + te. e = t4. sin(4<al/) 
dt2 

(6.3) 
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Analyse van bet rondloopgedrag van de aicroaotor 

Deze vergelijking is een eenvoudige lineaire differentiaalvergelijking waarvoor de eigenwaarden 
zonder problemen berekend kunnen worden. De eigenwaarden van dit systeem zijn: 

(6.4) 

Voor de variatie van 8 geldt dan het verband: 

8 = t4 
·sin(4<a>,t). A·siniJ t, .,] • B·coslrJe, ·r] <

6
.5) t -J • (4<a> )2 J, e t s 

De eigenfrequenties komen uiteraard slechts dan tot uiting in 8, als het belastingskoppel een puls 
levert of als het systeem wordt aangestoten met de eigenfrequentie. (A en B worden bepaald door 
de beginvoorwaarden). 

Als de motor niet in nullast draait, maar belast wordt met een koppel T L• dan zal de vergelijking 
(6.1) nog gelden. Als de vergelijking vereenvoudigd wordt op dezelfde manier als voor het geval 
dat de motor niet belast is, dan krijgt men: 

d28 J_ + t ·cos8· 8 = t 4 •sin4<a>,t 
t dt2 e 

De eigenwaarden van het systeem zijn dan: 

·j t,·cosiJ X1 2 = ±J 
' J, 

(6.6) 

(6.7) 

Het moge duidelijk zijn, dat deze benadering te grof is om het gedrag van de motor nauwkeurig te 
simuleren, het geeft echter wel een idee van de invloed van de parameters TL, Te en T4 op het 
gedrag van de motor. 
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6.3. SI'MlJLATIE VAN HET RONDLOOPGEDRAG VAN DE SYNCHRONE 
MICROMOTOR 

Boofdstulc 6 

Voor de simulatie van het rondloopgedrag van de synchrone micromotor wordt gebruik gemaakt 
van het simulatiepakket "Simulink". Bij simulatie van het rondloopgedrag van de micromotor 
worden wrijvingseffecten verwaarloosd, aangezien deze niet goed te modelleren zijn. Het 
gebruikte simulatiemodel is getoond in afb.6.1. 

theta 

theta 

d thetaj dt 

4 w 4 wt 

Afb. 6.l.:Simulatiemodel voor het rondloopgedrag 

Bij de simulaties wordt uitgegaan van nullastbedrijf voor de micromotor. De resultaten van deze 
simulaties zijn hier gegeven. 
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Analyse van bet: rondloopgedrag van de -.icra.ot:or 

1 --------- - -·-------------~--- -------------------- - - -------------

0~ 

-1 -------- -

0 

. . . . . - .. 

. . . 
--;--------------:-- -----------:--------- - --:--------------

0.05 

. . 

0.1 

. . . . 
0.15 0.2 0.25 

Afb. 6.2.: Het verloop van (} in de tijd als de eigenwaarde van het systeem overeenkomt met 
4u.l8 = 1000 rad/s 

In afb.6.2. is te zien hoe de motor in nullast reageen als hij aangestoten wordt met de eigenfre
quentie, zoals die volgens (6.4) berekend is. De eigenfrequentie moduleen door de niet-lineariteit 
van het systeem, waardoor de variatie in (} beperkt blijft. 

1 -------------~-------------~ 
. . 

---------------------------~------------

-1 -------------t------------ ~--------------:--------------~------------. . ' 
1 . . ' 

' ' ' ' . ' 

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 

Afb. 6.3.: Het verloop van 8 in de tijd als de eigenwaarde van het systeem overeenkomt 
met 2 • "'• = 500 rad/s 

In afb.6.3. is te zien hoe de motor reageen als de eigenfrequentie van het elektromechanisch 
systeem overeenkomt met 2 • "'•· Volgens de eenvoudige analyse van 6.2. zou er geen resonantie 
op mogen treden. In afb.6.3. is echter te zien dat het systeem toch resoneert. 
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Hoofdstuk 6 

Dit heeft te maken met de B·afhankelijkheid van de koppelpulsaties. Dit wordt plausibel door de 
simulatie uit te voeren voor een geval waarbij de koppelpulsaties niet afhankelijk zijn van 8. De 
systeemvergelijking (6.1) gaat dan over in: 

(6.8) 

. . . . 
1 -------------~-------------~-------------~--------------~------------1 • • : 

. . . . . . 
-1 -------------t-------------~-------------~--------------~---·--------

0 

Afb. 6.4.: 

. . . . . . . . . 
0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 

Het verloop van fJ in de tijd als de eigenwaarde van het systeem overeenkomt· 
met 2w8 =500 rad/s, maar de elektromagnetische verstoring onafhankelijk is 
van (J 

In atb.6.4. is te zien, dat het systeem niet resoneert; de verklaring voor de resonantie van het 
- systeem bij een eigenfrequentie die gelijk is aan 2 • w8 kan inderdaad worden gezocht bij de (J. 

afhankelijkheid van de pulsaties is. 
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Analyse van het rondloopgedrag van de -.icro.otor 

1 -------------~-------------~-------------~--------------~------------

0 

' : 

' ' 

' 
' ' 

' ' -1 -------------f-------------~-------------~--------------~------------
0 ' 
I I 
I I 

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 

Afb. 6.5.: Verloop van () in de tijd waarbij de eigenwaarde van het systeem gelijk is aan 
632 en 4 • w8 = 1000 rad/s 

In afb.6.5. is de variatie van () te zien als het systeem niet op de eigenfrequentie wordt 
aangestoten. In afb.6.6. is het systeem bij een andere w8 zo ingesteld, dat de eigenwaarden van het 
systeem niet overeenkomen met 2 • w8 of 4 • w8 • 

' ' ' ' 
1 -------------~-------------~-------------~--------------~------------

0 

' ' ' -1 -------------f-------------~--------------~--------------~------------
1 

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 

Afb. 6.6.: Variatie van () in de tijd als de eigenwaarde van het systeem overeenkomt met 
1000 en 4•w8 =750 rad/s 

In afb.6. 7. tot 6.9. zijn nog wat simulaties van het systeem bij w8 = 100 r rad/s getoond. 
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Boo:fd•tu.k. 6 

1 

0 

-1 

0 

Afb. 6.7.: 

1 

0 

. . . 
• I • I I 

-"·----------·-------------~-------------~------·-------~------------• I I . . . 

. . . . . . . 
-------------i-------------~--------------:--------------~------------1 • • 

I I 0 . . 
• 

0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 

V ariatie van 8 in de tijd als de eigenwaarde van het systeem overeenkomt met 
1000 en 4 •w8= 1256 rad/s 

. 
' . -------------·--------

. 
' . ' . 

----~-------------~----·---------~-------- I 

-1 ·------------:------- --~-------------~--------------~------. 

0 

' . . 
• 

0.05 0.1 0.15 0.2 

Afb. 6.8.:Variatie van 8 in de tijd als de eigenwaarde overeenkomt met 2 •w1 =628 rad/s 

0.25 
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Analyse van het rondloopgedrag van de a.icro110tor 

' ' ' 
' 

1 -------------~-------------~-------------~--------------~------------

0 

' ' 

' ' 

' ' ' ' 
' ' ' 
' ' 

' ' ' -1 -------------f-------------~-------------~--------------~------------

0 

Afb. 6.9.: 

1 I I I 
I I I I 

0.05 0.1 0.15 

' ' ' 

0.2 0.25 

V ariatie van () in de tijd als de eigenwaarde van het systeem overeenkomt met 
44 7 en 4 • w8 = 1256 

6.4. CONCLUSIES BETREFFENDE HET RONDLOOPGEDRAG VAN DE 
SYNCHRONE MICROMOTOR 

Uit de simulatie van het systeem blijkt, dat de verstoring die de 4e-harmonische component van 
het koppel veroorzaakt, minder wordt naarmate de bekrachtiging minder wordt. De verklaring 
hiervoor is, dat bij maximale bekrachtiging, de mechanische eigenfrequentie van de motor en de 
frequentie van de verstoring dichter bij elkaar liggen, dan bij een lagere bekrachtiging het geval 
is. Er treden evenwel ook grote afwijkingen op indien de eigenfrequentie van het systeem 
overeenkomt met de 2e-harmonische van de statorhoeksnelheid. Deze afwijkingen worden 
blijkbaar veroorzaakt door de {)-afhankelijkheid van de verstoringen in het elektromagnetisch 
koppel. 
De verstoringen door elektromagnetische pulsaties in het koppel zijn echter niet de enige die 
voorkomen, er treden ook verstoringen op door variaties in het wrijvingskoppel. Voor een 
minimale fout in hoeksnelheid en positie van de rotor moet men de invloed van de elektromag
netische pulsaties afwegen tegen de verstoringen in het wrijvingskoppel. Een afname van het 
gewenste koppel zal de verstoringen in het rondloopgedrag door een 4e-harmonische component in 
het elektromagnetisch koppel verminderen. Een afname van het elektromagnetisch koppel heeft 
invloed op de verstoringen van het rondloopgedrag door variaties in het wrijvingskoppel van de 
motor. 
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Hoofdstuk. 7 

7. THEORETISCHE ANALYSE VAN HET ONTWERP VAN EEN 4-FASIGE 
SYNCHRONE MICROMOTOR 

Een uitgebreide uitvoering van de analyse van het ontwerp van een 4-fasige synchrone 
micromotor, bestaande uit een beschrijving van de motor en berekeningen van elektromagnetisch 
koppel, koperverliezen, en wervelstroomverliezen, is opgenomen in appendix D. In dit hoofdstuk 
worden slechts de resultaten van de berekeningen gegeven. 

Het elektromagnetisch koppel levert de volgende vergelijking: 

JLr#o 2 2 r;;- J . ... Te= --(R2 -R1)(R4-R3)•1.17•y2 • ·L•sm(-+9) 
1~ 4 (7.1) 

= 2.1·10-7 ·Î •sin(!:+9) Nm 
4 

De opbouw van de motor is zodanig, dat via meting van de rotatiespanning niet direct het 
maximale elektromagnetisch koppel gevonden kan worden. Meting van de geïnduceerde spanning 
geeft wel informatie over het al dan niet voorkomen van bovenharmonischen in het koppel. 

De koperverliezen bedragen: 

p:: 0.02·f2 Nm 

De wervelstroomverliezen bedragen: 

P = 125·10-11 •c.? W tot • r 

Voor het totale remkoppel ten gevolge van de wervelstromen geldt dan: 

PIOt 11 
T =- = 1.25·10- •wr Nm 

Wr 

De 4e-harmonische component in het elektromagnetisch koppel t.g.v. een eventuele Je-har
monische component in het rotormagneetveld bedraagt: 

(7.2) 

(7.3) 

(7.4) 

(7.5) 
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Hoofdstuk 8 

8. MEETRESULTATEN VAN DE 4-FASIGE SYNCHRONE MICROMOTOR 

In dit hoofdstuk worden de meetresultaten van de 4-fasige synchrone machine behandeld. De 
gebruikte meetmethoden zijn dezelfde als beschreven in hoofdstuk 3. 

8.1. KOPPELMETING VIA DE VLOEISTOFMETHODE 

De metingen zijn verricht met een 76%·glyceroloplossing. Deze oplossing heeft een absolute 
viscositeit van ca . ."=41·10·3 Pa•s. Bij de berekening van het maximale koppel is uitgegaan van 
een stroom met een maximale amplitude van t=0.5 A. De resultaten zijn weergegeven in tabel 
Vlll.l en tabel vm.2. 

Tabel Vlll.l: Meetresultaten bij meting met de vloeistofmethode 

f(Hz) icff (mA) 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. gem. 

25 248 249 249 243 242 258 249 252 252 249 
29 277 274 272 270 274 293 293 292 291 282 
33 310 313 310 307 308 340 336 330 340 322 
36 323 315 315 313 316 360 371 361 365 338 
40 355 357 355 357 358 398 399 405 403 376 

Tabel VIII.2:Lastkoppel bij verschillende frequenties en gemiddelde stroom om dit koppel te 
leveren 

f (Hz) 
25 
29 
33 
36 
40 

TL {10"8 Nm) 
4.6 
5.3 
6.0 
6.6 
7.3 

ieff,gcm (mA) 
249 
282 
322 
338 
376 

Uit tabel vm.2 kan een motorconstante berekend worden, die aan de volgende vergelijking 
voldoet: 

TL(40 Hz) - TL(25 Hz) 
c = -----------

.fï • (ieJJ,gem(40 Hz)-ieJJ,gem(25 Hz)) 

T = c • 1 e,max 

(8.1) 
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•eetresultaten van de 4-fasige synchrone .ïcra.otor 

Deze motorconstante heeft in dit geval de waarde: 

c = 1.5 • 10-7 Nm!A (8.2) 

Uitgaande van een maximale statorstroom van 1=0.5 A, is het maximale koppel dat deze motor 
kan leveren: 

Te,max = 7.6 ·10-8 Nm 

8.2. METING VAN HEr KOPPEL TEN GEVOLGE VAN WRIJVING EN 
WERVEI.SrROMEN VAN DE 4-FASIGE MICROMOTOR 

Bij deze meting is de akoestische meting niet gebruikt, omdat de motor te weinig geluid 
produceerde. De resultaten zijn weergegeven in tabel VIII.3. 

Tabel VIII.3:Meting van wrijvingsimppel en wervelstroomverliezen 

f (Hz) ierr (mA) 
1. 2. 3. 4. 5. gem. 

25 48 54 52 52 51 51 
33 39 57 48 46 46 47 
40 43 43 42 42 42 42 
50 49 47 47 48 48 48 
59 52 64 49 49 50 53 
67 56 77 56 56 57 60 

Als de bij 8.1. gevonden motorconstante wordt gebruikt, dan wordt voor het wrijvingskoppel 
gevonden: 

T w = 1.1 • 10-8 Nm 
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BoofdstuJc. B 

8.3. METING VAN DE ROTATIESPANNING VAN DE ~FASIGE MICROMOTOR 

De resultaten van de meting van de rotatiespanning van de 4-fasige synchrone micromotor zijn 
weergegeven in tabel Vlll.4 en vm.s. Deze methode is echter niet meer bruikbaar voor meting 
van bet elektromagnetisch koppel, door de vorm van de stroomgeleiders in de onderzochte motor. 
Het elektromagnetisch koppel wordt wel berekend aan de band van de gevonden meetresultaten 
om aan te tonen, dat deze metbode niet werkt. Verder wordt uitgegaan van een maximale t=O.S 
A. Voor de berekening van bet elektromagnetisch koppel wordt ervan uitgegaan, dat beide fasen 
dezelfde rotatiespanning hebben. 

Tabel VID.4: Rotatiespanning en elektromagnetisch koppel op grond van de spanningsmeting in 
fase a 

f (Hz) V~~ (mV) c (10"7 Nm!A) Tc,max (10'7 Nm) 
24 4· o· 2.6 1.3 
49 7 •10'2 2.2 1.1 
68 10. 10'2 2.2 1.1 
83 14. 10"2 2.6 1.3 

Tabel VIII.S: Rotatiespanning en elektromagnetisch koppel op grond van spanningsmeting in 
fase b 

f (Hz) V~ (mV) c oo-7 NmJA) Tc,max (10·7 Nm) 
22 3.6 •10'2 2.6 1.3 
31 s. 10-2 2.4 1.2 
43 6.6 • 10·2 2.4 1.2 
61 10•10'2 2.6 1.3 
67 11 ·10-2 2.6 1.3 
88 IS ·10-2 2.6 1.3 

Het maximale koppel, dat de motor zou leveren bij een stroom t=O.S A, is dan: 

Te,max = 1.3 • 10-7 Nm (8.5) 

Dit is bijna 20% meer dan berekend was, waarbij de berekening optimistisch was opgesteld, zodat 
geconcludeerd kan worden dat deze meetmethode inderdaad niet bruikbaar is bij deze motor. 
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~eetresul~a~en van de 4-fasige synchrone micromo~or 

8.4. METING VAN HET MAGNEETVELD VAN DE ROTOR 

De meting van het magneetveld betreft alleen een meting van de vorm van het magneetveld. Van 
het magneetveld is tevens een FIT gmaakt om te onderzoeken of er hogere harmonischen 
optreden in het magneetveld. Bij de gebruikte massieve SmCo5-magneet blijken er geen hogere 
harmonischen op te treden. De meetresultaten laten weliswaar een 2e-harmonische zien, maar deze 
wordt waarschijnlijk veroorzaakt doornige slingering van de magneet tijdens de metingen. Dit is 
tevens onderzocht door met opzet slingering te introduceren tijdens de metingen. De metingen zijn 
ondergebracht in appendix H. De metingen waarbij de extra slingering is geïntroduceerd, zijn 
meting 4d en 4e. In afb. JO. I. is een meetresultaat getoond dat representatief is voor de magneet. 

•uP.Aa 

• 

• 
VOL.T& 

• ··--· 
.. 

&I!CONO& 

MA&CA8 

VOLT& 

-~~~~------------------------------------------------------------------- ...... 
... ... ... 

Afb.8.1.:Radiaal magnetisch inductieveld in tijddomein en frequentiedomein 
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9. CONCLUSIES VAN DE MEfiNGEN AAN EEN 
4-FASIGE SYNCHRONE MICROMOTOR 

Voor het elektromagnetische koppel was het volgende berekend: 

Te,max = 2.1 ·10-7 
• Î Nm 

Hoofdstuk 9 

(9.1) 

De maximaal toegestane statorstroom heeft een amplitude van t=0.5 A, zodat voor het maximale 
elektomagnetische koppel geldt: 

(9.2) 

Via de meting met de vloeistofmethode werd het volgende verband vastgesteld: 

Te,max = 1.5 • 10-7 
• Î Nm (9.3) 

Dit levert met de maximaal toegestane statorstroom: 

Te,max = 7.6 • 10-8 Nm (9.4) 

Er is niet met volledige zekerheid te zeggen, of de meetresultaten duidelijk te laag uitvallen, of dat 
de berekeningen te optimistisch waren (of beide). Verder staat vast, dat de gemeten waarden lager 
zijn dan de werkelijke waarden, omdat er bij de berekening van het remkoppel dat de vloeistof 
uitoefent, vereenvoudigingen zijn gemaakt. 

Als uit de meting van de geïnduceerde spanning over de klemmen van de micromotor het koppel 
wordt berekend, dan blijkt dat dit ca. 20% hoger uitvalt dan berekend was. Dit is een aanwijzing 
dat deze methode om het elektromagnetisch koppel te meten niet functioneert bij dit type motor. 
Uit de metingen van de geïnduceerde spanning bleek er geen waarneembare hogere harmonische 
in het koppel voor te kunnen komen. De meetresultaten bevatten wel enige signalen met een 
andere frequentie dan de grondharmonische, maar deze lijken eerder "opgepikt" te worden 
doordat de meetschakeling niet goed afgeschermd is. Uit de meting van het magneetveld van de 
rotor bleek, dat hier eveneens geen noemenswaardige hogere harmonische componenten optreden. 
Hieruit mag de conclusie getrokken worden, dat er nauwelijks bovenharmonischen voorkomen in 
het koppel. 

Uit de meting van het wrijvingskoppel bleek, dat dit ca. Tw= 1.1·10-7 Nm bedraagt. Als men dit 
vergelijkt met de wrijving in het oudere type micromotor (zie 4.2), blijkt dat het wrijvingskoppel 
een faktor 4 kleiner geworden is. Omdat ook het traagheidsmoment van de rotor groter geworden 
is. heeft dit uiteraard een positief effect op het loopgedrag van de motor. alhoewel het wrij
vingskoppel nog steeds 14% van het maximaal leverbare koppel bedraagt. 

Wervelstroomverliezen spelen ook bij dit type motor bij de gebruikte frequenties nog geen grote 
rol. Er blijkt wel een groter wrijvingskoppel op te treden bij hogere frequenties, maar deze lijken 
niet veroorzaakt door de wervelstroomverliezen. 
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Hoofdstuk 10 

10. ALGEMENE CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

De conclusies die getrokken kunnen worden, hebben betrekking op: 
1. de uitvoering van de motor 
2. de gebruikte meetmetboden 

De uitvoering van de motor is zeker nog voor verbetering vatbaar, in appendix E en F worden 
slechts enige suggesties gedaan voor een verbetering van de motor. De uitvoering van de motor 
wordt bier verder niet besproken. 

Voor de meting van bet leverbare elektromagnetisch koppel zijn twee metboden gebruikt. De 
eerste metbode is een indirekte meting. De door de roterende magneet, over de statorwikkeling 
geïnduceerde spanning wordt gemeten, waarna via een vemogensbalans bet maximale elektromag
netisch koppel berekend wordt. Deze methode heeft een redelijk grote nauwkeurigheid (ca. 10% 
onnauwkeurigheid) en levert bovendien informatie over de boven-harmonischen in het koppel. De 
metbode bleek echter beschadigingen aan de micromotor te veroorzaken. Bovendien is deze 
methode niet altijd bruikbaar. Slechts als de stroombanen nauwkeurig bekend zijn en de gemeten 
waarde van de geïnduceerde spanning voor elk van deze stroombanen geldt, dan kan het 
elektromagnetisch koppel rechtstreeks berekend worden uit de gemeten rotatiespanning en de 
grootte van de statorstroom. Als dit niet het geval is, moet eerst een rekenmodel worden opgesteld 
waarmee de geïnduceerde spanning en de stroomverdeling berekend worden. Hieruit kan een 
schatting gemaakt worden voor het elektromagnetisch koppel. Vergelijking van de gemeten waarde 
met de berekende waarde voor de rotatiespanning moet dan uitwijzen of de resultaten van de 
berekeningen betrouwbaar zijn. 

De tweede meting met behulp van een vloeistofrem heeft momenteel nog een groot nadeel, 
namelijk dat de vastgestelde nauwkeurigheid niet bijzonder groot is (ca. 30% onnauwkeurigheid). 
De meetresultaten geven structureel minder aan dan de werkelijke waarden. Hierbij moet 
aangetekend worden, dat het model waarvan uitgegaan was sterk vereenvoudigd was. Als dit 
model nauwkeuriger kon worden, dan zou de meetonnauwkeurigheid uiteraard kleiner worden. 
Gezien het feit, dat de motor met deze methode werkelijk belast wordt, geen negatieve gevolgn 
voor de motor heeft en er een grote winst in nauwkeurigheid te behalen is, verdient het aan
beveling om een beter, uitgebreider model op te stellen. 

Tevens kan in het vervolg aandacht besteed worden aan het meten van het rondloopgedrag van de 
micromotor, om te zien welke verstoringen er optreden, wat de oorzaken hiervan zijn, en hoe dit 
verbeterd kan worden. 
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