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1. lpleiding 

In elektrische aandrijvingen vindt dQ k~oiank6r

motor wegens haar robuustheid en betrouwbaarheid algemeen 

toepassing. In enkele gevallen is de van de belésting 

afhankelijke slip een ontoelaatbare f8.ktor. Dit is het 

geval in bijvoorbeeld de textielinJustrie ( spinnerijen ) 

wa~r toerenvariaties tot draadbreuk kunnen leiden. Hier 

worden dan ock synchrone aandrijfmotoren toegepast. 

~<aar het gaat om motorvermogens Vl!!n 10 KW en minder komt 

de synchrone draaistroommotor met gelijkstroombekr8chtiging 

niet in ûanmerking. Bij dergelijke vermogens brengt de 

gelijkstroeminrichting reletief hoge kosten ( o.a.onderhoud ) 

met zich mee. De relukt&.ntiemotor en de synchrone motor met 

rerméinent-m&gneetsysteem bierien hier rrl'lktische mogelijkhe

den. 

Van de konventionele relukt~ntiemotor zijn de 

synchrone eigensch~ppen matig te~ opzichte van een in ~rme

tingen vergelijkbere 'synchrone motor: 

hei kipvermogen v&n de reluktcntiemotor bedrP.agt teA hoogste 

de helft van dat v~n de ésynchrone motor, terwijl de érbeids

fäktor van de relukt&ntiemotor - ongeveer 0,5 - pover is in 

vergelijking met de waarde van 0,8 van de as)nchrone motor. 

Wat betreft de reluktAntiemotor heeft men in de afge

lopen jaren gozocht naar mogelijke verbeteringen van ~e 

synchrone eigenschapfen. Dit heeft geleid tot de ontwikke

ling van de zogen~amde segment-rotor ( L 6 ). Zowel het 

koppel als de &rbeiiefaktor kunnen hiermee ~anmerkelijk 

worden verbeterd. 

In dit werk is getrecht ~e ~r~ktische mogelijkheden 

Vhn de relukt~ntiemotor met segment-rotor Pan te geven. 

Daartoe zijn bereker~ingen van het luchtspleetvelrl ""n van 
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de e1pnaoll.appen bij •Jnoàreen bedrijf' uitpveercl. Van eniee 

proefa .. ellen zijn de sJDoàrone karakte~iatieken remeten. 

De resultaten van berekenineen en aetinpa zijn uet elkaar 

verrel eken. 
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2. altemene theorie van de drEaistroom-reluktantiemotor 

2.1. a,.nnamen 

Om het werkingsrrincipe v2n ~e relukthntiem: chine 

te begrijpen, is het gewenst om van een festylecrd machine

model uit te g•an. D&artoe beschou~en &e de ot~tor met een 

symmetrische drieff1eige :r~;aistroomwikl<eling WE!lke lange de 

stbtorboring een lopende m•gnetische potentiHalgolf voort

brengt. De hoger~ harmonische potenti~len ~ullen worden 

verwparloosd. 'l.'ht b•Jtreft De tr.rgnet.ische circutts ie 

verondersteld d< t het ijzer zich ideaal gedraat~t: 

zo•el de m~gnetische permeabiliteit ~ls de elektrische 

weersttnd zijn oneindig groot. Het m~gnetische veld in de 

luchtspleet ver1 oopt rl!dioolÜ en met konst~nte ,reldsterkte. 

Deze veronder~telling he~ft wFarde op ~ie plaatsen waar 

de luchtspleet veel kleiner is d~n de poolsteek ( < 1% ). 

Op ph,ataen langs de rotoroa:trek wfiar ten beh013ve van het 

reluktantie-effe~t ijzer weggenomen is zal ce luchtspleet 

relatief groot zijn. De veldsterkte is dan klein en kan 

verw~•rloosd worjen. Met betrekking tot de spr•!i2ingsvel~en 

ia éangenomen d~t zij een gelijk effekt VP.rtonen als met 

~11e fasen in serie geschakelde gelijke zelfindukties. 
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2.2 apanningavergelijkingea 

De apaani~gavergelijkiageB vaa de synchrone machine met 

lichamelijke polea en stroomloze bekrachtigingewikkeling zijn 

van toepeeeing op de reluktftntiemachine. De twee-aaeen-theorie 

levert voo-· ~e d-q, getraneformeerde epenningavergelijkingen: 

u.cl. = 'R i.o. + d. 'f'd. - d."' V'q 
d.t d.l:: 

u., = "R i. + c:l""'ct + &v 'VeL 
'l eH. d. ~ 

( 1a) 

( 1 .h ) 

Op grond van de veronr1erstelling det het ijzer een onein(1ig hoge 

r•rmeabiliteit bezit, wordt een lineair verbr.nd tueeen de stroom 

en de magnetische flux aangenomen. Op deze line~irieering i~ de 

d-CJ. transformatie gebaseerd. De flux-komponenten Vt.n het d-q stel

sel kunnen mi.-~dels de induktivi tei ten Ld en Lq in de stroomKompa

nenten wor· .·n uitgedrukt~ 

'I'J. = Ld. i.J.. (.2.a) 

( .1. h) 
Voor de stat.ionaire toestand 1s a.e hoek V eea lil'leaire f'unktie 

van de tij· : 

d.J = w 
dl: 

Tevens zijr. de stroomkompanenten onafhankelijk van de tijd, 

zodat de spanningsvergelijkingen éls volgt luiden : 

ud. :::: "R Ld. - w L'i ~<t. 

ui ::::: R i,_ + w Ld. Let 

N.~. Voor niet afgeleide formules wordt verwezen naar: 

~tlller : ~lektrische ~achinen Theorie, Berlijn DJR, 1967. 

'\ .. ~ 

( 3 ) 
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2.3 stroomdiagram 

Bij voeding uit een driefaeige symmetrische spannin~~hron 

kan op eenvoudige ~ijze het vektorieile verb~nd tuseèn spanning 

e~ stroom wor•en V&etgesteld. Hiertoe wordt uitgegaan v~n de 

d-q getr. nsformeerde spanr.ingsvergelijkingen ( 'i ). De voeding-

S}/ann: ,;_·. n 

"' c.os ( w \:. +- ~ ) U a = u. 
... 

GOS ( w t + À- l.j ) Û!, = u. 

U.c = Û cos ( w 1:. + Ä. + ~ ) 
3 zijn 11 net d-~-systeem 

( 
u d..) ( t COd "., ~ c.os (V'- ~: ) 
urt:: -!si.n.-V' -~si:n.(V"-~) 

waari 3 · J 3 

V= w t T ~, 

llcl = û.. c..os ( A.- V::' ) 
u.'\= ~ Si.\'1 ( 1-lJ;,') 

~ cos ( ". ~ ~ ) ) 
..3 • 

_!. s~o (J' +- ~) 
3 .3 

M:: t ( 4 ' ,~r: ~ 8 ) :orden de stroomkomponen ten 

(sa) 
(Sb) 

( 5 c.) 

U. a 

Ll\, 

I.Lc. 

(Sa) 

( 8" ) 

(6 \ 

l..J.= Û. { 'R c.os(A.-V:') + wL't.sin.(Ä_-J;') J (~a.) 
'R.'- + w1 Lcll,_ 

i.'l:: l(l+û.w1 LcLL'l { Rs\n (l,.-t{')- wLd..c.os(A_-if.')j ( 9 ~) 
De we~ Piijk optredende fesestromen 18 , ib en i

0 
worden 1oor 

terr;:;. ~ ·,~,!·ormatie bepaald : 

I . \ 
I C.0$ -.ff - sin. V' \ 

(~:) La. 

l.b ~s (ff- ~) - 5~\'\. ( J'- ~) • (10) - .3 . 
cos (J' + ~) -sin ( v + ~) 

1 '-c. I 3 
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met V: W t +~I 

Voor 1 .. ~ gelrit : 

'-à. = 
,. 
~ { 'R c..os ( w \: ...,. X ) + w L cl + w L ct • 

Ra.+ w"l&L'l l. 

• c.os (wt+l.-~) + wld,;wLii cos(e.v~+X-t-~~'-.tl-~ >} 
Aneloge uitdrukkingen kunnen voorib en ie worden gevonden. 

:Ce stroomvektor beetaat uit drie komponenten welke il. 

onder"ite.ande tabel zijn s~mengevet. i.ie. ook ~i,. 1a. 

komponen~ a.mpla u.d.e naijlende hoek ~.o.v. sparu1inq 

1 0 

wLJ..+-v.>Lt:t .~ 
.t( R'l...- w'I.Lc1.LCJ.) 

J..J''-2.-y- TC--., v- rr: 
0 .1\. - - .... \)0 -

1 l. 
wLJ. - wL<t. . .J. 

J.. ( 'R1 +- wl. Lc~.L 1 ) 
3 

llet eind,r;unt var. de stroomvaktor ligt op een cirkel waarv•,n de 

ligging wordt bep~ald door de weerstand R en de reakt8nties 

Xd = ~Ld en X~ • ~1,. Ale on~fhnnkelijke ptrfmeter komt de 

koppelhoek l1'0 voor N"elke de be,~rijfstoestE:nd van de machine 

kLr&kterieeert ( fig. 1a ). De weeretar:.d ~~g worden verwaarloosd 

~anneer R klein is ten opzichte VFn Xd en x,. DP.n is het stroom

diagram els in fig. 1h • 

(() 

(11) 
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2.4 koppel 

Het Bynchrone koppel 'fOrdt berekend uit 

T = ~ ( 'Vet i. ct -1f'CJ. i. ct ) (11.) 
( Zie hierToer o.<.:. MUller : Elektrische Mechinen Theorie , 

Berlijn ( DDR ), 1967 ) 

Onder gebruikmaking ven ( 9 ) en verwaarlozing v~n de weerstand 

kan ( lt ) worden uitgewerkt tot 

(13) 

Het ~oor de machine ontwikkel 1 e koppel verloopt tweevou~ig 

harmonisch rr.et de koppelhoek 1.10 • Deze hoek geeft "'an de hoek

stand ( in elektrische grAden ) Vbn de d-as ten oprichte van de 

a! van het luchtspleetveld. Gener~t~r~erking treedt op voer 

v0 > o , motorwerking g,:..ldt voor 110 <.. o • De stabiele even-

AiohtstoestAnd tr~edt op voor 

d.T 
"'- 0 (I"') -

cl~ 

riue voor -!E.<~< 7t: I 
fig. 2 ) . \ (as) l.f 'i 
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2.5 arbeidefaktor 

De .,rbeideh.ktor kan w~rden afgeleid ven het stroomdia.

gram ( ~ig. 1 ). Voor de weerstandloze machine wordt gevonden 

Dit kan ~orden uitgewerkt tot 

Aan de hand V!n fig. 3 wordt gemakkelijk berekend nat de 

maximale wat:trde van c.os f is 

XcL-X'i 
XJ. - 1 

CoS lp rnax = = )<.~ 

XJ. ... x,_ ~d. .x,_ + 1 

Aangenomen mLg wor~en d~t de maximRle arbeidsf&ktor optreedt in 

de omgeving van de nomin~le bedrijfetoestand. De ( no~inale ) 

&rbeidsfaktor hangt dus af Vfn de verhou ing V•n de lFngs- en 

dw<-;rsveldre&k tant i es. Voor de w" arde c.o 5 f = 0.8 è i ent ~cl 

gelijk f•an 9 te zijn. x'i 

( IB) 
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3.1 introduttie v~n de nieuwe rotor 

blz 11 vm 

rapport nr. 

De tot op heden toegepaste reluktbntiemotor wordt geken

merkt door een rotor waarin, afh&nkelijk van het pooltal, l~nge 

de omtrek een ::ca.ntd uitsparingen zijn aangebrFJcht, zodanig dat 

de machine een k&.ntcelvormige luchts}:-leet krijgt. ::e totale 

geleidbearbeid per pool is afhankelijk va.n de stand v~n de rotor. 

De volgende twee uitersten kunnen overeenkomstig de twee-aesen 

theorie worden onderscheiden { zie fig. 'i ) : 

-de l~ngsae rositie { d-as ); geleidbsarheid per pool en 

re~ktantie zijn m~xi~ 1al, 

- de dwareas rosi tie { 'l-et: ) ; geleidbF-arheid rer pool en 

reakt~ntie zijn minimadl • 

Dat de optimale presh.ties van de konventionale "polenrotor" 

slecht zijn ten opzichte v&n die VRn de :synchrone mt;chine is het 

gevolg v~n het te bererkte onderscheid in het langsveld en het 

dwarsveld. De hoofdveldreaktanties wor~en in t~r~dzaak bepaald 

door de rel~tieve rooibreedte ~ • L~wrenson (L~ ) berekent : 

x hel = ( 0( ... sln C<Tt' ) Xe - kc1Xc 
TC 

( 19 ) 

x h<i = ( 0(-
si.ncxTC ) XC - k<i. XC 

TC 
(2.0) 

Hierbij is de tussen:r;oolruimte veldvrij verondersteld. Xe stelt 

voor de raakttintie per fRse bij een massieve cylindrische rotor 

(<X= 1 ). Figuur S toont de éfhankelijkheid Vt1n de "veldf, ktoren" 

kd en kq rr,et 0( • De waarden rond o<:o,s worden in :1 e praktijk 

het meeet toegepast. Vcor o<ao,s v.ordt eer, gunstig kompromie be

reikt voor wat betreft de tegenstrij~ige eisen Aan korpel en rr

beidsraktor. Voor o<<o.'t ie kq klein, hetgeen een gunr.tig kopr·el 
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tot gevolg heeft ( formule 11 ), doch kd neemt in ~it gebied 

sterk af. Dit lPatste brengt een hoge ; .. I'Jgnetiaeri ngsstrooll met 

zich mee. h.n de hand v~ n het stroomr:ir gram ( fig. 1 ) is dit 

TerkharbE:ar. Voor o< > o.' is de mrgnetiseringsstroom lE.ag. 

Dit is begrijpelijk als men bedenkt ~ft bij een brede pool de 

gemiddelde luchtspleet klein is. ~egens te hoge waarden van kq 

in dit gebied is het koprel te laag. 

De ontwikkeling van de zogen<.amde " eegmentrotor " heeft het mo

gelijk gemaakt om zowel het koppel els de arbeidsf~ktor aanzienlijk 

te verbeteren. De dwareaereBkta.ntie v~n de .. Pegmentrotor " k11n 

worden verlaagd met behoud van een hoge h.ngeasreaktantie. 

De nieuwe rotor is opgebouwd uit een bantal eegmenten van magne

tisch mil. teriaal ( fig. 6 a ) . Deze segmenten zijn gemonteerd op een 

niet· mé>gnetische as en zijn onderling ro• gnetiech goisoleerd. 

Op deze ~ijze kan een rotor worden gebouwd welke voldoet aan het 

principe om een slechte geleidbaarheid in de iwarsae en tevens 

een goede geleidbaarheid in de langs1 s te vormen. De dwarsas

re&ktantie wordt gereduceerd door twee oorzaken : 

- de d~arsflux wordt beperkt door een extr~ barri~re in de vorm 

vFn de luchtspleet tus••• de onderlinge segmenten, 

- doord~t de segmenten in magnetisch opzicht van elkaar zijn 

geieoleerd, ZP.l een gedeelte v~,n de dwarsflux meer dan twee 

mélen de luchtspleet oversteken. Dit effekt is in fig. 8 

verduidelijkt. Het veldbeeld volgt ook uit de berekeningen 

die in hoofdstuk 4 zijn gemaakt. 
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3.2 verdere verbeteringen vLn de segmentrotor. 

Door ~an de, in het uitgeslagen ~achinemodel, rechthoekige 

eegmenten twee wijzigingen aan te brengen kunnen de synchrone 

karakteristieken van de nieuwe machine nog aanmerkelijk worden 

verbeterd ( fig. 'c. ) : 
- in de buitenzijde van ieder segment wordt een brede 

gleuf gefreesd. Dit heeft tot gevolg d:-:t het dwersveld 

verder wordt verzwakt, omdat de polen van het dwars

veld zich tegenover de zojuist beschreven uitsparingen 

bevinden. VJor het langsveld. ia dit kanaal weinig na

delig. Dat de langsveldreaktantie Xhd slechts een 

weinig verlaagd wordt, vindt zijn oorzaak in het feit 

dbt de polen zich hoofdzakelijk boven de segmentover

gangen bevinden. De langsflux verloopt d<'m nagenoeg 

geheel binnen de eegmenten ( dus een veldvrije ruimte 

tussen de segmenten )~ O~danke de kleine verlaging van 

Xhd zd de r:anzienlijke verlaging van Xhq ( door het 

aanbrengen ven het kan~al aan de buitenzijde Vf.n het 

segment ) tot verbeterde reault~ten aanleiding geven. 

Door metingen, die in hoofdstuk ' zijn beschreven 

wordt dit volledig bevestigd. 

- Aan de zijvlakkem van de eegmenten ?ordt ijzer wegge

nomen, zodanig dat de segmentrfstand n<ar binnen wordt 

vergroot. Hiermee wordt een grote mAgnetische weer

atand ( reluktentie ) tussen de segme~ten bereikt, 

hetwelk van grote invloed is op het dwarav~ld. 

Deze Eóetregel heeft een sterke verlr ging v<..n Xhq tot 

gevolg. Daar het lhngsveld slechts ~ordt heinvloed 

door de segmentafstand aan de buitenzijde blijft Xhd 

onveranderd. Ook deze llfatregel heeft verbeterde re

sultaten tot gevolg ( hoofdstuk 6 ). 
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Lndanks de verkregen ·goede syncl,rone karakteri:_;tieken 

heeft de in bovenstaande o::1.scLreven rotor weinig prairtisc:;e 

bet~kenis. 'Je praktj jk stelt na .elij'lr de eis dat rie Ilotor uit 

eigen be-weging kan eanlopen. :Jit impliceert het aenbr~ngen van 

kooistaven aan de omtrek van ~e rotor, wel~:e voor ~e asynctrone 

a~nloop zorg dragen. Dergelijke ~operen of aluminjum staven* ver

lagen, wegens r:e ruir-~te die zij innemen, de r:1agnetische ~eleid

baarheid in de langsas en in r;e dwarsas. Voor r.et lancsveld is 

dit onrunstig. J)e verlaging van ":, d betekent i-:1mers een verhoging n 
van de magnetiseringstroom en daarmee een ac:.teruitgang van de 

arbeidsfaktor. 

*aluminium dat in de vorm van stElven wordt aangebracht 
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3.3 enige kon&truktieve konsekwentie& 

De fabrikage Tan de "polenrotor" kan gesebieden uit rator

blikken Ten de asJDehrone machine, waarbij op regelmaiige pleetsen 

lange de omtrek een aantel tanden wordt Terwijderd, waardoor de 

luchtspleet de gewenste kanteelTora verkrijgt. De openingen Toor 

de k:ortslui tkooi en de ruimten aan de omtrek d-ie terwille Tan het 

reluk:tant1e-eftekt zijn ontstaan, worden in de spuit-gietmachine 

aet aluainiua geTUld. Op deze wijze kan men met geringe meerkoeten 

een konTentionele reluktantiemachine fabriceren door gèbruik te 

maken Tan het atator- en rotormateriaal Tan de normale kortsluit

aotor. 

De konstruktie en de fabrikage Yen de eegaentrotor brengt 

echter aee»-gekompliceerde probleaen met zich mee~ !ij Yoorkeur 

wordt het rotorblik met behulp Ten é6n of meertere stempels uit 

t!6n stuk geponst. De eegmenten zijn. dan niet Tolledig Tan elkaar 

geecheiden. Bet materiaal dat de segmenten met elkaar Terbindt ia 

noodsakelijk om de retorkonstruktie Toldeende sterkte te bieden 

in Terband aet de optredende centrif~ale krachten. 

E6n en ander brengt met zich mee dat de aagnetieche iaolatie tuaaen 

de eegmenten ieta minder goed ia dan gewenet zou zijn. Een ander 

nadeel ia, dat de fabrikage Tan bet rotorblik k:ostbear zal zijn 

wegene de ingewikkeldbeid Ten de stempele. Aan het blik zijn, in 

konstruktief opzicht, Yerach•1dene lastige Toraen.aanwezig. 

Dit is het geT•tg Tan de wena om de aanloopkooi a6 aan te brengen 

dat de reaktanties zo min mogelijk in ongunsti1e zin worden beln

Tloed. 

Wat de luchtspleet betreft zij Termeld dat deze bij de 
'\I ae.-entrotor in principe zo klein mogelijk moet worden gehouden. 

Door de ~~tische uitToerbearbeid en wellicht ook door de · 

boTenha~ontache-Yerliezen wordt de grootte Tan de luchtspleet 

Taat,gelegd. 

Dit is niet ken~erkend voor de segmentrotor; ook bij de 

konventionale rotor wordt de luchtspleet zo klein mogelijk gehouden. 
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4. berekening van de veldfaktoren 

,, 
Van de gddealiseerde reluktantiemacl'l'ine zijn ie [;ynchrone 

eigeDSCh~ppen VOlledig bepEal~ dOOr Je lengsVeldreaktantie X~d 

en de dwsrsveldreaktantie Xhq• Teneinde deze reaktnnties te bere

kenen is het ~~~ig het veldverloop in de luchtsrleet te kennen, . 
zowel VOOr (~e d.•RS als VOOr de (\-RS J:O :tie V rl de .rotor. 

J 

In de volgende bereken~ng zullen Xhd en :~q 

~orden voorgesteld door 

xhd = kd. x, ;-;, 
Xhq_ = k'i Xe · 

( Xe is de reakt~ntie bij ~en bo.oceae cylin1rische rotor 

(19) 
(:2.0) 

) . 
De evenredighei:isf~,ktoren ket en kq, worden "veldfaktoren" genocr~d. 

Zij geven de verhoudingen é:an VHJ. de <-;mpli tu~es*)v1•n de beschouwde 
I 

luchtspleetVelden tot de rmplitude T•n hPt lucht~rleetV9ld bij de 

cylinèrische rotor. Voor de berekeningen is uitgegpan v&n een 

eenvoudig uitgeslagen model ( fig. 1 ) . Hierin is de afstand 

tussen oe segmenten konstant.-Ook in het gev~.-:1 dP.t e ruimte 

tussen :e segmenten trapeziumvormig verloopt zijn formules voor 

kd en kq gegeven. 

De berekening van het dwarsveld is tErnelijk beJerkelijk 

wegens de aanwezigheid van het veld in de ruimte tussen de seg

menten. Doordat de segmenten onderling 7ijn geteoleerd ~n in de 

q-as positie zich ~chtereenvolgens tegenover polen Vén v~rschil

lende polariteit bevinden, ·treedt een magnetisch potentiaal versc.hiJ 

op, hetwelk een flux tu!'·sen de segmenten vsroorzaakt. 

Kurscheidt ( L 21 ) geeft geen gesloten oplossing voor kq doordat 

hij in de berekening is blijven steken. Bij de rotor met segmenten 

met llfvenwijr'ige eindvlekken verloopt de globele berekenj ng ven het 

dwarsveld &ls volgt. 

De stroombeleggingfunktie lbngs de statorboring is 

- Aa cos~ 
"~- ·r p 

(1.1 ) 

~ Bedoeld zijn de amplitudes van de grondharmonischen v~n de 

beschouwde velden. 
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De lijnintegralen van de mc;gnetische inC:uktie 1 '"ngs de koatouren 

G) en@ leveren ( ~i9 "f !>) 

Met de symmetrie-voor~aarden 

:b[(~-c<)~P] 

h [(1. - À ) ~p ] 
l 

= .b ( o< 1:P) 
l 

::: h ( ~ :ç:p) 
l 

wordt voer de induktie langs de stFtorboring gevonden 

(l3) 

.L :Ss (J.1} 
~b 

b'l. (ot.) = ~o !:P A 'i .Sin -n::z. :t. -b 7t: "t"p 

< (Ä-À)"C"p (l8) 

" 
- À'Cp Het teken geldt voor < ae 
+ l 

( ~ i-") t p < z. < ( '# - À) "C p (J.. 9) 
~ À 

De grondh<,rmonische V( n de induktie bq (Cil) wordt bepaald met 

de Fcurier-~nalyse : 

(30) 

0 

uitgewerkt 

(31) 
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B8 wordt berekend uit de voorwearden voor fluxevenwicht (fig.,b): 

er. (31) 

;ae1 a 'l. ce,~ 

f .:b, (.ae.) dOf. = - J h<i (lt.) dat ( 3 3) 
À -:1:., ae.., 

Hier''ïs illl,_ zo gekozen (~~tover het gebied Àt:'p<_z<,ae.,_ de 
2 

uittredende flux gelijk Earl nul is. De flux die uittreedt over 

.;;e 4 < ;;e. < ~P is dan gelijk P&.n de flux è ie rechtstreeks 
2 

tussen de segmenten oversteekt. Uitwerking van ( 31 ) en ( 33 ) 

en el imin1, tie van Z.t geven ;, 1 s re sul tRa t 

r~. t 

.:Sa = ft.o re Ao 
"l. TC J .a. 

(3S) 
Kerk op dh t BCI gelijk is óan de ~::mrli tude Vi.n het :: c.rsveld bij 

een c,ylindri sche rotor. Door ( 3&.t ) in ( 31 ) te substitueren wordt 

tenslotte revon~en 

zodat 

13 = Ba [ o<- À + si~TC _ 
9,(1) l. 

SÏV1 o<Tt 
Tt 

8 - - . ( c.os Of- - c..os r )" ] 
4!.1J.. -t-o<-À 

"Cp 'Cp À 

k<t - ' sin ÀTC sin oe.TC 0\-A + -
1C Tt 

8 ( CDS Àlt - C.OS ~ )l 
l l. (3r) 



technische hogeschool eindhoven blz IS vat 

afdeling der elektrotechniek - groep elektromechanica rapport nr. 

De berekening van het langsveld verloopt hneloog ( zie L 21 ). 

De formule is eenvou~iger door de &fwezigheid van het veld tussen 

de segmenten. Dit is gemak~elijk uit syrr;u:etrieoverwegingen ver

klkarbAar 

kJ. = \ .Sin. «TC 
0( - 1\ + 

n: 
- .Si.V'I Àlt 

TC 
(38) 

Ir. het meer algemene gevEl dat de ruimte tussen de segmen

ten trapeziumvormig verloopt, kunnen ~e veldf~ktoren eveneens 

bereker.d worden ( zie fig.,~). Voor het lEngsveld is de lucht

spleet tussen C: e segrr:enten niet van behng : Ko_ is onc,fhankelijk 

van S;)• Dit ü het gevolg Vén ·de verenierstelling -:, t het ijMr 

i~eaal g~leidt. In de langs~s-positie zijn ie potenti~len Vbn 

alle segmenten gelijk aan nul. Er bestaat geen fluxovergang 

tussen :e segmenten onderling. De ~fstend S1 :peelt echter wel 

een rol. De segmentoverg~ng vormt, venuit de stE.tortoring gezien, 

eer: onein-:J ig grote "luchtspleet". Boven 1 e?e q leet wordt het 

veld verwaarloosd. s1 bepa.alt re breeète VEn ·1eze veHloze af

stand. De formule ( 38 ) blijft geldig. Alleen 'ient voor À de 

grootheid À1 te worden gelezen ; 

met 

kd. - 0( -À, 

À1 - ~' 
"CP 

+ (39) 

(~o) 

Voor het dwarsveld is de situttie Lnders. Door de v~rGroting van 

de mc,gnetische weerstand, •1ie door de segmentoverg:ng wordt ge

vormd, is de dwarsveldreHktrjntie vergroot. De vergroting Vf n deze 

" inwendige luchtspleet " beinvloedt het luchtépleetveld ( en met 

nçme de ligging VEn '1e runten ce 1 en ae 1 en de grootte vt.n de 

eerste harmonische v·n het luchtspleetveld ). Het veldverloop van 

~ e in·wendige luchtspleet i~- ni8 t bchne:rj jk voor deze ter·ekening .;r;. 

Slechts h:-:t tot:le luchb:·rl-•etveld tuss~n st:,tor en rotor is b'3-

p&lend voor de V8]df<·ktor K~. 
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De trèpeziumvormige luchtspleet k;.n worden vervnngen godF,cht 

door een zo~~nige rechte s~leet, j~t een even grote flux over

steekt. Er wordt d~~ g~rekend met de effektieve spleet ~eff. 

De formule voer k, wordt : 

k, - À ..sin «Tt" + 0( - 1 -
Tt 

_ 8 ( c.DS Ö.;_'!C - COS ~ ) ~ 
7t:l ' ó é 

l.f-- 1 +c:x-À, 
't:P 't'P ÀeH 

('I' ) 

In t::Jrendix i~ de bereke~ing n~jer toegelicht. 

Er dient no~ te worden Ofg~merkt dPt in ~it hoof~stuk 

eventuele randvel1en buiten tesc~ouwing zijn gelaten. Je vel~en 

stek~n ~ht ie lcrekeningen betreft us recht ov~r. 

Hes~merend k:n worden ge t8ld dat vo~r do rotcir ~1s in 

fig.&c ~ ldt: 

e.n 

s tYl ex re: 
1't 

k9. = C< -À 1 _ .si.nor.lt + si.n À1Tr 
TC lt 

_ ~ ( c.oS ~~ - c.o S ~ ) 1 

'f!_ 1-!. + cx-À 1 
-c:P 't"P ÀeÇf 

(39) 

(41) 
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5. eptiaaal ro\pl 

De vraa.-telling die in dit heofdatuk aan de orde ia luidta 

àee dienen de a!aetiD«en Y&D de ee.-entrotor gediaenaieneerd te 

zi~m epdat het a7nèhrene gedrac eptimaal is ? Bierbij zij •oerep

•••teld dat een aantal eiaen en normen, die aan een Yolledic 

aachineontwerp aoeten worden geateld, buiten het kader Yan het en

derzoek •allen, zoala bij•eorbeeld 

tber.iache belaatbaarheid •~n de statorwikkelincen 

aanleopeigenaehappen ( aa7nchroon keppel, aaaaatraagbeida

moaent ) 

gedrag bij lace frekwentie Yan de Yoedingspanning 

( zewel het stationaire- ala het niet-atationFire gedrag ). 

In heefdatuk 4 ia uiteenreset dat met de keuze •~n de afme

tingen Yan de eegaenten de hootdYeldreaktaniiea zijn Yastceleld. 

behoudena de apreidincareaktantie X~ , en Yeor kleine machinea 

be•endien de ataterweeratend R, zi~n Aan be\ ko•pel en de arbeide

faktor eYeneena bepaald. 

Een zo heoc mecelijk koppel en een goede aaxiaale arbeid•-
1 takter worden Yerkrec-.n wanneer, resp. 

l. - .!.. 
x\ x 11 

zo dicht aocelijk bij de waarde 1 i3. 

Aan deze eiaen wordt Yoldaan ala 1 

zo creot a.,elijk ie, en 

Er dient echter te werden opcemerkt dat zewel het ~ppel 

ala de arbeidetaktor teYena Yan de bedrijteteeatend Yen de 
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aacàine athan«en. De eptiaaliaeriqavraar is aleohte zinvel wan

neer de Yerheudin, Yan ·het kipkappel en hei neainale kappel Yoor

af wordt rekezen. Dit houdt in dat de ~•tor zal wer4en DDtwerpen 

Teer een bepaalde overbelaatbaarheidawaarde. Ale praktieehe richt

lijn wordt gek•zen 

'ftip • 1,5 

fnom 

Uit fol'lllule ( 13 ) velrt dan dat de neainale koppelheek is 

~ · o ( elektrisohe •raden ) 
0 nown ::> ca 20 
• 

ferecht·kan nu de vel.ende vraar werden reateld. Ia VPn 

een cecexen ret•r in de neainsle bedrijtaieeatand 

( aet fkir / fnoa. 1,5 ) de arbeidafatter onreYeer relijk aan 
de maximale arbeidefaktor ? 

Bet antweerd ep deze Tra&&' ie afhankelijk van de verhoudiq 

X ct Veor een entwerp met Xcl-Xq_ 0,7 Q..o,8 : 

x~ l<cL +- x " 
het1oen wellicàt aet de ee,.ent~otor bereikt zou kUilDen werden, 

ia de neainale arbei4afakter teYena eptiaaal. Deze veor de •••

aentreter ,unati1e ei1enachap ia in appendix 2 met een berekenin~ 

tae,elicàt. Bet eptimaliaeren van de arbeidafatter Tan de aecaent

retor wordt dua bereikt door de ••••enten z6 te entwerpen, dei de 

Yerhoudin, X cl. zo groot mogelijk is. 
x<t 
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~.1 invleed •an de apreidiec 

De reaktaatiee Xd en Xq zijn saaenreeteld uit de àeetd

veldreaktanUae lttd en Xhq en uit de epreidincereaktantie X v • 

, ... de ( tetele ) lancs- en dwareveldresktüntiea reldea 

xd. = x ~ct + X er = (kd+kcr) Xe 

Xq, = Xhct + xq" = ( k<i + k er) X c. 

waarin 

x q" = kU"Xc 

( '13 ) 

EenT.eudirheidehal•e ie kierbij aancenoaen dat de spreidi~areak· 

tantie van de lanrsriehtinc relijk ia aan die •an de dwarerichtinr. 

Uit (~1) en (~3) blijkt dat de epreidinc een nivellerende 1nvleed ' 

heeft ep het ellClerecheid in de lanca- en dwara•eldreaktantiee. 

Bet is duidelijk dat de epreidinc ze klein morelijk aoet weróen 

ceàeuden. Aan de hand van twee veerbeelden kan weróen aanretoond 

hoe aanzienlijk de invloed ven de aprei.dinr op het koppel en op 

de a~beidetakter is. 

Als eerste voorbeeld èient een secmentretor ven velgende 

afmetingen : 

'"(' p = 

ó 
o( = 1 

= 30 I'VIWI 

~, ::: o,oS' 

À?. ::::. o, ~ 

Àeçç :. o, 1 

De atrt~etin13en r P en 6 komen 

overeen mel de in hooÇdsluk 1:, 

beschreven proeÇmaçhine . 

De veor de arbeidefatter reepekt1evelijk veor het keppel karakteria-

tieke tenen en k cL- k 
----~-
kd, + k'\ + :t kcr kc!+ kcr 



technische hogeschool elndhoven. 

afdeling der elelctrotechnielc • groep elektromechanica rapport nr. 

si jn ui teerekend v•or k rr ::::: o 

en Yeor k er = o, 1 • Z•ale uit tabel aa.. blz.64 blijk 

wordt het eynchrene eedrag door de epreidine nadelig betnYleed. 

Dez• be!nvleedine is in het tweede voerbeeld - met o<. = o,JS' en 

met •verieena dezelfde parameters - aanzienlijk, z•sla tabel ~a 

teont. De reden àierven is,dat in het tweede Toerbeeld de dwara

veldreaktantie voor een eroQt gedeelte uit de spreidtneereaktantie 

beataat. Bij een eoed ontwerp zullen kq, en k rr zo klein me

celijk worden eekouden en in de zelföe orde van grootte Ysllen. 

De spreidine is dus ven crote invloed op het synchrene eedree van 

de machine - veeral op het koprel - en mae derhalve in de bereke

nineen niet werden verwaarloosd. 

De waarde '&11 de relatieYe e-preidingareakta.ntie k er biedt 

noc een bijzende~aapekt aet betrekkinr t•t àet optimaliseren van 

à.e retor. De totale dwaraveldreakt.anti'e Xq k&n vanwece de eanwezig

aeid vsn de spreidtnesTelden niet zeer klein werden eemaakt. 

Dit betekent dat - bij cegev.n spreiding- zowel Yoor de arbeide-

faktor al a voor het koppel een eptillF> le rotor kan "'orden berekend. 

Uit berekenineen blijkt dat deze •ptima niet in een reter verwe

zenlijkt kunnen werden. Zie tabel1a,br. E'f'enala bij de kenventie- /blz. 2 

nele reter zal men een kempremis moeten Yinden. Bij de keuze Yan 

een kempreais dient zewel met àet keppel en met de arbeidstaktor 

ala met de aarnetiaerincatreom rekenine te werden gehouden. 

( Zie 5. '1 ) 
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5.2 tavlee4 van 4e relatieve poolbreedte 

Uit berekenineen van een eptiaaal eatwerp blijkt dat van 

de ( relatieve ) •epentataetinpn ~ , À, , ;.. 1. en o< de in-
P 

vloed van de relatieve peelbreedte ~ ~et ereetst is. Dit vindt 

ziJn oorzaak in de •terk verleeende invloed van de tuesenpoel

ruimte op àet dwaraveld. Het laqavel4 wordt deer o< llinder sterk 

belnvloed. Atàaakel1Jk van 4e apreidinc wordt voor de aee•t run
•ti,. arbeidefaktor een waarde van ~ van 0,40 à 0,45 cevenden. 

Bet koppel ala funktie van « 1• optiaaal voor « 
0,2 en 0,25 • .( zie tabel 1 a. en \h ) 

tu•sen 

De keuze van « tu••en de waarden 0,2 en e,45 zal afàaacen 

van de wensen van de cabruiker van de aao~ne. Zal àiJ aet een 

lager koppel cenoecen nemen ten beàeeve van een gunetice arbeida-

taktor ( o< "" o, 'to ~ o, 'fS ) ef zal àij een eptiaaal koppel 

verkiezen ten koe te van een cuns tige arbeid•fakter ( o< "'o,"' ~ o, t S" ) • 

De eorat ceneemde aecelijkhei4 i• de aee•t waarschiJnlijke .. dat 

de keuze voor een àeoc koppel een hegere aarnetiaeriarstreea aet 

zicà aee brenct. 
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5. 3 Invloed van de parametera 6 '~p, t, À 1 en À 2_:. 

ale gevolg van het feit, dat in de berekeningen het rotor

ijsar ideaal geleidend is verondersteld, zijn de grootheden 

. -r:,. , l:. en À,_ niet bepalend voor het langsveld. kd wordt slechts 

bepaald door 0( en À1 • De afmetingen ~.-c,, t., À 1 en À1. ( Àeff). 

komen voor in de formule voor kq ( ~~ ). 

~an het feit dat de genoemde grootheden in de formule voor 

k slechts voorkomen in de verhouding 
q 

(= 

kan de volgende fysische betekenis worden ontleend. Voor het geval 

van een konstante luchtspleet bedraagt de magnetische geleidbaar

hêid van de luchtspleet per pool 

( L is de lengte van het ijzerpakket ) 

De magnetische geleidbaarheid van het dwarsveld in de ruimte tus

sen de segmenten onderling bedraagt 

i L -
De verhouding van de geleidbaarheid van de aeg.nentovergang en Viln 

de geleidbaarhaid van de luchtspleet over de afstand ~P : 

;Uo TeL 
6 

l: 

is een medebepalende ~rootheid in de formule voor kq • 

De poolsteek ~, is gegeven door de binnendiameter van de 

stator en door het pooltal van de machine en moet als een vooraf 

bepaald gegeven worden gezien. 
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De luchtspleet b bepaalt in belangrijke mate de magneti

seringareaktantie 

x • c 
Verkleining van kq door vergroting van de luchtspleet heeft wei-

nig zin wegens de toaname van Xc en daardoor vergroting van de 

magnetiseringsdtroom. Verkleining van k wordt het beste bereikt 
q 

door het zo groot mogelijk kiezen van de verhouding Jl 
ScFf 

~et dien verstande dat voor À 1 een zo klein mogelijke waarde 

( kd groot ) en voor >-.1. een zo groot mogelijke waarde ( seff groot) 

worden genomen. Doordat het ijzer in de praktijk een van nul ver-

schillende geleidbaarheid heeft, kan 

worden gemaakt. 

niet onbeperkt klein 

De mate waarin i r de dwarsveldreaktantie en de Jynchrone 
Sefr .,-

eigenschappen beïnvloedt, is getoond in tabel ~a.(. Hierin zijn een i blz 66 

aan tal ber·ekeningsresul ta te;J vermeld. l.Jeze tonen het belang :1an 

van een lage À 1 - en een !Joge )\r Wéi<irde. Verder 1"'-at tabel 

zien dat variéitie van )\ eff veel minder effekt vertoont dan het 

geval is voor variatie van de relatieve poolbreedte of van de 

spreidingsreaktantie. 

~Deze berekeningen zijn, evenéils de overige in dit hoofd

stuk 5emaakte berekeningen, uitgevoerd op een digitale rekenma

chine van het rtekencentrum v~n de rechnische Hogeschool. 
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5.4 Keuze van ;1et ontwerp r.:et betrek~~in,n- tot de ma,snetiserin:-sstroom 

!n de vori~e honfdst~:~en is steeds ~e nadruk relegd op een 

p-unstige verhouding ~ti en een lege .X:q. In :;et belang van een lage 

magnetiseringsstroom. qdient de reaktantie ··d groC't te zijn (uiter

aard met een zo gering mogelijk spreidingsaandeel). ~e magnetise

ringsstroom per fase bedraagt i:Jmers 

(50) 

~an de hand van het stroomdiagram kan eveneens de vollaststroom 

worden af:selezen. :eze stroOL'l wordt door '.e reaktél.nties bepar.ld. 

De maxinaal toelaatbare stroom wordt o.~. ?oor de koeling-eieen

schappen en door de wij7e van bedrijf bepa:ld. J~ dit onderzoek 

is hierann in zoverre aandacht besteed dat met de maxir.:nle stroom 

rekening is cehouuen. 
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6. Metingen aan enige experimentele modellen 

In het laboratorium zijn een ze3tal experiü1en tele rotoren 

beproefd. Van de rotoren type 1,3,4 en 5 zijn nog enige ~odifikaties 

aangebracht, zodat het totaal aantal gemeten rotoren 14 bedraagt. 

tie figuren 10 t/m 15. 

Het doel van de metingen aan rotoren type 1 t/m 5 in .:~eetop

stelling 1{Was om te komen tot verg~lijkende meetresultaten. In/fig.16 

deze meetopstelling ia de reluktantiemachine gekoppeld ·net een ge

lijkstroom~achine. De ankerstroom van de gelijkstroommachine is dan 

een maat voor het koppel ( vermogen ) van de reluktantie:nachine 

( Hiertoe ia gebruik gemaakt van een ijkgrafiek waarin het verband 

tussen de ankerstroom en het vermogen van de gelijkstroommachine 

ia uit5ezet ). De arbeidefaktor is berekend uit het elektrische 

vermogen en de stroom. De ~eetres~ltaten van de verschillende ro-

toren zijn met elkaar te vergelijken ( tabel 4 ){." revens is een fb1z .6 ~ 
praktische grens van de ::10gelijkheden van de reluktantiema.chine 

blz. 
60 

gevonden ( rotor type 3e/). reneinde de meetresultaten te kunnen {blz. 56 

verifilren, ZiJn de reaktanties Xd en Xq bij stil~tand gemeten. 

Hiertoe zijn dlechts twee fasen met eenfasige wisselapannin~ ge

voed. De rotor wordt achtereenvolgens in die posities gedraaid 

waarvoor de stroom maximaal respektievelijk mini;naa.l is. Deze 

situaties kunnen worden opgevat als momenten van een equivalente 

draaistroombekrachtiging :net de rotor in de langsrichting en in de 

dwarsrichting. 'liet de i:ildus verkregen reaktantiewaarden kon geen 

bevredigende overeenstemming worden bereikt voor het koppel en de 

arbeidsfaktor. De verwaarlozing van de ijzerverliezen of de ver

waarlozing van het ijzerverzadigingseffekt is mogelijk de oorzaak 

van de diskrepantie. 

~eer betrouwbare meetresultaten zijn verkregen voor rotor 

type 6a ( fig.15 ) in meetop>Jtelling 2 ( fig.17 ) • liierin wordt de 

reluktantie:notor door een synchrone machine ( sleepringanker:notor 

met gelijkstroomvoeding van de rotor ) aangedreven. Deze synchrone 
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machine heoft een voldoende groot vermogen ( 11 k.l ) o:n de re

luktantiemachine in het instabiele gebied "vast te houden". 

Daardoor kan het kipkoppel nauwkeurig worden bepaald ( dit in 

tegenstelling met meetopstelling 1 ). 

De rotoren zijn ge~eten in een stat~rblikpakket ~et draai-

stroomwikkeling van de volgende gegevens : 

- spanning per fase 220 volt 

- stroom per fdse 16 A 

- ver~ogen 7,4 kW ~ v~or kooiankerrotor ) 

- statorwikkeling - driefasig 

- vierpolig 

- t~eelaagswikkeling 

- weerstand G, J5 .0. ( ge11eten ) 

- reaktantie bij konstante luchtspleet 

( 0,35 m.n ) 42,5 ...0.. ( e7emeten ) 

- binnendiameter staterblikpakket 130,35 mm 

- lengte blikpäkket 1)0 mm 
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6.1 i.1etingen aan rotoren type 1 t/m 5 

In meetopstelling 1 is met behulo van een gelijkatroomma

chine ~et vermogen bij vollast ( • ~ kiplast ) gemeten. Hierbij 

zijn het vermogen en de stroom op de meters afgelezen juist voordat 

de ill~chine uit de pas viel. ~en zekere onnauwkeurigheid is hiervan 

het gevolg. 

De :neetresultaten zijn in tabel 4/iegeven .Juidelijk NOrdt (blz. 67 

getoond hoe de eigenschappen van rotor type 1 verbeterd kunnen wor-

den door verbreding van de se~entafstand. Door deze afstand naar 

binnen toe te verbreden ( type 3 ) kunnen nog betere resultaten wor-

den bereikt. Ook de invloed van de relatieve poolbreedte is frap-

pant ( type 3b ti~ 3e ). 

Vergelijking van de meetresultaten toont dat rotor type 3e 

het best voldoet ( vermogen 6300 Watt, stroom 15A en arbeidstak

tor 0,66 ). 
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6.2 Metingen aan rotor type 6a 

'rijdens de vervaardiging van rotor type 6a is een nieuwe 

meetopstelling gebouwd, waarne de reluktantiemachine ook in de 

instabiele toestand kan worden gemeten. In vergelijking met de 

metingen 1net een gelijkstroommachine kan nu het kippunt en overige 

instabiele punten ~et de synchrone machine worden vastgehouden 

en nauwkeurig worden bepaald. Het kipvermogen van de synchrone 

machine is ruim twee maal zo groot als dat van de te maten re

luktantiemachine. Met de opstelling is het mogelijk o~ de rotor 

in de q-ds positie te brengen en de reaktantie uit stroomspanninga

metingen te bepalen. 

De reluktantiamachine wordt aangedreven door een sleepring

ankermotor ( fig. 17 /). Met deze motor wordt een asynchrone aan- fb1z. 61 

loo? rereikt door gebruik te maken van ~anloopweerstanden in de rotor 

rotorketens. Na het kJrtsluiten van de weerstanden, waardoor het 

toerental nog iets dichter oij het synchrone toerental ko~t te 

liggen, worden de rotorketens omgeschakeld op een gelijkstroombron. 

Hierdoor ko~t de synchronisatie van de aandrijfmachine tot stand. 

Het toerental van de kombinatie bedraagt dan 1500 toeren per ninuut. 

Nu kan de reluktantiemachine .aet het net ··.orden verbonden. De be

lastingst')es tand van beide machines wordt bepaald door hun respek

tievelijke koppelhoeken. Omdat de as$en van de machines met elkaar 

zijn gekoppeld kan de belastingstoestand worden bernvloed door de 

ruimtelijke posities van de draaivelden ten opzichte van elkaar te 

bernvloeden. Hiertoe wordt de synchrcne aamdrijf;nachine via een 

als fasedraaier geschakelde induktieragelaar net het net verbonden. 

Met deze induktieregelaar wordt de ruimtelijke positie van het 

draaiveld van de aandrijfmachine ten opzichte van de aa geregeld. 

Met de in meetopstelling 2 gebruikte induktieregelaar was het moge-

lijk om een vol~edige periode van de koppel-koppalhoekkarakteris-

tiek van de rel uktantieu1achin.e te meten. 
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Van het principe " aktie is minusreaktie " is gebruik ge

maakt o~ het reluktantiekoppel te xeten. Het op de rotor uitge

oefende koppel is gelijk aan het op de stator uitgeoefende koppel. 

liet koppel wordt aan de statorzijde ~e~eten. Hiertoe is het sta

tornuis draaibaar opgesteld. aan het huis is een korte metalen 

strip verbonden. Deze ~et het huis ~aedraaiende strip wordt door 

een vast op~estelde vork tegengehouden. Wanneer er een koppel op 

het huis wordt uitgeoefend, zal de strip iets doorbuigen. De rek

strookjes welke op de strip bevesti~d zijn geven via een rekatrook

jesmeetbrug een signaal dat evenredig is met het te ~eten koppel. 

~et behulp van gewichten is de koppelmeting geijkt. 

De koppelhoekmeting geschiedt ;net behulp van een elektronische 

schakeling. Op de machineas is een schijf bevestigd Jlet vier, onder 

gelijke hoek aangebrachte 5leuven. Een opnemer geeft gedurende een 

o~wenteling vier pulsen af. De fase van deze pulsen wordt door een 

poortschakeling vergeleken ~et de fase van pulsen welke van de voe

dingsspanning van de reluktantiemotor zijn afgeleid. De breedte 

van de uitgangspulden is een maat voor de koppelhoek. De pulsopne

mer op de as van de machine wordt zo geplaatst dat de bre~dte van 

de pulsen uit de poortschakeling gelijk aan nul is wanneer de re

luktantiemachine niet wordt belast ( nulinstelling ). 

(b1z.70 en 71 In grafieken 3 en 4~ijn de resultaten van de koppel-koppel

hoekmeting gegeven. De grafieken 5,6 en 7 tonen de stroomdiagrarn::,en 

voor 100, 150 en 200 Volt. Kenwerkend is dat bij hogere spanning de 

aaximdle stroom ~eer dan evenredig toeneemt ( ~fnemen van X ). 
q 

In ~rafiek 2 zijn de stromen voor de langs- en d~arsaspositie als 

funktie van de spanning ~emeten. ûe invloed van de ijzerverzadiging 

is in de dwarsas veel eerder merkbaar dan in de langsas. Eigenlijk 

kan niet meer van het begrip dwarsasreaktantie worden gesproken. 
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1· rlesult<:i.ten 

De aynchrone eigenschappen van de draaistroomreluktantie

wotor met segmentrotor zijn zowel theoretisch als experi.rtenteel 

onderzocht. Daarbij is het onderzoek enerzijds bevredigend verlo

pen, anderzijds ~lijven ar nog enige vraagtekens bestaan. 

Nat de theorie betreft vtorr: t het synchrone gedrag volledig 

met de reaktanties in de langs- en ae dwarsrichting beschreven. 

( ~en uitzondering vor.nen die gevallen waarin de 3tatorweerstand 

niet na~ worden verwaarloosd ten opzichte van de magnetiserings

reaktantie. Dit is het geval bij kleine m:::~.chines of bij voeding 

uit een spanningsbron :net lage frequentie ) • ue ho fdveldreaktan

ties in de langs- en in de dwarsrichting zijn door middel van 

analytische funkties gegeven ( hst.4 ). De invloed van de segment

afmetingen komen hierin tot uitdrukking. 

Doür berekeningen, welke met behulp van een digitale reken

machine zijn uitgevGerd, is een beeld verkregen van de invloed 

van de diverse parameters. 

Voor de relatieve poolbreedte wordt een waarde rond 0,3 aanbevolen. 

Bij een waarde o< • 0,4 is de nagnetiseringsstroom en de arbeida

faktor nog iets gunstiger, doch het koppel is dan kleiner. 

:•iet de relatieve seg:nentafstanden À, = 0,03 à. J,ü5 en ~1 = 0,2 à. 0,4 

is een goed ontwerp :nogelijk. Voor t ulijkt een waarde vo.n 0,3 à. 0,4 

te voldoen ( hst. 6 ). 

Door het experimentele onderzoek zijn de diverse effekten 

van de segmentafmetingen op de eigen3chappen van de machines beves

tigd. Heli::i.as kon binnen het tijdsbestek van de opdr<:icht geen nu~:te

rieke overeenstemming van metingen en berekeningen worden gereali

seerd. Een aantal oorzaken zijD. hieronder ver~eld : 

de Si:Jreidingsreaktantie van de proef~.achine was niet bekend. 

Een poging om de spreiding uit vergelijkende meetresultaten 

( rotor type 1a, 1b, 1c ) te eli~ineren had geen .sukses. 
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Voor kv zijn w~arden gevonden tussen v,02 en 0,12 met 

een ge.niddelde van 0,06. Deze grote onzekerheid is mede 

een gevolg van 

- de invloed van de ijzerverz~diging. De diskrepcintie tussen 

theorie en praktijk wordt ongetwijfeld mede veroorz"'al(t 

door deze niet-lineaire m~teriaaleigenschap. De in dit rap

port gegeven theoretische richtlijnen :::1ogen strikt genomen 

niet worden toegepast in gev~llen waar ijzerverzadiging een 

rol speelt. Dit is zeker het geval waar de dwarsrichting 

veel ;evoeliger is voor de ijzerverzadiging dan de lang-I

richting. De .na tingen aan rotor type 6a tonen dit duidelijk 

aan. (tie. b.1. )·en crafiek 2 blz.69 

- de raak tan ties zijn gemeten fn de opatelling 1 met stilstaan-

de rotor en eenfasige voeaing ( rotor type 1c t/:n 3e ) , 
in opstelling 2 bij synchroon bedrijf ( rotor type 6a ) . 
De resultaten van de eerste metingen zijn niet meer :net 

behulp van meetopste~ling 2 gekontroleerd. 

of 
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aanhancael 

appendix 1 1 berekeninc van de veldfattor kq van de verbeterde 

sepentrotor. 

Voor de Yerbeterde ee«mentretor ( fi«· be ) verloept de bere

keninc van de veldfaktor ale velct. Uitcaande van de anale«e, in 

hoofdetuk 4 beacbreVen, lijninte!r&len TaA de aacaetiache induktie 

lansa de kentauren 1 en 2 en de symmetrie • voor•aarden kan veor 

de dwaraveld-induktie lanca de et&terberinl werden cevenden 

:t ( fO/ ) 

Bet • teken reldt veer ( 107..) 

het + teken celdt voor ( 103) 

•) 
De wijze van verdelinc van de tetale fiux tuesen A en B ie veer 

de luchtapleetiRduktie niet v~n belanc. De waarde van SEff werdt 

zedanic gekozen dat de tetale flux ever de etfektieve luchtspleet 

van het rekenaedel 1elijk ia aan de tetale werkelijk optredende 

flux. Onder de kenditie dat d~induktie tusaen de ae«menten ..,._ 

keerd evenredic met de aratand verleept
1
kan veor Seff werden 

berekend 

SeH = S~ - s, J ÀeH =-
s 

lo~ -" s, 
Bierbij zijn randvelden verwaarleoad. 

De eerate haraenische van de luchtspleet-induktie werdt met 

behulp van de Feurier-analyee berekend 1 

I 

.B'i(t) -
I 

"'Cp 

2.'t:p 

f :b, ( z) sl.n TC..e. d.:2. 
-er 

0 

( IO'f) 

(tos) 
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Dit leYert 

I 

:B~i(t) - .M-o ""Cp A <i ( C( -A I - Si 'I'\.~ TC + ')L'n. À,n: ) + 
n;. Á 'lt. TC 

De craotheid :S5 eH •rdt bepaald door de Yoorwaarden vaor 
I 

flvzevenwicht z 

4f, 

f 1~ c~) cl.e -
~ 
" af in uitsewerkte vorm 

B 1:. :: Po 'CP A -c P ( c.os ~" n:: - cos ~ ) + ... ,eff 7t ,& a .... - ., 
<I ]. ... .., "" 

.! 

+ SeH "C'p 'Bs,df 
l Tt ó 

oe. TC ) 
.4 

en 

(to8) 

-e.D.$ À,Tr ) 
l. 

(tto) 

Door eliminatie van aa1 wordt voor ! 5 t'ç «eYanden 
I 

( r") 
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Subati tutie v~m B5 eÇf in ( 106 ) levert 
I 

I ,.u. 0 "t: p Aq { o< -A~ sin ,\ 1TC StV'l O(lt" 
B'i.CI) = + 

TC c5 - -
Tt ~ 

( C.oS t\TC - C..O S <XTC )l 
8 ~ -r } ( 111 ) - -TCl 

4 ó 1: I +o<.->-.1 
"CP -cf' Àeff 

Met 

( 35 ) 

I 

en :BC{(1 ) = k<i.B'i. werdt ten slette ( I 13 ) 

veer kq berekent 

k'l. o<-À + 'Sin ÀllC Sin o<TC - - -- I 
n:. n: 

8 ( C..&$ À~TC - cos T )~ (lilt) - -n:'l. 
t; 6 1: I 

t-o<.-ÀI 
-r:P r,. ~eH 
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appendix 2 r 

Doer de keppelhoek ~ werdt de bedrijfsteestand ~an de aa

ehine !ekarakteri•eerd. Zewel het keppel ale de arbe1d•fakter lijn 

afhankelijk Yan 4e keppelheek. Veor het keppel Celdt I 

T::. - 3 u." X cL- x3. s l1'\. 
l w xd.x" 

liet 

Tk. 3 ut Xd.-X,_ 
::: -•p 2. c.J XJ. +x, 

werdt het k•ppel 

T::: T~.. sin(-Ä~) rop 

Veor de arbeid•fakter reldt I 

c..os tp = 
Xd. -X'l sin '-"'= 
X cL+ XII 

1.-J; 

(liS ) 

Yc XJ.- x 'I. si>~. ~:r. )~ + ( I - Xd.- x, Co:! ... ~ { 

X cL + X 'i Xd + X <t ( t ) 
Van een «•reven aaehine is de arbeid•fakter eptiaaal veor de 1 
keppelheek waarY•er reldt ( tir. 3 ) • 

C.OS .tV:, _ cos lf ma.~ = ( ,,, ) 
De belaatinc•teeatand kan werden ui~redrukt in de verheudinc 

si:n (- 2. J:: ) - (uh) 
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Veer het neminale bedrijfepunt celdt dan 

a 
( 118 ) 

waarin 

a = Tkip. 

Tn•"' 
de everbelaaibaarheid van de machine ia. 

Met de keuze van de overbelaaibaarheid ie de neainale be4r1jfa-

teeatand van de «•Idealiseerde machine vaatcele,a. 

De vraa1 welke nu van ~elan, ia luidt a 

hee creot ia de noainale arbeidafatter van de 1•1even aaohta. 

ten·epzicbte van de eptiaaal bereikbare arbeidafatter 

( XcL-X~ ) ? 

Xct.+X,_ 

Ale funktie van het quotiint ~cl- ~q en van de overbelaatbaar .. 
J. + <! 

beid a werdt de ~nale arbeidefaktor berekend uit 

met 

en 

cos 'f nom = 

\} r;~:x1\ Sin~~J.."oM)r + [1- ~~·:;~ C~ ~v;:.,,. r' 
( /l.O ) 

( fiB ) 

( "' ) 
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Enice nuaerieke waarden van de noainele arbeidefatter cos ~no~ 
ala funktie van de optimale arbeidefaktor X.cl· 'X-L en Tlin de 

Xd, + )('l 

overbelaatbaarheid a zijn ceceven in tabel l • 

Het ie eveneena van belan« oa ne te caan bij welke belaa

tinsetoeetend de arbeidefaktor eptiaeal ia. Deze teeatan4 ie eTeB• 

eens afhankelijk van de verhoudinr X4-X\ en ven 

de overbelastbaarheid a • 
Xc~+Xq_ 

De eptimllle f!rbeidefaktor treedt op bij ( fig. 3 ) s 

Hierbij ie 

Met 

C.OS (- l. J: ) - COS lf mc111. 

5in.(-~J;) 

T' 
Tk. 

'f 

s~n(-1.~) 

C.oS t(' ma. x :: 

= a 

wordt ( T') cescbreven el a 
lnam 

T' =±a.V~-c XcL-'><1. -
"'Çom ><d. +x'~ 

i 

)" 

( ,,., ) 

( tB ) 

( fi.3) 

Hierbij ia li 1 
celijk aan het koppel waarbij de arbeidefaktor op

timaal is. Enice nuaerieke reaultaten Ten de belaatincatoeatand 

waarbij 4e arbeidstakter aptiaeal ia in afàankelijkheid Yan de 

overbelaatbe.arlleid en de Teràaudin« Xe!- x, 
)(cl+ )(Cl 
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zijn ce~even in tabel 3. 
De berekenineen leiden \et de kenklueie dat de neaine.le 

arbeidetakter praktisch optimaal ie bij een everbelaatbaarbeida

waarde van enceveer 1,5 ( tebellen 2 en 3 ). 
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~ ,. 
-u. 
N 

(a) 

(~) 

B 

-r 

rapport nr. 

OP .shoom'le~~or 

OA ..L = X cl 

OB = ..L 
x 'i 

OM= X cl+ x" 
2. Xd. XCL 

'PM = X.c! - Xll 

2 XQ.Xes, 

Çj9 1(a.): konslukl:.i(. van hel shoomd.i.a.9ra.m ; (i,): ide.m 

voor wee.rsl::a.nd.lo"te machine.. 
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+ T._. 
""'P 

I 

I 
I 

/ 

blz '11 van 

rapport nr. 

".. 

I. 

'!nera.~or / 

-~// 
-T;_. 

"''P 

so 
I 

I 

- .s\-.abiel 

--- ÎV\sla.bie.l 

koppel- koppe\hoekka.rakteristiek van de weerstartd.lo~e 

mac.hine . 

ÖÄ = I -
XJ. 

öi ';: I 

)',.9 

öM :::: XJ. + Xq, 

2. XcL x,_ 
m ::. X.c:!- x..._ 

l XcLXi 

B c.os tp - 'PM - xc~.-x" "'a. x - ---j rn )<d. + x1 

cos Cfma.x . 
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s~abor ' 
.sta.~orwikkcJing \ 

\ 
~ussen oolrui"'ht 

/ 

• d.-a.s 

-cl-u 

o< : rel. poolbreed.lc 

ó : luch~splee~ 

c:t-as 

rotor van de konvenUonele reluk\:.a.nl:.ie.moeor ( 'i- polis) . 

.. 
veld. ~a.k~oren kd. en k<i 
re la. I:. ie ve -poo\ bree.cU::e. o< 

L l'f, bl'l. 1«i39 ). 

als Ç~..~"'k~ie van de. 
(uit: La.wY"enson, 



(b) 

(c.) 

technische hogeschool eindhoven 

afdeling der elektrotechniek • groep elektromechanica 

(a) 

q-a.s ei-as ____ 't',..!:.p ___ , I 
; 

i I 
I 1 I 

~·il 
~:.1 

I l+l? I I IS, 
I I 
I I S1 

l I 

I I •' 

I i I 
i 

I . 
I 

d.-a.s <i_ a.s 

11 

blz 5'1 vat 

rapport nr. 

-- q-a...s 

I 

(a.) uH:. ~egmenben op~ebouwde n1euwe. re\uk\:.a.Y~lie. ro~or 

(\l\e.rpoli<3) ~ (b): uil~esla~en model ; (c.): ve.rb~lerd. onl:.werp. 
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B.s ('at) 

shooWI b~\e'j~in~ en IL4ch~ s p\eel induktie voor de 

laVl~Sve\cl- po~il:.ïe va.n de rolor (~ = o) 

0 ~p ~p 
.\ a. 

---
1~$ 

-- " ... 

I I 

...... 
' 

" --

stroombelejt3in9 J \uc\,lsplee.l:.indukhe. en lnduk~ie 

t~SSen de se<3menl:.en Voo'(' de dwarsvelc:L. -posil:J"e 

va..YI óe VlÏeuw~ rol:.or (~= ±go• ). 
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I 
! 

;~s 

I 
~ 

I 

ve \J verloop voor de dwa.rsas- posil1e van de 
rolor. 

I I 

I 
t i 

I 
~ i 

l 

(i>} .. J ~ t__._OC_J_p _____ ....,. 
a 

Çi~. 9 (a.): harment van de. \uc.hlsplee.l:ind.ukl:.ie voor 
o\e. dwarsa.s- pos'd:.ie. ~e.tin&t,·e 'Jd..Y1 ;:e 1 en (t..,_ (1). 



•v sld 
.1n hoqqo1 

nevort bnie lood:.aegort ert:.alnrt:.et 

O;)inorf:tUI01hlele qeo1g • llelnrf:~eto1tllele 1eb gnileblo 

(!ie. babe I ) 

rolor ~~re 1 a, l:.,e . Yoto.- b'Jpe s1 

la I 

lb 3 

Ie. s 
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Çj~. I I 
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:to,o 

0 

0 -$-~~-r----1-e.· 
, I 

r-otor bjpe modi Ç; ka. ties 

3a 

31> va.n se9me11le.n " mm aJsehu.scl 
3c. 

11 I, 3 

3d. .. b 
" vol~ens c\~ke! 'b 00, 

3e 
" lt 9 .. ,, V t>l, eVIS cirke I 0~ 
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a.z Sl van 
ropport nr. 

s ta.a\ 3 

rot.or I:.'Jpe. 4 a., b . 

.S e~rne nlen mel cirh I vorMige boveYlkanl:. 

,, i de JM doeh <, WIW\ a'~efteesd. 
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/ 

/0 

/ 

'to'~~ clev- <ja.lel'\ A 

"'et. ~a~'"" A 
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I 

Ç i'3 IS 

roul vrij staa.l 

Aoéor~/,i( Ae./v~tcnf,è_ mott.r 

~- li·t· ·,, 
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R.ST 

indukhie.
re~ela.a.r 

a.s 

blz &o Yat 

rapport nr. 

GM: l:.ype CV 31;, ( AC.EC) 

<3 leW i l"tiO l:.oere'~'~('fllfr~ 

'~9 A ~ 2.2.o V . 
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~ --~3~8~o~V~----------~----------------------~---
S -----------...,_.1-------------......-
\ __ ___;. ____ .._.._ 

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

korpe. \hoc.~ 
Mu.t:..sc"'iL · 
ke.Hv. 

sc'nr~vt.r 

(korre'
ko~lnoe~) 

·,nJuk liet e'e\Ur 
a\s spitnnin's
rl!1e\aar 

re.kshook· 
jts meel:· 

DN9 

in.!u ktie.r~e.laar 
.a,\s ~à.S4!.dra.aier-

tl..Sï 

'3. s . \lodi., 

3oA 

sle.efrin~ .;tY'l k&r'

ma.c'nine. 

SM : A '1' U0/3Sc.V 

aan \oo~ 
we.usba.,~e ~ 

· 11/IS k'W· 
I ' 

3'3/ .u.,s A ·, c.os 'f = o,SS'; 

1'-1 80 1: oe.ren / tnÎV\ . 

~ol:.or Z.'i€ V i z.a A . 

ac1n'3ec!re.uen door een a-ls s';nc.hrone r'r"\élc.hine ~esc~a.k e.lcle 

slee\>rin~ anker ma.chine (SM) 
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l<rr o,o'f o,o' o,o8 0,10 o, 11. 

0( 0, ltO O,'fo o,u· o, 'fS' o,~S 

eveY'I rec:A i9 heids~akl:or 

cos lf kc~-k,. o,8l o, 78 o,l" o,71 o,6a 
kA+ k, t 1.~cr 

T -!.- _L,_ 
1'11 I IO,lf (,h b,1 s;.3 -kq + k cr kd.1-kcr 

Io I '~5~ - 1
1 
S"l 11 33 I, 30 1,1.? 

kdt k<l"' 
l:.a.be I la. 

krr o,o'f o,ob qo8 o, 10 o" 12. 

0( 0,~0 o,~o 0,15' o, J: 5' 0, 30 

evenred i~ he id.~ f.1 k lor 

C..OS'f 
kc~,- k" o,76 O,b~ O,b8 o,6J q'J 

kd. i- k, + 1.. k.,. 

T _!_ - _j_ '9·8 11.,8 9,3 ;, 3 S,~ 
k'l -t kcr kdtko-

ro ' 2,8b - .3,03 2,18 1,08 1, rj 
k d..,. I< er 

I: a beI \b 

tabel 1a opl:.IWiale. waa.rden van « waa.rbU d.e. ar\;,eid.S-

Çak tor ( kc1.- k~ ) ma x i mac1l IS , ii"J aJ hanke. I ~k he id. 

VàVI de.. k.l+k'\. 2K4" 'd ( L-). spr~l fn~ re;" 

tel. b e.l I b : o pl:.imale waarden 

(_I - ) 

van o. waarbij 'neh koppel 

rnaximQal IS_. 1V'l aJhànkehjk he.,d. 

V à VI c\e. ~preidt~j ( k fT ) • 
k., .. kcr kJ:t ko-

De 'b~'l>ehorende. (te.la.Uue.) ma3ilebiseriVIIjSStro()rvt ( ~cl--~ is 
eve.vteeii'\S ~eje.VeY). Ove.rije. para~e~en Al:::; o,oS" 6 = o,35 """" 

f-. 2- -::. 0
1 

Z. "'[.l' -=. I 0 2., I '"Wl1 

~ e. ~ ~ "' 0
1 

I (:. ;::. l 0 IM !lVI 
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c.o.s 'f> Yl OI"'\ 

x .. -x O,'f o,S' o,6 o,bS 0,1 O,fS' 0,8 O,<J f si.n -' a x" ... x' 1{/ tY.:o,.. ft OM 

I 0,3'f O.lfS' O, SI o, 5''1 OS} o,6o ",62. o,b"f 0,11 I l.fSo 

IJ I o, '10 o,so q 5", O,b3 o,6-, 0,10 0, "f"' o, r'l 0,8'1 o, 91 .no 
1,1 S' o, 'to qso o,6o o,6'1 O,bB 0, 1'- O,'fS o,8l 0,86 o,81 .300 

l,l.S' o, 3~ o,so O,bo o,6S' o,6~ 0,11f oa.s o,sl.f 0,8g 0,8 1.10 

I~ S' 0/3b 0,'1J o, 5"') OI''~ o,ro O,JS o,Bo 0,88 O,!J3 O,b"f 2.10 

'·15' o,3l o, '1 't qs6 o,62 q6a 0, "{.lf 0,80 ~8~ o,~s o, S'1 18 ° 
À 0,~9 0,'10 o,s3 o,&o O,b2 0,13 0,1'1 o,go 0,91 o,s IS

0 

l,S 0,1'4 o,3S 0,41 0, S'f 0, ~2 o,69 0,17 0, ljO 0,98 o, 't I'J.. 0 

J o,l.t o,Jo 0,'1 2. o,so o,s, o,6s 0, 1'f o, B'J 0,9<] 0,33 /00 

' o, /1 O,lb O,l't 0,29 0, 3S" 0,4(3 0,5'3 0,80 I O,t"f so 
11 o,o6 0,09 qt3 o, '1 o,v 0,%6 0,3'1 o,62. I 0.09 30 

tabe. \ .t nomina.\e. a..rbeids Faktor c.os fnom a\s Ç unk tie van 

de V't'ldxi male d.vbeidsÇakto\" Xd-XCJ. het no mi na.le. fUnt 
Rtt+ x1 wordt '3e~even door- de over- .belas!:. hda.r he.id. a. 
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0( 1 o, 35 

evenrecli~he.\ds Çakl:or 

X er kcr 0 0,1 0 0,1 

XncL+ XG" kc1.. +kv OJ90 1
1
00 o, !)J O,bJ 

X hq, + Xcr k" .... kG"' o, 19 o, 2.9 0,011 o, ll"f 

c.os lf' kc~..-k,_ o, b, o,s6 o,9lt O,b9 
kcL .... k"l + Á kil"' 

T I I 3,"q J., '19 S8, 'I "f,O -
kli + kr kcL + kr 

la.be \ la Invloed. van de spe'tclln~ ( ka-"' o ; kO""-= 0,1) 

op heb synchrone 'je.Jra~. 

\/oor overi~e pardi'VIebers ët·e babel 1a ~"' lb. 
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re la.\:. ieve :be\a.s~in9 wa.arl:.ij cos 'f op I: i ma.a..l \s 

t'J. x.,-x o, lf 0,5' o,6 o)>s- 0,1 O,J5 0,8 o,q 0,95" ' tp 
_, 

a (t.l,) )(·+~ 

1, I 1,01 o,,S' 0,88 q84 o, r' 01_3 o,l.6 O,'fiJ o, J'f 

I, IS' 1105 1,00 o,ql. 0,87 0,8l o,;6 o,6, o,S'o 0,36 

l,l.S" 11 15" 1,08 f,OO o,qf o,B9 0,83 O,]_S 0,5'$ 0,.39' 

l, S' 1,38 1,30 1,2.0 I, I 'I 1,01 0,~, 0,90 q6s 0, '11 
1,15" l,bo I, 5'4 I, 'fO 1,33 I, ~S' I, I b I,~ OS o,-,.6 o,S'S 

1. 1,83 a,=p 1, 6o 11 S1. I, '13 '·u 1,1.0 o,ar o,6.a 

2.,5' 2, liJ 2.,17f 2,00 
'· '0 I, r' 1, 6s l, so 11 O!J 0,18 

3 l,"fS' l,bo 1.,1(0 J.,l8 l)'t 1,'38 1,80 1,31 0,5'1 

' s,so s, 7.0 lt,IO 4,s6 "· "' 3,,1 3,6o .%,6~ 1,81 

11 10,08 <],53 8,80 8,36 1,86 1,28 (6o lf,8o J, 'f'l 

tabel 3 relalie.ve be\aslin'3 (koppel) wurbij dt 
arbeids fa.k l:.or op I: i maal IS in .a.fha.nkeiUkheid. van de 

ove't' belast\:, aar he id. a en hef. maxiw.ale. kopre\ Xd·XC'f 

de Vlomindie bela.sl:.in~ ( koppe.l) IS st ee.ds Xc:ttX<J. 

9e 10k c2a n 1 . 
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te\. w aa.r cle.n 

À, Al. À eH c.os 'f k o ppe\ Jo 

0"03 o, I o,o 5' 0Jf3 b, Bl. 1,18 

O,l. o,l o, 1 '1 7,39 

0,3 0,1 o, 1'1 1,39 

o,os 0,1 0105" o, 1" 6,,~ r, a3 

O,l. 0,1 o, 1lf .,. S'S' 

0,3 0, IS' o, rif ,,82. 

0"10 o, I 0 1 I o,?'- 1· 8 3 I, 5'1 

O.l. 0
1 

IS" 0,,3 8,17 
0,.3 o,l. o, 73 8,31 

l:.ahe\ 3à.. In vloe.cl van de reldbeve s~rnent af staVlden 

op 'he.~ synchY'oYle ~ edra~ . o<.: o,'f~ , kcr= qoa 
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9t .."Cl t e. t'\ gert~ehn :be"e kencl 

31 S" V .aso V l'rO V 3lS' V 

'/Crmo. nullasL arbeic&s. rencle. '/trmo • 

i. 9•" shoorrt s~room F.lktor menb Xc&-XC!. ''"' 0 Xd,+'X,_ .M -p J Jo c.os Cf rrt Xe~, x\ " 0 
~ 

( w) (A) (A) (11.) (W) (11.) 

la. 11° 7·2. ,,9 o,l. 't 0,,, 
lb 15"30 9,0 1·1 0,3'f O,f? 
Ie 2.110 9.'3 8,2. o, 39 o,Bit 3J,b 13,1 O,ltf 4' 2.0 

la 195'0 ,,1 l~' 0,38 0,86 l( t,' 1'1,' O,'q :J.I.fBo 

3a 1.180 10,1 1~ I o,~t; ~'JO '1 .t, I 11,'1 o,s, 3111(0 

3:b 'fSOO ,.,. I 'f 1·5' 0, bO 0,~.3 'ti,S' 8,2. o,,, !it6o 

JC. 5'2-S'O llf, 0 8, I o, '.3 0,91 lfi,S' 1·'" 0,10 6oso 

3d. S'S'O 13,8 B,o o,6s o,,1 
"'· 1 

6,1 0,11 6s.ao 

Je 61oo IS,o 8,"1 o,,, 0,98 'fl,! 
'· .3 

0, 1'~ r'1° 
'la l.rOO 11,8 8,'t o,l.f9 o, "fl 
'ih Lf1S"O 1'1,1 8,8 o,S'9 0,11 

1) 
Ótoo IS', 8 1·1 c, 6 S' 0,93 sa 

~ 

Sc. 62.00 ''·' '·' o,h. 0,~ I 

ba 5"62.5' t ~.o <J,l( o,,, 0,19 '1'.3 8, ,u 
0, ' ' 2.) 

1(1110 

1) &::a o,as-mm a) <Jemelen ( 300 V. 1(, A , 'P:. S'ooo W) JJ berekend. 

tabe \ Lf • Ove.rèicht van de be.la.n9rijke. vneetresuU:a~en. 
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Lijst van de gebruikte symboleR en hun betekeRit 

A amplitude Tan de stroombeleggingsfunktie 
q 

blz r' v• 
rapport nr. 

Bq amplitude van de luchtspleetinduktie bij homogene cylindrische 

Bs,eff 

Bs 
I 

Io 
L 

Ld 

Lq 
p 

R 

·r 
r' 

Tnom 
'fkip 

u 
xd 

Xq 

xhd 

x.hq 

Xe 

X er 

a 

rotor 

amplitude van de eerste harmonische van de luchtspleetinduktie 

voor de dwarsas-positie 

effektieve induktie tussen de segmenten onderling 

induktie tussen de segmenten onderling 

effektieve waarde van de statorstroom 

idem, in nullast 

aktieve lengte van het blikpakKet 

zelfinduktie voor de langsrichting 

zelfinduktie voor de dwarsrichting 

vermogen 

statorweerstand 

koppel 

koppel waarbij de arbeidstaktor optimaal is 

nominale koppel 

::l&ximale koppel 

effektieve waarde van de gekoppelde spanning 

reaktantie voor de langsrichting 

reaktantie voor de dwarsrichting 

hoofdveldreaktantie voor de langsrichting 

hoofdveldreaktantie voor de dwarsrichting 

reaktantie voor homogene cylindrische rotor 

~preidingsveldreaktantie 

overbelastbaarheid (• 'I'kip / Tnom ) 

stroombeleggingsfunktie 

luchtspleetinduktie 

netfrekwentie 
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ia stroom door fase a 

id stroo~ voor de langsrichting 

iq stroom vo,r de dwarsrichting 

kct veldfaktor voor de langsrichting 

kq veldfaktor voor de dwarsrichting 

kv relatieve spreidingveldreaktantie 

p aantal poolparen 

s1 segmentafatand aan buitenzijde 

s 2 segmentafdtand aan binnenzijde 

seff effek tieve seginen tafstand 

t seg~enthoogte ; tijd 

ua 3panning over fase a 

û topwaarde van de fasespanning 

ud spanning voor de langsrichting 

Uq spanning voor de dwarsrichting 

w aantal windingen per r'ase per pool 

x koördinaat langs 3tatorboring 

~ relatieve poolbreedte ( zowel voor konventionele- als voor 

segmentrotor ) 

j 
À 

À, 

À~ 

ÀcÇf 

1Y 

"A 
",_, 

0 

1J; 

luchtspleet 

rendement 

absolute permeabiliteit 

poolsteek 

cirkelfrekwentie van de netspanning 

"'ikkelfaktor 

= s/'C p 

= 11 1 I 'C' p 

= s2 /-c p 

= 8 eff /-r; p 
=c.)t+~' 

fasehoek 

=~- ~ 
koppelhoek 

~"o"" nominale koppelhoek 

"VeL langsflux 

'I''J dwarsflux 
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KOMMENTAAR: 

Het meest opvallende resultaat is de aanbevolen kleine waarde van de 

relatieve poolbreedte ~. narnelijk 0,3 (zie blz. 25 en 34). 

Waarschijnlijk als gevolg van onnauwkeurigheden 1n de koppelmeting 

en van spanningsfluctuaties zijn de rendementswaarden in tabel 4, blz. 67, 

minder betrouwbaar (zie bijvoorbeeld de waarden bij 3d en Je). 

Voor de bepaling van de (stator-)spreidingsreactantie van de proefmachine 

zou een nauwkeuriger methode, zoals de meting met uitgenomen rotor, een 

bruikbaar resultaat hebben kunnen leveren (blz. 34 en 35). 

Voor verder onderzoek komen nog in aanmerking (zie blz.21): 

aanloopeigenschappen en gedrag bij lage frekwentie. 

Eindhoven, 23 december 1969. 

H.C.J. de Jong 

J. van der Kreek. 


